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Genus och teknik 

Flickor och pojkars förhållningssätt till teknik 

Elif Taskin 

Sammanfattning 

I läroplanen Lpo 94 står det att förhållningssätten mellan flickor och pojkar skiljer sig ofta åt. Då detta har väckt 

mitt intresse vill jag undersöka om förhållningssätten skiljer sig åt mellan flickor och pojkar i teknikämnet.  

Jag har intervjuat elever på två olika skolor i Stockholm. På den ena skolan har intervjuerna skett i en klass 

årskurs 2 och på den andra skolan har intervjuerna skett i årskurs 3.  Skolorna undervisar olika mycket i teknik, 

varav den ena skolan rankats som en av Stockholms främsta skola inom teknikundervisning, och fått pris för sin 

undervisning i teknikämnet och den andra skolan där den enda teknikundervisningen de har haft är med mig. De 

centrala utgångspunkterna som jag kommer att utgå ifrån är genusperspektivet. 

Nyckelord 

Teknik, genus, kön, flickor, pojkar, manligt, kvinnligt, förhållningssätt, könsneutral teknik 
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Inledning 

Teknik har alltid varit ett ämne som jag har varit väldigt intresserad av och det gäller även för att 

arbeta med barn. Att jag valde att arbeta med detta inom min utbildning som lärare har varit en 

självklarhet för mig.  

    Teknikämnet har varit väldigt uppdelat i samhället, att det manliga könet alltid har dominerat i den 

tekniska världen är ett faktum. Att det är fler män som dominerar och söker till tekniska utbildningar 

är också ett faktum. Det första datorspelet utvecklades av män, datorerna utvecklades av manliga 

forskare i tekniska högskolor, manliga studenter lärde sig snabbt och med detta förde de ut detta i 

samhället. Med den tekniska världen menas allt som ingår inom teknikens ramar som tex. att vara 

tekniklärare, maskiningenjörer, civilingenjörer, datautvecklare, spelutvecklare till att vara en tekniker.     

    När läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 1994 inträdde innehöll den för allra första gången 

en individuell kursplan för teknikämnet. Tekniken fick för första gången status som ett ämne med mål 

som eleverna ska uppnå. Kursplanen togs fram i teknik efter debatt i samhället som gick ut på om 

kommande tidens behov av en skola som skulle vara förändrar och även för den snabba utvecklingen 

som skedde av teknik. Kursplanen i teknik gick ut på att undervisningen skulle utveckla en inblick i 

tekniken för att förbättra och trygga människans livsvillkor. Avsikten var att öka elevernas uppfattning 

av hur produktionsförhållanden, samhället och den fysiska naturen kan förändra vår existens.  

I Lpo 94 står det att  

"Förhållningssätten mellan flickor och pojkar skiljer sig ofta åt. " 
1
 

Om man har en sådan attityd och när något sådant framgår i kursplanen för teknikämnet reproduceras 

redan där könsroller. Eftersom man redan där skiljer på flickor och pojkar vilket man även tidigare 

gjort. Är det verkligen så att attityden mot teknikämnet skiljer sig ofta åt mellan pojkar och flickor? 

Kan det bero på något annat som t.ex. hur mycket teknik man har i skolan, vilka erfarenheter man har 

till teknik som individ person och om man är teknikmedveten? 

Detta är grunden för att jag skriver just om detta ämnen och vad mitt arbete kommer att handla om. Att 

forska inom detta område är väldigt spännande och det är just vad mitt arbete kommer att vara, ett 

spännande arbete som behandlar just om flickor och pojkars förhållningssätt till teknikämnet. 

 

 

                                                      
1
 Lpo 94. (1994). Grundskolans kursplaner och betygskriterier. Kursplanen i teknik. s.112. 



4 

 

Bakgrund 

Vad är genus och kön ur ett historiskt perspektiv? 

Enligt Nationalencyklopedin infördes begreppet genus i humanistisk och samhällsvetenskapligt 

forskning på 1980-talet och kommer från engelskans "gender" vilket är genus på svenska.
2
 Maria Von 

Wright menar att ordet genus använder man för att kunna förstå innebörden av människors företeelser, 

akter samt tolkningar men även som ett begrepp som syftar till den samhälleliga konstruktionen av de 

olika könen.
3
  Ulf Mellström menar att begreppet kön kommer från engelskan, och är en variant av 

ordet sex (kön). Vidare menar Mellström att dessa två begrepp tog sin uppståndelse att börja användas 

och utvecklas av medicinsk personal vid arbete med intersexuella och transsexuella patienter under 

1950 och 1960-talet.
4
 Den amerikanska psykoanalytikern Robert Stoller lanserade begreppet 

genusidentitet under 1963, han menade med detta begrepp att det stod för att definiera människans 

känsla av och medvetenhet om vilket kön hon tillhörde.
5
 Teorin utvecklades vidare för att gälla vid 

ytterligare begrepp som kön, genus och genusroll.
6
 Robert Stoller menade med denna teori att kön 

betydde det biologiska könet medan genus betydde de sociala, kulturella skillnaderna mellan män och 

kvinnor.
7
 Stoller menar att genus är den formade förklaringen av de biologiska skillnaderna som 

existerar mellan kvinnor och män.
8
 Skillnaden mellan dessa är att kön är de biologiska skillnaderna 

mellan män och kvinnor medan genus grundar sig på det som finns inom de sociala, kulturella 

skillnader mellan män och kvinnor. Maria Hedlin menar att genus handlar om idéer, värdering, makt 

och föreställningar om kvinnor och män.
9
 Vidare betonar Hedlin att föreställningarna om kön att det 

inte har samma status, det är inte upp till varje individ hur kön tolkas och värderas i vårt samhälle utan 

det finns ett mönster.
10

 Gayle Rubins, genusteoretiker, menar också att kön är de biologiska 

skillnaderna och genus är en socialt konstruerad uppdelning av kön. Uppdelningen kallas genussystem 

och ger dessutom uttryck för förtryckande normer.
11

 

    Yvonne Hirdman har en teori som behandlar genussystemet. Detta system är ett kraftfullt system av 

                                                      
2
 http://www.ne.se/genus/1065117  Hämtat: 2011-05-01. Kl: 14:11.  

3
 Von Wright, Maria. (1998). Genus och text. När kan man tala om jämställdhet i fysikläromedel? s.10.  

4
 Mellström, Ulf. (1999). Män och deras maskiner. s.19 

5 Månsson, Per. (2004).  Moderna samhällsteorier – traditioner riktningar teoretiker. s.243. 

6
 Ibid. 

7
 Ibid. 

8
 Ibid. 

9
 Hedlin, Maria. 2004:2 Pedagogik. Lilla Genushäftet. s.11. 

10
 Ibid. 

11
 Månsson, Per. (2004).  Moderna samhällsteorier – traditioner riktningar teoretiker. s.244. 

http://www.ne.se/genus/1065117
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förväntningar, föreställningar och processer som återskapas enligt ett visst bestämt mönster.
12

 

Genussystem består av två huvudsakliga grundregler. Det första är dikotomi som Hirdman menar är 

isärhållande och den andra grundregeln är hierarki som Hirdman menar är rangordning.
13

 Det första 

grundregeln är dikotomi som Hirdman menar att det syftar på att manligt respektive kvinnligt ses på 

som två olika saker, det beskrivs som ett motsatspar. Den andra grundregeln om hierarki syftar på att 

mannen ses som förebilden för det mänskliga och allmängiltiga. Kvinnan blir då en avvikelse för 

normen, manligt genus har högre status än kvinnligt genus.
14

  

    Eva Magnusson menar att det finns tre olika syn på kön:  traditionellt olikhetstänkande, 

likhetstänkande och genustänkande. Magnusson menar med traditionellt olikhetstänkande att det 

representerar en syn där man ser på män och kvinnor som två olika skapelser. Vidare menar 

Magnusson att dessa olikheter är något som antas vara naturgivna. För 100 år sedan var det en 

självklarhet att se på kön på det sättet. Detta var en skillnad som ledde till en rangordning mellan män 

och kvinnor. Denna synsätt har en viss tendens att nonchalera de olika krav som män och kvinnor 

lever under.
15

 Magnusson menar att en annan könsförståelse har vuxit fram under de senaste åren, som 

kallas för likhetstänkande. Magnusson menar att likhetstänkande innebär att kön inte betyder 

någonting alls och hänsyn tas inte till vilka krav som kvinnor respektive män lever under.
16

 Eva 

Gannerud lyfter upp den tredje varianten för könsförståelse, vilket är genustänkande. Enligt Gannerud 

innebär genustänkande att man sätter in kön i ett större sammanhang, hon menar att genustänkande 

innebär att man ser på vad som är kvinnligt respektive manligt utifrån olika kulturer och 

föreställningarna. Sammanhanget kan vara, det man anser är kvinnligt eller manligt i Afrika kan ses 

som okvinnligt eller omanligt i Sverige.
17

 

    Sandra Harding menar att de sociala konstruktionerna sker i tre olika processer i genus. Dessa är 

strukturellt genus, individuellt genus samt symboliskt genus.
18

 Harding menar att strukturellt genus 

innebär att man organiserar arbetet och uppdelning utifrån könen exempelvis så är det fler män som 

befinner sig inom ingenjör branschen medan kvinnor ofta befinner sig inom servicebranschen.
19

 Med 

individuellt genus menar Harding att det är den socialt konstruerade individuella identiteten. 

Omgivningens värderingar är dock värdefulla eftersom de stärker den egna individen.
20

 Vidare menar 

Harding att symboliskt genus representerar det som institutioner och värdesystem formulerar. Hon 

                                                      
12

 Hirdman, Yvonne. (1988). Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning. 

Kvinnovetenskaplig tidskrift 3-1988. 
13

 Ibid. 

14
 Hedlin, Maria. 2004:2 Pedagogik. Lilla Genushäftet. s.11. 

15
 Magnusson, Eva. (1998). Vardagens köninnebörder under förhandling. s.273 

16
 Ibid. 

17
 Gannerud, Eva. (2001). Lärares liv och arbete i ett genusperspektiv. s.11. 

18
 Harding, Sandra. (1986). The Science Question in Feminism. s.19. 

19
 Ibid. 

20
 Ibid. 
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menar att symboliskt genus framstår oftast tydligast via språk, kunskapsteoretisk dikotomisering. 

Vanligtvis motsatspar som skrivs endera manligt eller kvinnligt. Språket i läromedlen bidrar till 

skapandet och återskapandet av genus på ett symboliskt plan.
21

 Maria Von Wright menar att dessa 

strukturer hör ihop med om hur utbildningen har formats för kvinnor och män. Von Wright menar att 

den höga utbildningen har varit och fortfarande är inriktad på att utbilda för det offentliga livet och det 

befolkas i första hand av manspersoner.
22

 

 

 

Teknikens utveckling, mäns dominans 

Historiken David Noble benämner i sin bok att förr i tiden ansåg man att världen var en värld 

utan kvinnor, det har visats att klostren och medeltida universitet stod som en ideologisk 

modell för kunskapens nya instutioner och inte som kvinnovänliga miljöer.
23

 Boel Berner 

och Marta Nyborg menar att könssegregering, kvinnoförakt var något som instutionerna var 

uppbygga på. Från 1100-talet till det sena 1800-talet stängdes kvinnorna ute, viket de även 

gjorde i vissa fall under 1900-talet. Denna inställning som de hade påverkadedet nya 

naturkunskapen väldigt radikalt på det sättet att när den utfördes kom det att utformas i en 

värld utan kvinnor, för främjandet av lärdom och kunskap om natur och teknik var det 

manliga könet som främjade eftersom kvinnor sågs som skapelser utan förnuft, fångna i sin 

kroppslighet, olämpliga inte bara för eget vetenskapligt utövande utan även för 

vetenskapsmännen själva.
24

  

    Folkskolan infördes i Sverige år 1842, männen hade högre status än kvinnorna i skolan och detta 

var den stora skillnaden. Föreställningarna om vad som är kvinnligt respektive manligt skiljde sig åt. 

Pojkarnas framtid var tydligt förknippad med att de skulle vara familjeförsörjaren medan flickorna 

skulle sköta hem och familj. Undervisningen var inte likgiltig mellan könen, de som var flickor, fattiga 

och mindre begåvade pojkar fick en minikurs. Det var inte förrens vid slutet av 1800-talet som flickor 

kunde söka sig till lämpliga utbildningar, vilket kunde vara kartritare, gravörer och andra yrken som 

var konstindustriell baserad. Dessa utbildningar gavs på lägre tekniska skolor, maskinteknik och 

byggnadsteknik är ett par exempel på utbildningar som inte sågs som passande för flickor att studera.
25

  

Den första kvinnan sökte sig till Kungliga Tekniska Högskolan under 1892 och blev avvisad, även om 

yrkena inom tekniken har genomgått förändringar i sin profil och sin mening sedan dess så är det 

                                                      
21

 Ibid.   

22 Von Wright, Maria. (1998). Genus och text. När kan man tala om jämställdhet i fysikläromedel? s.12. 

23
 Noble, David. (1992). A world without women. The Christian Clerical Culture of Western Science. 

s.283. 

24 Berner, Boel & Nyborg, Marta. (2004). Ifrågasättanden forskning om genus, teknik och naturvetenskap. 

s.34. 
25

 Bjurulf, Veronica. (2011). Teknikdidaktik. s.69. 
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fortfarande majoriteten som är män.
26

 År 1921 fick flickorna tillträde till den Kungliga Tekniska 

Högskolan (KTH) och de få flickor som sökte sig till KTH utbildade sig till arkitekt och 

kemiingenjör.
27

 År 1938 tillträde kvinnoarbetarmarknadensutredning som offentligt gjorde att kvinnor 

både kunde och borde klara tekniska yrken, vilket ledde till att allt fler kvinnor började ta plats inom 

tekniskt inriktade yrken, även där hade de lägre positioner. När det gällde den teknisk inriktade 

utbildningen var man mer försiktig ifall om den var lämplig för kvinnor eller inte. År 1948 

framställdes mannen som normen, pojkar beskrevs som vanliga elever medan flickor beskrevs som 

avvikelser. Om flickorna utsattes för alltför hårda studier så menade man att det skulle påverka deras 

fortbilsningsförmåga, att äggstockarna kunde krympa av akademiska studier var något som man 

påstod. Vad detta kan bero på är precis som det nämns ovanför, att det är en kultur av män för män. 

Traditionellt sätt är teknik automatiskt kopplat till pojkar och män. Detta kan förklaras på det sättet att 

män har dominerat i tekniken och därmed har inte kvinnorna fått tillträde till och blivit utestängda.  

 

Flickor, pojkar och teknikämnet 

Allt fler lärare var osäkra på undervisningsinnehållet och kände sig osäkra på teknikämnet. Fler lärare 

blev beodrade att undervisa i teknikämnet utan att veta vad de gjorde och därför utformade de själva 

innehållet.
28

 En anledning till att flickor trots olika insatser inte har sökt sig i någon större utsträckning 

till tekniska utbildningar och yrken kan även bero på att teknik sågs som en lösning för de skoltrötta 

pojkar. Detta kan ha gett flickorna en negativ respons mot att teknikämnet använts som ett medel för 

skolan att motverka traditionella könsmönster. En annan koppling är att man ser på yrken som är 

teknisk inriktade som en koppling till maskulinitet, vilket kan strida mot flickornas feminina 

identitetsskapande under skoltiden. Att flickorna inte valt att söka till tekniska utbildningar kan tolkas 

som att det har blivit en följd av den traditionella genusordning som har funnits i samhället sedan långt 

tillbaka än som flickornas ointresse.
29

 Att vissa skolämnen lämpade sig bättre för flickor och pojkar 

var grundläggande tankar, man ansåg att humanisitiska skolämnen och språk var mer lämpliga för 

flickor eftersom de kunde memorera. Ämnen som matematik, naturvetenskap, och teknik var ämnen 

som man ansåg att pojkar var mer intresserade av och det uppgavs lära på djupet.  

    Teknik har inte funnits tidigare i skolans värld det var inte förrens läroplanen för grundskolan 1962 

infördes som det trädde in. I LGR 62 infördes teknik som ett tillvalsämne under namnet teknisk 

orientering. Det var första gången som ämnet hade införts under hela den obligatoriska enhetsskolan.
30

 

                                                      
26

 Berner, Boel & Nyborg, Marta. (2004).  Ifrågasättanden forskning om genus, teknik och naturvetenskap. s.28. 
27

 Staberg, Else-Marie. (1992). Olika världar- skilda värderingar. Hur flickor och pojkar möter högstadiets 

fysik, kemi och teknik. s.15. 

28
 Ingerman, Åke. Wagner, Karin. & Axelsson, Ann-Sofie. (2009). På spaning efter teknisk bildning..s.191. 

29 Bjurulf, Veronica. (2011). Teknikdidaktik. s.71-72. 

30
 Ingerman, Åke. Wagner, Karin. & Axelsson, Ann-Sofie. (2009). På spaning efter teknisk bildning. s.190. 
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Eleverna som gick i årskurs 7 och 8 kunde välja detta som ett tillvalsämne som innebar 

verkstadsteknik med undervisning under 4 timmar per vecka.
31

 

Målet med ämnet var att syfta till att eleverna som gick i årskurs 8 skulle inriktas på att ge eleverna 

kännedom om arbets- och kraftmaskiners elementära verknningsprinciper och konstruktiva huvuddrag. 

Detta skulle bidra till att ge eleverna en färdighet att läsa ritningar som tekniker i allmänhet använder 

sig av. Undervisningen hade som syfte att ge eleverna praktiska erfarenheter av de vanligaste 

verktygen och dess funktioner.
32

      

    Vid införandet av läroplanen för grundskolan 1969 ledde detta till en minskad undervisning av 

teknikämnet. Detta för att man inte kunde integrera teknikämnet med andra ämnen som språk, bild 

eller ekonomi som det tidigare kunde. Det var oftast elever som inte var teoretiskt studiemotiverad 

som valde teknik som ett tillvalsämne, därför var teknikämnet viktigt för de skoltrötta, praktiskt lagda 

och svagpresterande elever som tyckte att skolan var för teoretiskt.
33

 Att man skulle arbeta med 

tillverkning, montering både med och utan arbetsinstrutkioner och även använda verktyg, maskiner, 

material var ett av huvudmomenten för manuellt arbete. Att vårda verktyg, redskap, maskiner, 

instrument och inventarier var också ett utav huvudmomenten.
34

 Även om man inte relaterade flickor 

eller pojkar till teknikämnet så kopplade man pojkarna till ämnet eftersom verkstadsarbete och 

teknikämnet hade en stark manlig könskodning. Det var tydligt att detta var menad för pojkarna.  

Det var även väldigt få flickor som valde teknikämnet och ca hälften av pojkarna valde ämnet.
35

  

    När läroplanen för grundskolan 1980 trädde in i skolan blev teknikämnet ett obligatoriskt ämne 

innan dess var det ett tillvalsämne. En utav anledningarna till att ha detta som ett obligatoriskt ämne 

var för att öka intresset för teknik. Teknikämnet stod skrivet under rubriken ”Människans verksamhet” 

inom de naturorienterade ämnena biologi, kemi och fysik. Undervisningen av teknikämnet skulle rikta 

sig på att man studerade tekniken i samhället, på låg- mellanstadiet skulle man studera tekniken i hem 

och vardagsliv. Man skulle även under lågstadiet studera arbetsliv, produktion, naturtillgångar, 

praktisk träning i färdigheter som behövs i hemmet, risker och svårigheter i trafikmiljön. De skulle 

även få träna på att observera, bedöma, fatta beslut och handla på ett bra sätt i trafiken.
36

 Eleverna 

skulle få öva på att hantera vanliga verktyg och enkla maskiner. På högstadiet skulle man studera 

minst 2 timmar i veckan av de 15 timmar naturorienterande ämnet utgjorde i veckan. I undervisningen 

ingick det att studera teknikens utveckling, dess funktion, de förändringar i miljön utvecklingen har 

medfört, vatten – och reningsverk, vanliga industrier, jordbruk, livsmedel, stålframställning, petroleum 

                                                      
31

 Ibid. 

32
 Kungl. Skolöverstyrelsens skriftserie 60. (1962). Läroplan för grundskolan 62. s.364. 

33 Bjurulf, Veronica. (2011). Teknikdidaktik. s.70. 

34
 Skolöverstyrelsen och Liber Läromedel/utbildningsförlaget. (1969). Läroplan för grundskolan 69. s.211. 

35
 Ingerman, Åke. Wagner, Karin. & Axelsson, Ann-Sofie. (2009). På spaning efter teknisk bildning. s.190. 

36
 Skolöverstyrelsen och Utbildningsförlaget. (1980). Läroplan för grundskolan 80. s.118. 
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och plast.
37  

 

Förhållningssätten mellan flickor och pojkar  

Förhållningssätten mellan flickor och pojkar skiljer sig ofta åt. " 
38

 

I Lpo 94 står det att förhållningssätten mellan flickor och pojkar ofta skiljer sig åt. När man integrerar 

teknikämnet med andra ämnen som t.ex. slöjd, bild, svenska, matte får inte eleven någon tydlig 

koppling till teknikämnet, ingen erfarenhet eller en egen uppfattning av vad teknikämnet är för något. 

Vilket kan påverka att förhållningssätten mellan flickor och pojkar kan skilja sig åt om inte eleven har 

någon egen koppling eller egen erfarenhet till teknikämnet. Att man arbetar på detta sätt är kanske inte 

helt fel men om man bara integrerar, inte avsätter den tiden som man bör göra för teknikämnet och har 

bara det som ett temaarbete en gång/år så har eleverna inte fått någon förståelse av vad teknikämnet är 

för något. Detta är fel eftersom när man integrerar teknikämnet med andra ämnen, gör man det bara för 

att man ska kunna säga att eleverna har fått ha teknik i skolan. Deras teknik blir oftast då när man har 

temaarbeten att eleverna får bygga och därefter får de den erfarenheten att teknik bara är att bygga om 

inte det är så att de har en egen personlig erfarenhet. Det man måste förstå med teknikämnet är att det 

inte är något som man bara har en gång per år, som ett temaarbete och sedan tro att det är klart med 

deras tekniktimmar och tro att eleverna har uppnått till de mål som eleverna ska ha uppnått till, för det 

är verkligen fel. Det kan bli svårare för flickorna att koppla till teknikämnet om inte de har en egen 

erfarenhet eller förståelse, därför är det viktigt att tänka på att den teknikundervisningen som eleverna 

får ska vara könsneutral och inte könskodad. Undervisningen blir mer inriktad åt det ena könet om 

man t.ex. bara har undervisning om bilar, motorer, flygplan och bara bygger eftersom dessa ses som 

och kopplas till det manliga könet. Det i sin följd kan leda till att det blir en undervisning som bara är 

manligt kodad och ingen undervisning som är könsneutral. Dessa faktorer och andra faktorer som 

integrering av teknikämnet kan leda till att eleverna inte riktigt vet vad teknik är eftersom det inte 

tydliggörs för dem vad som är teknik i det de gör och man pratar inte om det på ett sätt som 

konkretiserar ämnet.  

 

                                                      
37

 Ibid.  

38
 Lpo 94. (1994). Grundskolans kursplaner och betygskriterier. Kursplanen i teknik. s.112. 
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Könskodade leksaker och artefakter 

Anders Nelson och Krister Svensson menar att det en uppdelning mellan vilka leksaker som riktar sig 

till pojkar och vilka som riktar sig till flickor, vuxnas attityder till vilka leksaker som anses lämpliga 

för de olika könen har en klar roll i det hela.
39

 De djupt odlade traditioner kring genus ligger som 

grund i denna föreställning. Nelson och Svensson menar att leksaker speglar sin omvärld samtidigt 

som det är artefakter. Konstgjorda föremål som medverkar till att samhället skapas.
40

 Den forskning 

som har gjorts om leksaker ur ett genusperspektiv har varit i USA och Västeuropa. Nelson och 

Svensson lyfter upp att det framkommer i forskningen att vuxna köper leksaker beroende på vilket kön 

barnen har men barnen väljer också leksaker utifrån stereotypa könsrollsskillnader. Den största 

uppdelningen mellan vad flickor och pojkar väljer sker i hem och yrkessfären. Nelsson och Svensson 

är oeniga om uppdelningen kan bero på en social och kulturell förankring eller om det beror på 

biologi.
41

 Flickor föredrar och har fler leksaker som relaterar till verksamheter som traditionellt har 

betraktats som kvinnliga. Medan pojkar föredrar och har leksaker som är kopplade till manliga 

verksamhetsområden. Nelson och Svensson menar att den sociala och kulturella miljön som finns runt 

barnet bidrar till att barnet påverkas av valet den gör av leksaker. Vidare lyfts det upp om de 

könsstereotypa rollerna som finns i reklamer kring leksaker, leksakskategorier, tidningar och reklam.
42

 

Leksaken legot var till en början en könsneutral leksak, i pojkarnas värld är legot ofta kopplat med 

strider och äventyr medan flickornas lego inriktar sig mer till hem och omvårdnad. Vid 1990-talet kom 

de digitala leksakerna in mer i samhället, digitala leksaker som TV-spel, Internet, datorspel och 

Gameboy var ett par. De traditionella leksakerna ersattes eller kompletterades med digitala leksaker. 

Användarna blev allt yngre och därför var det ingen nyhet för dem att ha teknologin vid sin sida, detta 

är något som de var vana vid.
43

  

Carina Fast menar på att det sker en tydlig uppdelning mellan pojkars och flickors leksaker likaså med 

vad de förmedlar till barnen. Pojkars leksaker kräver att de är aktiva medans flickors leksaker är att de 

ska vara söta, snälla och vara omgivna med en mängd saker som framhåller de som flickor. Detta leder 

till att leksakerna för flickor får en passiv roll.
44 

  

 
                                                      
39

 Nelson, Anders. & Svensson, Krister. (2005). Barn och leksaker i lek och lärande. s.107. 

40
 Ibid. s.6. 

41
 Ibid. s.11. 

42
 Ibid. s.109. 

43
 Ibid. s.18.  

44
 Fast, C (2008).Literacy – i familj, förskola och skola. s.109. 
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Tidigare forskning 

Av män för män 

 

"En kultur av män för män 

Denna beskrivning av "hackerkulturens" framväxt och dess svenska förutsättningar 

åskådliggör ett visst sätt att förhålla sig till datortekniken, 

nämligen att vara intresserad av tekniken i sig. Det var ett "självrefererande" 

förhållningssätt som skapades och upprätthölls av män för män." 
45

 

 

Det har alltid funnits en röd tråd genom historien som präglar mäns dominans i tekniken. Det första 

datorspelet utvecklades av män, datorerna utvecklades av manliga forskare i tekniska högskolor, 

manliga studenter lärde sig snabbt och med detta förde de ut detta i samhället. Manliga forskare 

startade de första datorföretagen i anslutning till mansdominerade tekniska högskolor, datorspelen 

utvecklades av män, spelkonsoler, datorklubbarna dominerades av män, tidskrifter kring teknik har 

även där tydliga drag för män. I affärerna tidskriftshyllor stod de bland tidningar som vände sig mot 

det manliga könet. Under 1980-talet introduceras datorn för den svenska skolan. Detta betraktades då 

som en uppgift för de manliga lärarna i matematik och naturvetenskap. 

Teknikämnet har varit väldigt uppdelat i samhället, att det manliga könet alltid har dominerat i den 

tekniska världen är ett faktum. Att det är fler män som dominerar och söker till tekniska utbildningar 

är också ett faktum.
46

 

 

Studier om teknik och barn 

Tidigare forsknings som har hittats om teknik och barn har varit en studie gjord av Turja et al. Studien 

är en övergripande analys om de tidiga skolåldrarna i sex länder vilket de slutför med att 

undervisningsplanen inte har så mycket att erbjuda inom den tekniska utbildningen för de tidiga 

åldrarna. Turja et al menar att det finns aktiviteter som kan ge teknikundervisningen en skjuts, att leka 

är en grundläggande väg att lära sig om studier som man sällan har i teknikundervisningen.
47

 

Författarna använder sig av Mitcham, C. (1994) som deras utgångspunkt och hävdar att aktiviteter som 

är förknippad med teknik kan bli tranformerade till roller som barnen kan prova att leka med som t.ex. 

                                                      
45 Berner, Boel. (2004). Vem tillhör tekniken? – Kunskap och kön i teknikens värld. s.85. 

46 Ottemo, Andreas. (2008). Rekryteringsarbete och genusmönster i rekryteringen till Chalmers utbildningar på 

EDITZ-området. s.3. 

47
 Turja, L., Endepohls-Ulpe, M. & Chatoney, M. (2009). A Conceptual Framework for Developing the 

Curriculum and Delivery of Technology Education in Early Childhood. International Journal of Technology and 

Design Education. s.353.  
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roller som en designer, uppfinnare, konsumerare, användare, tillverkare, reparerare osv. Turja et al 

presenterar olika typer av lekar och menar att den bästa leken för teknikundervisning är funktionella 

lekar där 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.
48

 För att kortfatta det hela så blir 

det en möjlighet för barnen att använda avancerade tekniska aktiviteter och roller genom den kreativa 

leken. Vidare menar Turja et al att genus skapas så tidigt som redan vid tre års ålder, vilket man kan se 

i förskolorna när pojkar väljer bilar som är typiskt manligt kodad och flickorna väljer dockor och 

andra typiskt som är feminint kodad. Vidare menar Turja et al att man rekommenderat att pojkar och 

flickor ska så långt som möjligt i sin utbildning ha lika rättigheter till aktiviteter och material, vilket 

även det ska vara könsneutral. Att bygga och konstruera i fria lekar ska därför inte missgynna pojkar 

eller flickor från deltagande.  

 

Studier om flickors möte med teknik i hem och skola 

Inga-Britt Skogh lyfter upp i sin doktorsavhandling och skriver en studie om yngre flickors möte med 

teknik i hem och skola. Studien behandlar observationer av flickors erfarenheter och deras handling 

vid konfrontation av teknikämnet. Studiens fokus ligger på hur de individuella flickorna pratar, tänker 

och upptäcker när de kommer i kontakt med tekniska uppgifter.
49

 Vidare menar Skogh i sin 

doktorsavhandling att en faktor som kan vara betydelsefull att känna till om varför flickor väljer bort 

teknikämnet kan bero på vid vilken ålder flickorna möter skolans teknikundervisning.
50

  Skogh lyfter 

upp i sin doktorsavhandling att det är enbart i kursplanen i teknikämnet som det står att flickors och 

pojkars intresse för och förhållningssätt till teknik skiljer sig ofta åt.51
 

    Else-Marie Staberg och Inga Wernersson konstaterar i sina doktorsavhandlingar att undervisningens 

innehåll och utformning, alltså lärarens val av lärostoff, arbetssätt och arbetsuppgifter har en 

avgörande betydelse för om flickor upplever undervisningen i teknik som meningsfull eller inte.
52

 

Vidare menar Wernersson att man lägger mer ansträngning på att eleverna ska lära sig att läsa och 

skriva än på att alla ska lära sig teknik. Wernersson menar att flickorna har problem i teknikämnet 

eftersom det har visats att ämnesstoffet över skoltiden är mer anpassat till pojkarnas än flickornas 

utvecklingstakt.
53

 

                                                      
48 Ibid. s.360. 

49
 Skogh, Inga-Britt. (2001). Teknikens värld -  flickors värld. En studie av yngre flickors möte med teknik i 

hem och skola. s.5. 

50
 Ibid. s.40. 

51
 Ibid. s.31 

52
 Staberg, Else-Marie. (1992). Olika världar- skilda värderingar. Hur flickor och pojkar möter högstadiets 

fysik, kemi och teknik. s.112. & Wernersson, Inga. (1988). Olika kön samma skola? En kunskapsöversikt 

om hur elevernas könstillhörighet påverkar deras skolsituation. s.109. 

53 Ibid. 
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Studier om elevers förhållningssätt till teknikämnet 

I en studie gjord av Falco de Klerk Wolters undersöker han elevers förhållningssätt till 

teknikämnet.  Vilka yttre förhållanden och omständigheter som är betydelsefulla innefattar även 

som en undersökning i studien. I Klerk Wolters ingick det totalt 2050 elever från 60 olika skolor, 

studien grundar sig i enkäter till elever och lärare.54 Andra metoder som Klerk Wolters har 

använt sig av är intervjuer och samtal. 60 pojkar och 60 flickor blev valda, dessutom 

analyserades totalt 263 elevteckningar, varav 139 var pojkars och 124 var flickors.55 Fokus låg 

på sex frågeområden elevernas intresse för teknik, om teknik passade lika bra för både flickor 

och pojkar, konsekvenser av tekniken, teknikens svårighetsgrad, om de tyckte om 

undervisningen i teknik och om de kunde tänka sig att arbeta med teknik när de sedan blir 

vuxna. Resultatet i Klerk Wolters studie visar på att pojkarna var mer positivt inställda till teknik 

än vad flickorna var. Pojkarna tyckte bättre om teknik de ville vara mer insatta i teknik och ha 

det mer i sin undervisning i skolan och ville i högre grad skaffa sig ett tekniskt yrke än vad 

flickorna ville. I studien framkommer det att pojkarna var mer intresserade av ”equipment-

technology” än vad flickorna var. Fler pojkar än flickor sysslade med datorer och annan 

elektronisk utrustning.56 Pojkarna ansåg i högre grad än vad flickorna gjorde att teknik var 

viktigt. Av pojkarna var det 45 % som instämde på frågan om teknik var svårt medan 76,6 % av 

flickorna tyckte att det var svårt med teknikämnet. Av flickorna var det 1 % som tyckte att 

teknikämnet var lätt medan 5 % av pojkarna tyckte att det var lätt. Eleverna i studien ritade 

vardagsföremål och då var det i första hand elektriska produkter som TV, CD-spelare, datorer 

och sedan bilar, cyklar, maskiner och verktyg.57 

 

Studier om könskodade leksaker och artefakter 

Vid mitten av 1970-talet genomförde Rheingold och Cook den första studien om leksaker i North 

Carolina i USA, 48 pojkar och 48 flickor som var under 6 år. Deltog i studien. I studien framkommer 

det att flickor hade fler leksaker som föreställde bostäder, dockor, dockhus och hushållsredskap medan 

pojkarna hade fler leksaker som föreställde transportmedel, garage och maskiner. 
58

 Andra studier i 

USA och Västeuropa har hittat liknande mönster som i denna studie. Studien visar att flickor väljer i 

högre grad än pojkar att leka med hushållsredskap, möbler, dockkläder, handväskor och skor. Medan 

                                                      
54

 Klerk Wolters, Falco de (1989): A PATT study among 10 to 12-years-old students in 

Netherlands. s.21-23. 

55 Ibid. s.24. 

56 Ibid. s.26. 

57
 Ibid.  

58
 Rheingold, H. L. & Cook, K. V. (1975). The content of boys’ and girls’ room as an index of parents’ 

behaviour. Child Development 46. s.459. 
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pojkar väljer i en betydligt högre grad att leka med bilar, bussar, tåg, garage och verktyg.
59

 

  

Teoretiskt perspektiv  

Genusteoretiska perspektivet  

Jag har valt att min analys kommer att utgå ifrån det genusteoretiska perspektivet. Jag kommer att 

förklara definitionen genus och använda mig utav historikern Yvonne Hirdmans begrepp 

genuskontrakt och begreppet symboliska relationer. Med hjälp av det genusteoretiska perspektivet 

kommer jag att analysera min insamlade empiri för att se närmre på elevernas uppfattning av 

teknikämnet. Jag kommer att titta på elevernas uppfattning av de olika tekniska artefakterna, hur 

indelningen av dessa tekniska artefakter har skett och vilka artefakter som ses som manligt respektive 

kvinnligt. Detta för att kunna ”mäta” elevernas förhållningssätt till teknikämnet och för att kunna få 

en förståelse om förhållningssätten skiljer sig åt mellan flickor och pojkar. Yvonne Hirdman definierar 

begreppet genus med att det kan förstås som föränderliga tankefigurer ”män” och ”kvinnor” som ger 

upphov till att det skapar föreställningar och sociala praktiker. Vilket till följd blir att också biologin 

kan påverkas. Hirdman menar att det är en mer symbiotisk kategori än ”roll” och ”socialt kön.” 
60 

 

Centrala begrepp  

Genuskontrakt - enligt Yvonne Hirdman omfattar genuskontrakt de oskrivna regler som sker mellan 

könen i samhället. Reglerna rör män och kvinnors olika positioner, funktioner och sysslor i samhället. 

T.ex. genom förväntningar på att mannen ska vara hemmets försörjare, den som arbetar, beskyddar 

och blir omhändertagen medan kvinnans ansvar är att föda barn, ta hand om hemmet och 

uppfödande.
61

 

 

Symboliska relationer – Människan tolkar världen genom sociala deltagande i praktiken, dessa sociala 

processer som skapas i samhället blir tydliga. Symboliska relationer framkommer av språket, tal och 

skrift. Symboliska relationer finns i smink, gester, film, fotografi och kläder.
62

 Begreppen innefattar 

också hur personer eller handlingar blir tilldelade genuskategorier. Jag kommer att koppla begreppet 

                                                      
59

 Ibid. s.460-463. 
60

 Hirdman, Yvonne. (2003). Genus. Om det stabilas föränderliga former. s. 4. 

61
 Ibid. s.88. 

62 R.W. Connell. (2002). Om Genus. s. 89. 
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symboliska relationer i min analys. I analysen kommer jag att koppla begreppet till elevernas 

förutfattade meningar kring de tekniska artefakter.
63

  

 

Syfte 

Denna studie har för avsikt att ta reda på om förhållningssätten mellan flickor och pojkar skiljer sig åt 

till teknikämnet, om elevernas definition av begreppet skiljer sig åt och vilka tekniska artefakter ser 

flickor respektive pojkar som kvinnligt samt manligt.  

 

Frågeställningar 

– Skiljer förhållningssättet till teknikämnet sig åt mellan flickor och pojkar? 

– Skiljer flickor och pojkars definition av begreppet teknik sig åt? 

– Vilka tekniska artefakter ser de som tekniska? 

– Vilka tekniska artefakter ser de som kvinnligt respektive manligt? 

 

Begrepp och förklaring 

Teknik är enligt Nationalencyklopedins ordlista "sammanfattande benämning på alla människans 

metoder att tillfredsställa sina önskningar genom att använda fysiska föremål."
64

  

Utifrån det insamlade empiriska materialet kommer jag att mäta elevernas förhållningssätt till teknik. I 

mätningen av elevernas förhållningssätt till teknikämnet kommer det tas hänsyn till elevernas attityd 

och uppfattning. 

 

Artefakt är enligt Nationalencyklopedin ”av människohand fabricerat föremål, produkt”
65

 Utifrån det 

empiriska materialet kommer jag att mäta elevernas förhållningssätt till de tekniska artefakterna. 

  

Metod   

Val av metod 

Jag har valt att göra en kvalitativ studie med intervjuer samt kompletterande intervjuer med en lektor, 

grundaren av de kommunala tekniska skolorna i Sverige och en pedagog som är intresserad av 

teknikämnet. Detta för att få en fördjupad kunskap om flickors och pojkars förhållningssätt till 

                                                      
63

 Ibid. s. 90-91. 

64 http://www.ne.se/sok/teknik?type=NE Hämtat: 2013-03-05. KL: 15.09. 

65
 http://www.ne.se/artefakt.  Hämtat: 2013-05-07. KL: 12:50. 
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teknikämnet. En kvalitativ studie är inriktad mot individen och innefattar individens tolkning, 

uppfattning. Individen tolkar och formar en (sin) verklighet.
66

 Denna val av metod kan ge ”en större 

insikt i orsaker och samband”. 
67

 Denna typ av undersökning kan svara på frågor som varför, hur och 

vad är det som pågår. 
68

 En svaghet med studien är att informanterna i de olika skolorna kan ha blivit 

påverkade i sina utsagor av varandra vid intervjuerna då det skedde gruppvis men för att få varje 

informants utsaga separat skulle en större tidsram för studien behövas. Studien har gjorts i två skolor 

där informanterna i den ena skolan är väl teknikmedvetna och kan relatera till frågorna. I den andra 

skolan som jag känner väl till har eleverna enbart haft teknikundervisning med mig. Fördelarna med 

denna form av studie är att frågor kan tydliggöras för informanterna vid missförstånd och ställa 

relevanta följdfrågor. 

 

Urval och avgränsning 

Populationen i studien är flickor och pojkar i årskurs två och tre. Båda klasserna går i en grundskola 

för årskurs F-9 och de ligger i Stockholm. Skolan som eleverna går i vid årskurs två kommer jag att 

namnge deras skola för den gröna skolan. Eleverna som går i årskurs tre kommer jag att namnge deras 

skola för den röda skolan. Detta för att kunna skilja åt mellan eleverna och för att kunna skilja i vilken 

skola de går i. I den gröna skolan var det sammanlagt 16 elever som deltog i studien, 11 flickor och 5 

pojkar. I den röda skolan deltog sammanlagt 14 elever varav 6 var pojkar och 8 var flickor. 

Sammanlagt har 30 elever intervjuats från båda skolorna. 20 elever har blivit valda till studien, 10 

elever är från årskurs 2 där hälften är pojkar och flickor. De resterande går i årskurs 3 och även där är 

hälften av de 10 eleverna flickor och pojkar. Utöver detta har intervju skett med Veronica Bjurulf som 

är lektor i teknikens didaktik vid Karlstads Universitet och fick som uppdrag av skolverket att ta fram 

förslag på en ny kursplan i teknik för i grundskolan och särskolan inför Lgr 11. En intervju 

tillsammans med Harriet Aurell som är grundaren av de kommunala tekniska skolorna i Sverige och 

sedan en pedagog som är intresserad av teknikämnet och jobbar i en skola jag känner väl till. Utifrån 

intervjuerna gjordes strategiska urval för att fånga in en bredd, denna strategiska urval skedde genom 

lottning, detta för att jag fann det enklast. I en kvalitativ studie är stor variation mer intressant än ett 

statistiskt representativt urval. Att ha just 20 elever och utgå ifrån det antalet var för att variationen 

skulle komma fram mellan de utan att bli alldeles för brett. Syftet med intervjuerna som skedde med 

Veronica Bjurulf, Harriet Aurell och pedagogen var att få en större förståelse för flickor och pojkars 

förhållningssätt till teknikämnet. Eftersom möjligheten inte fanns för att träffa Veronica Bjurulf 

personligen beslutade jag mig för att skicka intervjufrågorna till henne via mail.  

                                                      
66

 Backman, Jarl. (2010). Rapporter och uppsatser. s.54. 

67
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Genomförande  

En undersökning av totalt 20 elever har gjorts, 10 elever går i årskurs 2 och 10 elever går i årskurs 3. 

Hälften av de 10 eleverna som går i årskurs 2 är flickor och resterande är pojkar. Hälften av de 10 

elever som går i årskurs 3 är flickor och pojkar. Skolorna har olika mycket teknikundervisning, där 

den ena skolan rankats som en av Stockholms främsta skola inom teknikundervisning och fått pris för 

sin undervisning i teknikämnet. Den andra skolan där den enda teknikundervisningen som eleverna har 

haft är med mig. Det insamlade empiriska materialet kommer att analyseras utifrån ett genusteoretiskt 

perspektiv och utifrån begreppen genuskontrakt och hierarki. 

Studien har genomförts under våren 2011 under april-maj då Lpo 94 fortfarande gällde, därför finns 

det inga referenser till Lgr 11. En noggrannare beskrivning av genomförandet finns nedanför under 

varje rubrik.  

 

Planering 

Planeringsfasen inleddes med att söka och läsa om flickor och pojkars förhållningssätt till 

teknikämnet, hur tekniken har sett ut tidigare och om genusperspektivet i teknikämnet. Planering av 

informationsbrevet, intervjufrågorna till eleverna och intervjufrågorna till lärarna skedde i ett tidigt 

skede. Att välja skolor i ett tidigt skede för att utföra min kvalitativa undersökning var relevant, just 

för att tiden var begränsad ändå pågick undersökningen totalt i 14 dagar. Rent praktiskt har jag gått 

tillväga via att kontakta en skola jag känner väl till och sedan den andra skolan. Efter visat intresse 

från de båda skolorna skickade jag ut ett informationsbrev till föräldrar där jag berättade om mig själv, 

hur undersökningen skulle gå till, vad avsikten var med undersökningen, att elevernas deltagande 

kommer att vara anonyma och sedan en påskrivning från vårdnadshavaren och eleven. Sedan tog jag 

kontakt med Veronica Bjurulf, Harriet Aurell och den teknikintresserade pedagogen via mail och efter 

visat intresse planerade jag in när dessa intervjuer skulle ske, förutom intervjun med Bjurulf eftersom 

det inte fanns möjlighet för detta. Istället mailade jag intervjufrågorna till henne som hon besvarade.  

Datainsamlingen genomfördes i två olika skolor, varav den ena skolan är Stockholms främsta skola 

inom teknikundervisning och den andra skolan där eleverna enbart har haft teknikundervisning med 

mig. Detta för att se om förhållningssätten skiljde sig åt mellan flickor och pojkar utifrån hur mycket 

teknikundervisning de har. Platsen som intervjuerna skedde i var i ett tyst rum för att inte låta eleverna 

bli distraherade av andra intryck, ljud o.s.v. Varje intervju pågick i ungefär 9-15 minuter och det tog 

14 dagar att genomföra undersökningen. De övriga som har blivit intervjuade räknas in i dessa dagar, 

då jag genomförde intervjuerna under denna period. 
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Intervjuer 

Varje intervju utav eleverna pågick i ungefär 9-15 minuter och det tog 14 dagar att genomföra 

undersökningen. De pedagoger som har blivit intervjuade räknas även in i dessa dagar. Pedagogernas 

intervjuer varierar tidsmässigt och intervjun av Veronica Bjurulf är svårt att ange tiden på, då hon fick 

intervjufrågorna mailade till sig. Eleverna som intervjuades var indelade så att flickorna och pojkarna 

var för sig. Indelningen som skedde på detta vis var för att inte låta eleverna bli påverkade utav det 

andra könet på något sätt. Vid början av intervjun berättade jag om mitt arbete, att jag ville intervju de 

om vad de tycker och tänker om teknikämnet och berättade om de etiska principerna. Intervjufrågorna 

konstruerades så att det passade mina undersökningsfrågor. Elevernas reaktioner vad blandade en del 

var entusiastiska och en del var nervösa. Utifrån vårdnadshavarens tillstånd ställde alla elever upp. 

Intervjuerna blev inbokade och genomfördes under 14 dagar. Eleverna blev indelade i grupper där 

flickor och pojkar var för sig.  I respektive grupperna var eleverna antingen två eller tre. Platsen som 

intervjuerna skedde i båda skolorna var i ett tyst rum för att inte låta eleverna bli distraherade av andra 

intryck, ljud o.s.v. Eleverna satt vid ett stort bord med stolar runt bordet, placeringen av stolarna var 

bredvid varandra istället för mitt emot varandra. Vid inspelningen påminde jag eleverna om de etiska 

principerna och påpekade att det inte finns några rätta eller fel svar utan att jag är intresserad utav vad 

de tycker och tänker. Min upplevelse är att eleverna har förstått mina frågor rätt och vid missförstånd 

av en fråga har jag förklarat ytterliggare för att vara ännu tydligare. Inga frågor har fallit bort vid 

intervjuerna och detta kan bero på att jag kände mig trygg och väldigt lugn i min roll som intervjuare. 

Ett par svar av eleverna har varit svåra att tyda då eleven inte pratat tydligt, några ord har dock kunnats 

förstå efter ett par gånger av uppspelning av ljuddokumentationen. Inga av intervjuerna har blivit 

störda eller avbrutna. 

 

Bortfall  

Totalt var det 30 elever som intervjuades, 20 elever blev urvalda till denna studie via lottning. De som 

inte blev valda till denna studie och som blir bortfallet är sex flickor från den gröna skolan, tre flickor 

och en pojke från den röda skolan. Eftersom det var fem pojkar från den gröna skolan och sex pojkar 

från den röda skolan valda jag att ha fem personer från respektive kön från varje skola, dessa blev 

valda utifrån lottning. Efter tidigare omständigheter har jag valt att inte ha med de tre intervjuade 

pedagogernas intervjuer. Dessa blir bortvalt eftersom syftet med min studie är att undersöka flickor 

och pojkars förhållningssätt till teknikämnet. Med dessa intervjuer i studien blir det ett alldeles för 

brett område att presentera och jämföra. Dock kommer jag att ta hänsyn till dessa intervjuer och 

koppla elevernas svar till de eftersom de var givande. 
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Databearbetning och analysmetod  

Varje intervju har spelats in och transkriberats, sedan har jag använt  innehållsanalys som en metod för 

att bearbeta det insamlade material. För att analysen av all data från intervjuerna ska bli lättare att 

hantera kan verktyg som kodning användas för att få en bättre struktur och överblick.
69

 Till en början 

lästes hela texten igenom upprepande gånger, meningar eller fraser som innehåller information som 

var relevant för mina frågeställningar plockades ut och det omgivande texten togs med så att 

sammanhanget i meningen kvarstod. Dessa meningar och fraser kodades och grupperades i olika 

kategorier som återspeglar det centrala budskapet i intervjuerna. En ytterliggare sortering av meningar 

och fraser genomfördes för att sedan hamna under olika teman som kom fram.  

 

Tillförlitlighetsfrågor  

Begreppen tillförlitlighet och reliabilitet betyder att en mätning är stabil och att resultatets variabler 

ingår i ett statiskt förhållande och att samma resultat uppnås oavsett tidpunkt eller sammanhang. Syftet 

med denna studie som är baserad på den kvalitativa metoden är att få en större kunskap och förståelse 

kring flickor och pojkars förhållningssätt till teknikämnet. Att utföra en kvalitativ undersökning med 

god reliabilitet innebär att försäkra sig om de som ska utföra som respondenter förstår frågorna. En 

fördel vid kvalitativa studier är att de undersökta enheterna bidrar till en högre reliabilitet då 

informationen kan bli kontrollerade. Min utgångspunkt var att ställa mig främmande inför det 

empiriska materialet vilket har underlättat av att analysen skedde en tid senare efter att ha samlat det 

empiriska materialet. Jag är medveten om att mina tankar och åsikter kan påverka studien men har 

utifrån ett aktivt ställningstagande främmandegjort materialet för att komma ifrån mina förutfattade 

meningar kan detta bidra till att ha gett studien en större validitet.  

 

Etiska Aspekter  

Studien har följts utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska aspekter som ska skydda informanterna. 

Med informationskravet har informanterna fått ta del av studiens information, vad detta innebär samt 

att villkoren för deras frivilliga deltagande innebär att de får när som helst avbryta intervjun och sin 

medverkan.
70

 Vid intervjuerna var det ingen som var motvillig till att delta eller att svara på frågorna 

däremot kunde svar som “jag vet inte” dyka upp, vilket accepterades. Att ha ett samtycke från 

informanternas föräldrar från båda skolorna var något som vi kom fram till efter samråd med lärarna. 

Ett samtycke har godkänts av eleverna och vårdnadshavaren på båda skolorna. Innan intervjuerna 

                                                      
69

 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. s.217. 

70
 Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

s.5-7. 
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frågades återigen elevernas samtycke för inspelning av intervjun och förklarades vad detta skulle 

användas till. Via konfidentialitetskravet meddelades informanterna om tystnadsplikten, att det är 

personanonymitet där namn avkodas och inte uppges. Detta skedde två gånger en gång vid utdelandet 

av informationsbrevet och en gång innan intervjuerna startades. I enlighet med nyttjandekravet har 

godkännande av inspelning och användande av materialet godkänts av informatörerna, vilket innebär 

att all material som samlats kommer att användas enbarts i forskningssyfte.
71

 Intervjuerna skedde 

muntligt med eleverna från båda skolorna.  Intervjuerna av de andra informanterna har jag frågat om 

det är okej om jag uppger deras namn vid denna studie och fått ett godkännande, förutom läraren som 

är teknikintresserad.  

 

Resultat  
Nedan följer resultaten från intervjuerna som utfördes sammanlagt på 20 elever. Som jag tidigare har 

nämnt deltog 10 flickor och 10 pojkar i denna studie. Båda skolorna som studien har gjort på ligger i 

Stockholm, den ena skolan har jag namngett för den gröna skolan och den andra skolan har jag 

namngett för den röda skolan. I den gröna skolan är det elever från årskurs två och i den röda skolan är 

det elever från årskurs tre som deltagit vid denna studie. Båda skolorna har olika mycket teknik, där 

den röda skolan är rankad som en av Stockholms främsta skola inom teknikundervisning, fått pris för 

sin undervisning av ämnet teknik och den gröna skolan där den enda teknikundervisningen de har haft 

är med mig och inget utöver detta, den undervisning de har haft med mig är i väldigt litet omfång. 

 

Flickornas syn på vad teknik är 

Flickorna i den gröna skolan var väldigt intresserade av teknikämnet, dock visade det sig att de har 

haft betydligt mindre teknikundervisning än vad flickorna i den röda skolan har haft. Nedan följer ett 

utdrag ur intervjuerna som jag har haft med flickorna i den gröna skolan och lite längre ner är ett 

utdrag ur intervjuerna med flickorna från röda skolan. De har fått svara på frågan, vad teknik är och 

definierat ordet teknik. 

 

Flickorna i den gröna skolan definierar vad teknik är:  

”Elev A: Det man håller på med, kanske t.ex. som att det är teknik och att bygga någonting, ja saker som är gjorda, 

saker som finns 

Elev C: Egentligen så är allting som man håller på med egentligen liksom teknik, allting man jobbar med 

Elev B: Jag vet vad det är asså men det är typ, det går inte och förklara (skrattar) 

Det är typ saker såhär om man typ har en telefon så kan man typ ta ut sakerna och bygga saker, en telefon är en 

teknisk sak typ. Robot är teknisk sak och sådana saker. Att man gör många olika saker 
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 Ibid. s.9-14.  
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Elev H: Asså såhära med el och det 

Elev I: Att man håller på med dator och elektriska saker.” 
72

 

 

 

Elev A från den gröna skolan definierar att teknik är att bygga någonting, saker som finns, saker som 

är gjorda. Elev C definierar däremot att allting man håller på med är teknik. Elev B visste enligt sin 

utsaga vad teknik är men kunde inte förklara det till en början, vidare menar elev B att teknik är att 

man kan ta ut saker från en telefon och bygga saker. Elev H har uppfattningen att teknik är el medan 

elev I anser att teknik är att man håller på med datorer och elektriska saker. 

  
Flickorna i den röda skolan definierar vad teknik är: 

   

”Elev B: Pop-up böcker och vilka grejer som är magnetiska 

Elev C: Typ att hur man gör saker och sådär, hur ett kylskåp funkar   

Elev E: Jag vet vad teknik är, kanske att man bygger saker och då måste man ha teknik 

Elev D: Att det är och bygga, el, magneter kan vara teknik 

Elev F: Det finns många olika tekniker, vissa sporter kan vara teknik, man kan ha teknik för hur man dribblar 

bollen.” 
73

 

 

 

Elev B från den röda skolan definierar att teknik är pop-up böcker, grejer som är magnetiska. Medan 

elev C anser att teknik är hur man gör saker, hur ett kylskåp funkar. Elev E visste enligt sin utsaga vad 

teknik är och definierar att teknik är att man bygger saker och för att kunna göra det måste man ha 

teknik. Elev D förklarar att det är att bygga, el, magneter och att dessa kan vara teknik däremot 

definierar elev F att teknik kan innefattas i större omfång, som t.ex. i vissa sporter kan man ha teknik 

för hur man dribblar bollen.  

 

    

Flickornas syn på föremål som är teknik 

Vidare i intervjun frågade jag om ett par föremål var teknisk för dem. Eleverna fick svara utifrån vad 

de själva tycker och ja, nej eller vet inte. Föremålen som jag räknade upp var en penna, en dator, 

playstation 3, en barbiedocka, böcker, kläder, ett bord, stolar, en lampa. Sedan fick eleverna motivera 

varför de tyckte att föremålen var teknisk. Diagrammen nedan är en sammanställning av elevernas 

svar på frågan om de tekniska föremål som jag tidigare nämnt att eleverna fick svara på som en fråga.   

 

 

 

                                                      
72 Sammanställning av intervjuerna med flickorna från den gröna skolan. Datum: 2/5-2011. 3/5-2011. 4/5-

2011. Transkription ur intervjuerna.  

73
 Sammanställning av intervju med flickorna från den röda skolan. Datum: 5/5-2011. 6/5-2011. 7/5-2011. 

Transkription ur intervjuerna.  
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Flickorna i den röda skolans indelning av tekniska 
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Vid frågan om en penna är teknisk svarade tre personer ja och två personer svarade nej. Däremot 

svarade alla fem flickorna på att en dator är teknik. Playstation var enligt 4 flickor teknik och en flicka 

tyckte inte det. Dock vid frågan om en barbiedocka var teknik svarade en person ja och fyra personer 

svarade nej. Denna uppdelning kan man tolka till flickornas erfarenhet som de har, vid deras 

motivering sa de att de inte tyckte det var tekniskt eftersom det var flickigt, de är rosa, har ingen el, 

funktion, är gjord av plast och ingen barbiedocka kan vara teknisk. Flickan som svarade ja tyckte det 

för att en barbiedocka är rörlig är för att den är gjord av plast. 

Vid flickornas sortering kan man se mönster på föremålen som böcker, kläder, bord och stol. Vid 

dessa föremål har tre flickor svarat ja och två flickor har svarat nej. De tre flickornas motivering var att 

dessa föremål är naturliga och kommer från naturen som sedan blir tillverkade i maskiner, så därför är 

det teknisk enligt dessa tre flickor. De två flickor som svarat nej motiverade att kläder är av tyg, garn, 

nål, tråd och som man syr så därför är det inte teknik för dem. En lampa var enligt fyra flickor teknisk 

eftersom den har en funktion och el. Dock tyckte en flicka att det inte var teknik eftersom en lampa har 

en sladd som är i kopplad till ett uttag, för att det ska vara teknisk tyckte flickan att det bör vara en 

egen drivande lampa. 

 

Flickorna från den röda skolan svara på frågan om vilka föremål som är tekniska 
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Jämförelse mellan flickornas indelning av tekniska artefakter från gröna och 

röda skolan
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Utifrån flickornas svar från den röda skolan kan man tolka att de har en större förståelse av vilka 

artefakter som är tekniska. Utifrån tabellen kan man se att alla fem tyckte att en penna, dator, 

playstation, barbiedocka, kläder och lampa var teknisk. Flickorna motiverade att dessa artefakter har 

en funktion för människor, de har en funktion i sig, de har rörelser, mekanik, ljud och ljus därför är det 

tekniska artefakter. Böcker var enligt fyra flickor tekniska eftersom den har en funktion, en person 

tyckte inte att det var teknik eftersom en bok inte är digitalt. Ett bord var enligt tre flickor teknisk och 

två tyckte inte att det var teknisk. En stol var enligt fyra flickor teknisk och en tyckte inte det.  

    

 

Jämförelse mellan flickornas indelning av tekniska 

artefakter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utifrån tabellen ovan kan man se att det är en klar skillnad mellan flickorna i de olika skolorna. I den 

gröna skolan svarade tre flickor ja och två flickor svarade nej på frågan om en penna är ett tekniskt 

föremål. Alla flickorna i den röda skolan svarade ja på den frågan. Flickorna svarade på frågan om en 

dator är ett tekniskt föremål. Då har alla flickorna i båda skolorna svarat ja. Utifrån flickornas 

motivering som löd att teknik är el så kunde jag tolka att alla svarade ja på denna fråga eftersom en 

dator är kopplad till el. Vid min fråga om varför de inte tycker att böcker, kläder, bord och en stol inte 

var tekniska artefakter var argumenten att dessa föremål inte har något med el, mekanik, rörelser att 

göra. I den gröna skolan kopplar flickorna till detta när de vi talar om tekniska föremål. Flickorna i den 

gröna skolan motiverade för att det ska vara ett tekniskt föremål så ska det vara rörliga föremål som 

har en elektrisk funktion eller en mekanik för annars är det inte teknik.
74

  

    I överlag har fler flickorna i den röda skolan svarat ja på de tekniska föremålen och har en djupare 

förståelse av vilka föremål som hör till teknik. Detta kan bero på att eleverna i den gröna skolan nästan 
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 Sammanställning av intervjuerna med flickorna från den gröna skolan. Datum: 2/5-2011. 3/5-2011. 4/5-

2011. Transkription ur intervjuerna. 



24 

 

inte alls har haft teknikundervisning i skolan och den lilla undervisningen de har haft är med mig. Vid 

intervjun berättar flickorna från den gröna skolan att när de har haft teknik har det varit med mig. 

Utöver undervisningen de har haft med mig har eleverna fått arbeta med teknikämnet integrerat med 

andra ämnen som t.ex. träslöjd, svenska och NO. Detta kan i sin tur leda till att begreppet teknik inte 

blir konkret för eleverna och kan därför vara en av aspekterna till frågan om förhållningssätten skiljer 

sig åt mellan flickor och pojkar. Alla flickorna har ett intresse för teknikämnet och när de har haft 

teknik i skolan berättar flickorna att det har varit kul, intressant, roligt och att de skulle vilja ha mer 

utav teknik i skolan. Flickorna berättar att deras personliga erfarenheter av teknik är att de t.ex. bygger 

robotar, gör dockskåp hemma, bygger med lego, har verktygslådor som de använder sig utav. Eleverna 

har en personlig erfarenhet till teknik som de på något vis har utfört hemma utan att skolan har haft 

koppling till detta. Detta kan vara en utav aspekterna till att eleverna i den gröna skolan är väl 

medvetna om teknik utan att ha haft så pass mycket teknik i skolan som flickorna från den röda skolan 

har haft. Utifrån svaren från flickorna i den röda skolan kan man se att de har en djupare förståelse för 

teknik, en aspekt till att de kan ha detta kan vara att de har haft betydligt mer undervisning i teknik i 

skolan än vad flickorna från den gröna skolan har fått. En annan aspekt kan vara att utöver den 

personliga erfarenheten som flickorna har från den röda skolan, ha fått en djupare undervisning tack 

vare den teknikundervisningen de har haft i skolan.  

 

Pojkarnas syn på vad teknik är 

Nedan presenteras utdrag från intervjuerna, ett från den gröna skolan och ett från den röda skolan. 

Pojkarna i den gröna skolan går i årskurs två och pojkarna i den röda skolan går i årskurs tre. Eleverna 

har fått svara på frågan, vad teknik är och definierat ordet teknik. 

 

Pojkarna i den gröna skolan definierar vad teknik är: 

”Elev C: TV och datorer  

Elev D: Att man kanske kan laga typ, att man har teknik för att kunna göra det 

Elev E: El och sånt 

Elev A: DVD  

Elev B: Radio, bil” 
75

 

 

Elev C definierar från den gröna skolan att teknik är tv och datorer Elev D anser att teknik är när man 

har teknik för att kunna laga. Elev E definierar att teknik är el och sånt medan elev A menar att teknik 

är DVD. Elev B definierar att teknik är radio och bil. 

 

Pojkarna i den röda skolan definierar vad teknik är: 
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Pojkarna i den gröna skolans indelning av tekniska 
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”Elev A: Flygplan, båtar  

Elev C: TV, diskmaskin 

Elev B: Telefoner, iphone 

Elev F: Datorer, lampor 

Elev G: Bollteknik” 
76

 

 

Elev A från den röda skolan definierar att teknik är flygplan och båtar. Elev C menar att TV 

och diskmaskin är teknik. Elev B definierar att telefoner och iphone är teknik- Elev F menar 

att datorer och lampor är teknik. Elev G menar och definierar att teknik är bollteknik. 

 

Pojkarnas syn på föremål som är teknik 

Diagrammet nedan är en sammanställning av pojkarnas indelning i den gröna skolan i årskurs två. 

Längre ner finns ett till diagram som är en sammanställning av pojkarnas indelning i den röda skolan 

som går i årskurs tre. Detta är deras syn på föremål som är teknik. Diagrammet presenterar elevernas 

svar på frågan om vilka föremål som är tekniska. Eleverna har svarat ja, nej eller vet inte utifrån 

föremålen som har räknats upp vid intervjuerna.  

 

Pojkarna från den gröna skolan svara på frågan om vilka föremål som är tekniska: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pojkarna från den gröna skolan har svarat på frågan om vilka föremål som är tekniska. De fick svara 

på följande fremål en penna, dator, playstation, barbiedicka, böcker, kläder, bord. stol och en lampa. 

Alla fem pojkarna svarade ja på att en penna, dator och playstation och en lampa och menade att dessa 

föremål är tekniska. 1 person svarade ja på att en barbiedocka var teknisk och 4 svarade nej, eleven 

som svarade ja på dwenna fråga motiverade att den har rörliga delar och är därför teknisk. De fyra 

eleverna som svarade nej på den frågan motiverade att en barbiedocka inte är teknisk då det är ett 
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föremål för flickor och för att det är en docka som oftast är klädd i  rosa. Två pojkar svarade att böcker 

var tekniska, två pojkar svarade nej och en pojke svarade vet inte. Eleverna som svarade ja motiverade 

att den är teknisk eftersom den har en funktion, för att man kan öppna och stänga den. De elever som 

inte tyckte att böcker var tekniska motiverade att de inte är tekniska eftersom de inte har någon el, ljud 

eller rörelse. Den pojken som svarade vet inte gav ingen motivering till detta. Däremot svarade alla 5 

pojkar att kläder inte var tekniska återigen motiverade pojkarna att det inte är teknisk eftersom det är 

bara gjort av tråd, garn, tyg, och inte av järn, plåt, metall och inte har någon rörelse. Fyra pojkar 

svarade ja på att en stol var teknisk och en svarade vet inte. De fyra pojkarna tyckte att det var teknisk 

eftersom den har olika delar som man sätter ihop med hjälp av verktyg, för att den går igenom 

maskiner och för att människan har uppfunnit den. Eleven som svarade vet inte motiverade inte.   

 

Pojkarna från den röda skolan svara på frågan om vilka föremål som är tekniska: 

Pojkarna i den röda skolans indelning av tekniska 

artefakter
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Pojkarna från den röda skolan har svarat på följande föremål som de tidigare nämnt. Alla fem pojkarna 

svarade ja på följande föremål en penna, dator, playstation, böcker, bord, stol och en lampa. Pojkarnas 

motivering var att det är uppfunnet av människan för att underlätta sin vardag, de har en funktion, de 

lyser, har ljud, har en rörelse, en mekanik, de har blivit tillverkade av maskiner och är därför tekniska. 

Enligt fyra av pojkarna var en barbiedocka teknisk och enligt en av pojkarna var den inte det. De fyra 

eleverna lyfte upp att en barbiedocka är teknisk eftersom den är tillverkad i en fabrik, har rörliga 

delar,. Den elev som inte tyckte att det var en barbiedocka motiverade att det inte var teknisk eftersom 

det är en leksak för flickor som är gjord av plast och ingen robot som är till för killar.  
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Jämförelse mellan pojkarnas indelning av tekniska 

artefakter 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utifrån tabellen ovan kan man se att indelningen som pojkarna har gjort av föremålen penna, dator, 

playstation och lampa är jämnt. Alla pojkarna har svarat ja på och tyckt att detta är tekniska föremål. 

Pojkarnas syn som skiljer sig åt är vid föremålen barbiedocka, kläder, bord, och stol. En pojke från 

den gröna skolan tycker att en barbiedocka är ett tekniskt föremål, medan fyra pojkar från den röda 

skolan tyckte samma sak. Fyra personer från den gröna skolan svarade nej och tyckte inte att en 

barbiedocka var ett tekniskt föremål vilket även en pojke tyckte från den röda skolan. Alla fem 

pojkarna i den röda skolan tyckte att böcker var tekniska föremål och två pojkar tyckte samma. Två 

pojkar från gröna skolan svarade nej och en svarade vet ej. Alla pojkar i den röda skolan har svarat ja 

på om kläder är tekniskt och alla fem pojkar i den gröna skolan har svarat nej på den frågan. Där kan 

man se en klar skillnad mellan deras svar. Vid frågan om ett bord är tekniskt föremål svarade återigen 

alla fem pojkar från den röda skolan ja och fem pojkar från den gröna skolan svarade nej. För fyra 

pojkar från den gröna skolan var en stol ett tekniskt föremål och en pojke svarade vet ej. Däremot 

tyckte alla fem pojkarna i den röda skolan att en stol var ett tekniskt föremål. 

 

Diskussion  

Analys av resultat utifrån genusperspektivet 

Utifrån det genusteoretiska perspektivet kommer jag att analysera elevernas indelning av de tekniska 

artefakterna, vilka uppfattningar eleverna har kring “teknik” och jag kommer även att titta på hur 

elevernas indelning av artefakterna hänger ihop med deras syn på vad som är kvinnligt respektive 

manligt. Eleverna i de båda skolorna associerade kring olika tekniska föremål till vad som är kvinnligt 

och vilka som är manliga, detta kom fram tydligt vid intervjuerna. Föremålen som eleverna diskuterar 

Jämförelse mellan pojkarnas indelning av tekniska artefakter 

från gröna och röda skolan
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mest kring som kvinnligt var barbiedocka och föremålen dator, playstation och  robot kodade eleverna 

som manliga.  

Jämförelse mellan flickornas definition av vad teknik är 

Flickorna motiverar och definierar vad teknik är på ett eller annat sätt likadant. De nämner att teknik är 

att bygga någonting, saker som finns, allting man jobbar med är teknik, robot är teknisk sak, el och 

datorer. Dessa svar har då flickorna i den gröna skolan gett och man kan se att de är medvetna om vad 

det är trots att de inte har så mycket teknikundervisning i skolan. Om man jämför med elevernas 

motiveringar från den röda skolan kan man se att deras definition av teknik är hur ett kylskåp fungerar, 

pop-up böcker, magneter, hur man gör saker, bygger, man måste ha teknik för att bygga saker, och el. 

Även om eleverna har blivit rankad som en av Stockholms främsta skolor inom teknikundervisningen 

ser man likheter i flickorna från den gröna skolans definition av vad teknik är. Likheterna är då att de 

nämner allihop att teknik är att bygga saker och el. Skillnaderna är att man ser att eleverna i den röda 

skolan har en djupare förståelse av vad teknik är på det viset att de nämner hur ett kylskåp fungerar, 

magneter och pop-up böcker. Utifrån de symboliska relationer kan man tolka att eleverna har 

förutfattade meningar om vad teknik är. Man kan tolka att de symboliska relationerna som finns i 

elevernas definition av teknik är de föremål som de räknar upp som t.ex. robot, el och datorer. Dessa 

definierar flickorna som teknik och genom deras sociala deltagande i praktiken, de sociala processer 

som skapas i samhället kan ha påverkat flickornas definition av vad teknik är. Via begreppet 

genuskontrakt kan de oskrivna reglerna som sker mellan könen som t.ex. olika funktioner och sysslor i 

samhället spela en roll i flickornas definition. Detta kan spela roll på det sättet att flickorna går efter de 

oskrivna reglerna i samhället och definierar begreppet teknik efter dessa intryck som de har fått av.  

 

Flickornas association av tekniska föremål som är 

kvinnligt och manligt  

Flickorna i den gröna skolan associerar kring vilka olika material som hör till teknik. Vidare la jag 

märke till vid intervjuerna att de diskutera om vilka föremål som var tekniska samt om vilka föremål 

av dessa föremål sågs som kvinnligt och manligt. Detta är något som flickorna i den röda skolan också 

har associerat kring. Nedanför diskuterar flickorna i den gröna skolan om olika material till teknik som 

leder till en diskussion om vilka föremål som är kvinnligt samt manligt. 

 

”Elev A: En barbiedocka kam inte vara teknik för att den är oftast rosa och av plast. 

Elev C: Ja, jag håller faktiskt med dig 

Elev B: Nej det gör inte jag eftersom en barbiedocka är rörlig så är det teknik..(tyst en stund).. och för att den är 

gjord av plast som är gjord av maskiner. 

 Elev H: Nej den är bara för flickor och den har ju ingen el och plast är inte teknik 

Elev I:. Ja eller en funktion, plast är inte teknik om det var av stål och järn hade det varit teknik 
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Elev A: Ja för alla robotar är av stål eller järn så då kan inte en barbiedocka vara teknik, 

Elev C: Men om det var en barbiedocka som är av stål hade det varit teknik. 

Elev A: Ja men då blir det en docka för killar eftersom killar inte har barbiedockor, istället har de robotar och sånt 

som dockor 

Elev B: Killar har faktiskt andra saker som playstation, dator och gameboy som teknik 

Elev H: Ja för att det är tekniska saker som är för killar och inte tjejer 

Jag: Vad tycker ni andra om det? 

Elev C: Jag tycker att det är sant för killar lekar aldrig med barbiedockor för att det är för tjejer..de leker med 

robotar, playstation och datorer ” 
77

 

 

Flickorna diskuterar om att en barbiedocka inte är teknik eftersom den är rosa, flickig och gjord av 

materialet plast. Det kommer tydligt fram vid intervjun att flickan som tycker att en barbiedocka är 

teknik för att den är rörlig, den är gjord av plast som är tillverkad av maskiner. Vid diskussionen 

diskuterar flickorna om att en robot är teknik eftersom den är tillverkad av stål och järn och en 

barbiedocka kan inte vara det eftersom den är gjord av plast. Dock spinner en av eleverna vidare och 

menar att om en barbiedocka var gjord av stål hade det varit ett tekniskt föremål. En annan elev menar 

att då blir det en docka för killar eftersom killar inte har barbiedockor utan de har robotar som dockor. 

Elev H drar föremålen playstation, dator och gameboy till tekniska föremål som är för killar detta kan 

man koppla till att dessa föremål är de symboliska relationerna som eleven har fått intryck av att detta 

enbart är för killar och inte tjejer. Elev C håller med elev H om att killar aldrig leker med barbiedockor 

för att det är för tjejer, utan de leker med robotar, playstation och datorer. Utifrån vad elev C förklarar 

kan man tolka detta utifrån begreppet genuskontraktet genom att tolka det som att eleverna diskuterar 

kring de oskrivna regler som rör mellan män och kvinnor, i detta fall är det då vilka föremål som är 

kvinnligt samt manligt.  

Vid intervjuerna såg jag att eleverna i den röda skolan också associerade kring detta. Andra material 

som flickorna lyfte upp var att material som kläder, garn och tråd inte är teknisk. Andra mönster som 

kommer upp vid intervjun är att flickorna ser på en barbiedocka som ett flickigt föremål medan 

robotar, playstation, gameboy och datorer är mer för killar.  

 

Nedanför diskuterar eleverna från den röda skolan om varför en barbiedocka är teknik och ett föremål 

för flickor.  

”Elev B: Ja det är teknik för att den är gjord av plast 

Elev C: Ja, för att en barbiedocka kan röra sina armar och ben för att den har delar som sitter fast med varandra 

Elev E: Ja det kan den eftersom den är av plast men också av gummi, benen är det i alla fall men det är en leksak 

för tjejer  

Elev D: Ja det är den och jag håller med B och för att den är gjord av maskiner men det är som E säger att det är 

för tjejer 

Elev F Ja för att en barbiedocka är gjord av plast och killar leker inte med barbiedockor  

Elev B: Ja och en robot är också teknik fast den är bara gjord av metall och den är faktiskt för killar 
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Elev E: Den är faktiskt gjord av andra saker också, som plast och glas. Killar leker med robotar än vad de gör med 

barbiedockor för robotar, playstation och datorer leker killar med och är för killar. ” 
78

 

Flickorna från den röda skolan diskuterar om att barbiedockan är teknik för att den är gjord av plast, 

tillverkad av maskiner, gjord av gummi och för att den rör på armarna. Vidare diskuterar elev B och 

elev E att en robot är teknisk eftersom den är gjord av metall, plast och glas. Flickorna har den 

uppfattningen och associerar material som plast, gummi, metall och glas till teknik. Flickorna 

diskuterar vidare om att en barbiedocka är ett föremål för flickor och inte för pojkar. Enligt de är en 

barbiedocka för flickor eftersom killar inte leker med barbiedockor utan de leker med robotar som är 

gjord av metall. Mönster som att föremålen playstation, datorer och robotar är föremål för pojkar 

upprepas även vid dessa intervjuer. Flickorna i den röda skolan menar att barbiedockor inte är för 

pojkar eftersom de inte leker med det utan föremål som robotar, playstation och datorer är föremål för 

pojkar 

 

Jämförelse mellan pojkarnas definition av vad teknik är  

Om man sammanställer pojkarnas utsagor är deras uppfattning att teknik är artefakter som TV, 

datorer, att man har teknik för att kunna laga, el, DVD, radio, bil, flygplan, båtar, TV, diskmaskin, 

telefoner, iphone, datorer, lampor och bollteknik. Man kan se att alla eleverna har relaterat  och 

relaterar begreppet teknik till föremål som är manligt könskodade. Detta är något som börjar tidigt i 

åldrarna där barnen delar in i vad som är manligt respektive kvinnligt. Det är även något som sitter 

djupt sedan barndomen och enligt Turja et al skapas genus så tidigt som redan vid tre års ålder, vilket 

man kan se i intervjuerna där pojkarna kopplar teknik till typiskt manliga föremål som t.ex. bilar, 

flygplan, båtar, datorer osv.
79

 Detta är även något som Harriet Aurell menar vid intervjun att 

samhällets syn på vad som är kvinnligt respektive manligt appliceras på barn vid tidig ålder.
80

 Detta 

kan man koppla till genuskontraktet som handlar om de oskrivna regler som sker mellan könen i 

samhället.  

 

Pojkarnas association av tekniska föremål som är 

kvinnligt och manligt 

Vid intervjuerna la jag märke till att eleverna diskuterade och associerade om vilka material som var 

tekniska. Material som metall, plåt, järn, spikar, aluminium och allt som har med metall att göra 

kopplade pojkarna till teknik. Föremål som bord, kläder och barbiedocka anser dem inte är teknisk 

                                                      
78

 Sammanställning av intervju med flickorna från den röda skolan. Datum: 5/5-2011. 6/5-2011. 7/5-2011. 

Transkription ur intervjuerna.  
79

 Turja, L., Endepohls-Ulpe, M. & Chatoney, M. (2009). A Conceptual Framework for Developing the Curriculum and Delivery of 

Technology Education in Early Childhood. International Journal of  Technology and Design Education.  

80
 Aurell, Harriet. 6/4-2011. Transkription från intervjun. 



31 

 

material eftersom det är av trä, plast och tyg. Vidare la jag märke till att alla pojkarna i de båda 

skolorna associerade olika tekniska föremål till vad som är kvinnligt och vilka som är manliga. De 

föremål som eleverna tolkade tydligast som manligt var playstation, dator och robot som föremål som 

var för pojkar medan barbiedockor var för tjejer. Den aspekten som Bjurulf lyfter upp vid intervjun 

om hur produkter säljs, marknadsförs av butiker och hur de fördelar föremålen i kategorierna kvinnligt 

samt manligt kan man se tydligt i elevernas tolkning. Vidare menar Bjurulf att färgen och formen har 

en viktig roll.
81

 Nedanför följer en diskussion om där en av pojkarna i den röda skolan svarar nej på 

om en barbiedocka är ett tekniskt föremål.  

 

 ”Jag: En barbiedocka då? 

Elev A: Ja, (skrattar) 

Elev B: Nej, det är bara plast som man sätter på och den är för tjejer, det är ingenting för killar 

Elev C: Ja, för den är ändå teknisk på något sätt men det är ingenting som killar leker med 

Elev F: Ja 

Elev G: Ja den har ju kommit från fabriken där man sätter på plastbenen. 

Elev B: Ja men den är för tjejer så då spelar det inte roll.”  
82 

 

Det kommer tydligt fram att elev B associerar och menar att en barbiedocka inte är för killar. Elev C 

menar att den ändå är tekniskt på något sätt men är ingenting som killar leker med. Fyra stycken av 

pojkarna kopplar en barbiedocka till teknik eftersom det är enligt de ett föremål som kommer från 

fabriken som maskinerna har utför och då kan det finnas en möjlighet att det är ett tekniskt föremål. 

En utav eleverna tänker i andra banor genom att han inte tycker att det är teknik eftersom det bara är 

plast som man sätter på och för att den är för tjejer och ingenting för killar. Utifrån genuskontraktet 

kan man se att de oskrivna reglerna återspeglar mellan könen i samhället återspeglar elevens 

förståelse. Eleven kan ha fått intryck av de oskrivna reglerna som finns i samhället om vad som är 

manligt samt kvinnligt och tolkar utifrån detta en barbiedocka som en leksak för flickor. Han menar att 

en barbiedocka inte har en koppling till tekniken eftersom den är av plast och ett föremål för tjejer. 

Enligt honom är plast och något som är för tjejer som en barbiedocka inget tekniskt. Elev C menar att 

det är ett tekniskt föremål men det är ingenting som killar leker med.  Att killar inte leker med 

barbiedockor är kan man tolka utifrån begreppet genuskontrakt att det handlar om oskrivna regler som 

finns bland barnen att pojkar inte leker med barbiedockor utan med robotar. 

 

Nedan följer ett utav de fyra argumenten från en av eleverna som motiverar om varför han inte tycker 

att en barbiedocka är teknik. 
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”Elev E: Det kan ju vara det men en barbiedocka är för tjejer 

Jag: Varför då, varför tycker du det? 

Elev E: För att dem är bara gjort av plast eller nått och för att det är en leksak för tjejer 

Jag: Så om barbiedockan var en robot vad hade du då tyckt? Hade det varit teknik?   

Elev E: Ja då hade det varit teknik för att en robot är av plåt, järn, metall och en leksak för killar.” 
83

 

 

Eleven relaterar inte barbiedockan som ett tekniskt föremål eftersom det är en barbiedocka som är 

gjord utav plast. Han menar att om det hade varit en robot som var tillverkad av metall, plåt eller järn 

så skulle roboten vara teknisk och till för killar. De andra tre eleverna som höll med elev E upprepade 

vid intervjun uttryck som blää, ååååh usch och nej det är inte teknik det är för tjejer. Utifrån dessa 

uttryck och deras svar kan jag tolka att eleverna inte ser på detta föremål som ett tekniskt föremål. 

Eleven menar att om det hade varit en robot som var tillverkad av plåt, järn och metall så skulle det 

vara en leksak för killar. De symboliska relationerna som eleven har är att han ser på en robot och 

material som plåt, järn och metall som är till för killar och barbiedockor som är gjord av plast för 

tjejer. Här återspeglar återigen de oskrivna reglerna som eleverna tycks ha utifrån genuskontraktet. 

 

Resultatdiskussion  

Syftet med denna studie har varit att ta reda på om förhållningssätten mellan flickor och pojkar skiljer 

sig åt till teknikämnet. Då detta stod i Lpo 94 har därför denna studie genomförts. Resultaten visar att 

förhållningssätten mellan flickor och pojkar inte skiljer sig när det kommer till att definiera begreppet 

teknik, dock visar resultaten att det skiljer sig åt mellan flickor och pojkars tolkning av vilka tekniska 

artefakter som är manligt samt kvinnligt där av är det svårt att besvara om förhållningssättet mellan 

flickor och pojkar skiljer sig åt till teknikämnet. De forskningsfrågor som studien har grundat sig på 

var om förhållningssättet mellan flickor och pojkar skiljer sig åt till teknikämnet, om flickor och 

pojkars definition av begreppet teknik skiljer sig åt, vilka tekniska artefakter ser de som tekniska och 

vilka ser de som kvinnliga samt manliga. Jag har valt att analysera mitt material utifrån det 

genusteoretiska perspektivet, via Yvonne Hirdmans begrepp genuskontrakt och via begreppet 

symboliska relationer. En del av den tidigare forskning som jag har funnit har liknande resultat som 

mina resultat och en del skiljer sig åt, mer om detta vid metoddiskussionen. 

 

Jämförelse med den tidigare forskningen 

Likheter som går att jämföra med tidigare forskning som denna studien behandlar är att eleverna ser på 

artefakter barbiedocka som kvinnligt och menar att pojkar inte leker med dessa. Andra likheter är vid 

denna studie kan man se att eleverna ser dator, playstation och robot som manligt och att det är för 

pojkar. Rheingold och Cook behandlar även detta i sin studie om  könskodade leksaker och artefakter, 
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resultaten visar att pojkar väljer i betydligt högre grad att leka med bilar, bussar, tåg och verktyg 

medan flickor väljer att leka med dockor.
84

 Andra likheter som denna studie har med de tidigare 

studierna som har presenterats är vid studien om elevers förhållningssätt till tekikämnet som är 

genomförd av Falco de Klerk Wolters. Man kan dra paralleller från denna studie till Falco de Klerk 

Wolters studie. Parallellen kan man dra genom att flickorna från denna studie tycker att datorer, 

playstation och robotar är mer för killar. Detta kan vara en aspekt och förklaring till Falco de Klerk 

Wolters studie till varför fler pojkar än flickor sysslade med datorer och annan elektroniskt 

utrustning.
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Olikheter som kommer fram i denna studie jämfört med tidigare forskning är att resultaten inte visar 

något om undervisningsplanen vilket studien om teknik och hem gör. Andra olikheter är att 

doktorsavhandlingen flickors möte med teknik i hem och skola, lyfter studien upp om flickors 

erfarenheter och deras handling vid konfrontation av teknikämnet. Till skillnad från denna studie 

behandlar min studie flickor och pojkars förhållningssätt till teknikämnet. Denna studies fokus ligger 

kring hur de individuella flickorna pratar, tänker och upptäcker när de kommer i kontakt med tekniska 

uppgifter.
 
Detta kan man jämföra med att min studie också utgår ifrån hur flickor pratar, tänker dock 

när de kommer i kontakt med begreppet teknik och tekniska artefakter till skillnad från den tidigare 

studien. Dessa resultat visar på ett konkret sätt de värderingar som finns i samhället och som 

appliceras på barnen, detta kan bidra till något nytt jämfört med tidigare forskning. Jag kan inte 

generalisera mina resultat utifrån de två klasser studien har gjorts på. Därför kan jag inte generalisera 

dessa resultat i så stor omfattning. Det finns både likheter och olikheter mellan denna studies deltagare 

med tidigare undersökningar. Dessa likheter innebär att denna studie har gjorts på flickor och pojkar, 

vilket tidigare studier har gjort. Skillnader är att min studie behandlar 20 personer då tidigare studier 

behandlar fler elever. Liknande metoder är att min studie har gjorts ifrån den kvalitativa metoden som 

bygger på intervjuer vilket tidigare forskning även visar att den ha gjort. Fynden som jag har gjort och 

som jag inte trodde var att flickor har i princip samma föreställningar om artefakterna barbiedocka, 

robot, playstation och datorer precis som pojkarna har. Detta var  något som jag inte väntade mig utan 

trodde att det skulle skilja sig mer åt om vilka förutfattade meningar de har om vilka föremål som ses 

som manligt och kvinnligt. Andra fynd som jag har gjort i denna studie är att flickornas 

förhållningssätt från den röda skolan skiljer sig åt i relation till pojkarnas förhållningssätt i den gröna 

skolan. Flickorna från den röda skolan svarar i större omfång och kan motivera djupare om vilka 

föremål som är tekniska än vad pojkarna från den gröna skolan kan göra. Andra fynd som har hittats är 

att flickorna från den röda skolan har svarat i nästan samma utsträckning som pojkarna från den röda 

skolan har gjort. Aspekter som att de i den röda skolan har betydligt mer teknikundervisning kan ha en 

stor roll i det hela. 
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Metoddiskussion 

Watt Boolsen lyfter upp och menar att en deduktiv studie påverkar de frågor till informanterna medan 

en induktiv studie hade gett ett anat resultat.
86

 Vissa svar som informanterna har gett kan kopplas till 

deras tidigare erfarenhet som de har. Detta var något som jag funderade kring, flera av frågorna 

syftade på att ställa frågor än vad eleverna var vana. Detta för att kunna anpassa frågorna så att de 

nådde ut till alla. Nu i efterhand hade jag nog gjort om frågorna och anpassat dem mer till mina 

frågeställningar, specificerat frågorna mer inom mitt område och inte haft så spretiga frågor då detta  

gjorde det svårt för mig när jag sedan skulle sortera det empiriska materialet. Vad hade hänt om 

frågorna var mer specifika? Det är möjligt att studien hade sett annorlunda ut men inga givna svar kan 

ges. I övrigt har intervjuerna fungerat bra på det sättet att eleverna har delat med sig väldigt mycket 

information som är grundad utifrån deras förståelse och tänkande. Det är värt att fundera kring hur 

resultatet hade sett ut om de elever som blev bortvalda också hade varit med i studien. Det skulle vara 

intressant att jämföra hur resultatet hade sett ut om man bara jämförde alla klasser i den gröna skolan 

eller enbart klasserna i den röda skolan. Vidare skulle det vara intressant att se hur resultatet hade sett 

ut om studien enbart hade gjorts hos flickor eller pojkar. De elever som tillfrågades och som var med i 

intervjuerna gav ett positivt intryck till att medverka. Kan det bero på att eleverna hade en positiv 

inställning till teknikämnet eller kan det bero på något annat. Vidare funderar jag över hur det hade 

sätt ut om studien genomfördes via den kvantitiva metoden, hur hade resultaten då sett ut? Även om 

intervjuerna med Harriet Aurell, Veronica Bjurulf och den teknik intresserade pedagogen var väldigt 

givande blev detta alltför stort, spretigt att presentera och analysera. Därför har jag valt att inte 

presentera deras intervjuer eftersom det blev för stort och någonstans måste man runda av. En annan 

anledning för att jag inte presenterar deras intervjuer är för att då skulle syftet och resultatet ha sett 

annorlunda ut, vilket inte var syftet med denna studie.  
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Bilagor 

  
Bilaga 1. 

Intervjufrågor till Harriet Aurell & Veronica Bjurulf kring genus och teknik 

1. Vad är teknik? 

2. Anser du att det är en skillnad på flickor och pojkars förhållningssätt till teknik? I sådanafall vad 

anser du är skillnaden? Vilka skillnader samt likheter tycker du att det finns? 

3. Vad tycker du om citatet i Lpo 94 ”Flickors och pojkars förhållningssätt till teknik skiljer sig ofta 

åt”? 

4. Har det en betydelse för hur mycket teknik man har i skolan i samband till könen? 

5. Skiljer undervisningen i teknik sig åt beroende på om det är en manlig eller kvinnlig tekniklärare 

som undervisar? 

6. Har flickor och pojkar lika stor intresse i teknikundervisningen eller inte? 

7. Spelar hemmiljön någon roll utifall barnet har ett intresse i teknik? 

8. Varför tror du att det är "fler" män i teknikvärlden än kvinnor?  
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Bilaga 2 

 
 Hej alla föräldrar! 

 

Jag heter Elif Taskin och är en tjej på 20 år. Jag bor i Upplands Väsby och studerar på Stockholms 

Universitet till att bli tekniklärare. 

Mitt program heter barn, teknik och skapande för skolår F-6, 240 hp. 

Jag skriver ett examensarbete som kommer att handla om teknik och genus. 

Jag tänkte fråga om det skulle vara okej för dig som förälder att tillåta mig att intervjua ert barn. 

Intervjun kommer jag sedan att använda som ett underlag i mitt examensarbete.  

Jag kommer inte namnge eller skriva något om barnens identitet och detta kommer inte att användas 

för något annat syfte än för forskning. 

Intervjun är frivillig och barnen har även rätt att avbryta sin medverkan i intervjun. 

 

Med vänliga hälsningar Elif Taskin 

 

Om ni har några frågor får ni jätte gärna ringa eller maila mig, mina kontaktuppgifter står nedan: 

Mobilnummer: 073 876 17 26 

Mailadress: elta4495@student.su.se 

 

Elevens namn: 

Klass: 

 

Markera följande: 

Jag godkänner att mitt barn får intervjuas 

Jag godkänner inte att mitt barn får intervjuas 

 

 

Vårdnadshavarens namn:   Vårdnadshavarens underskrift: 

 

 

 

_______________________  _______________________ 
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Bilaga 3 
Intervjufrågor till eleverna, teknik och genus 

 

1. Vad tror du teknik är?  

2. Vad tycker du teknik är? 

3.  Har ni haft teknik i skolan? Om inte ställ frågan, skulle ni vilja ha det? Varför tror du att ni inte har 

det? 

4. Vad har du för erfarenheter från teknik? 

5. Har ni verktyg som ni brukar använda eller har någon erfarenhet ifrån? 

6. Brukar du sysselsätta dig med något tekniskt på fritiden? 

7. Tycker du att de föremålen som jag kommer att säga högt nu är teknik? 

Penna, en dator, playstation 3, en barbiedocka, böcker, kläder, ett bord, stolar, en lampa  

(Fråga utifrån svaret, varför är det teknik, varför är det inte teknik?)  

8. Kan du säga något tekniskt runt omkring dig? 

9. Tycker du att ni har haft teknik i skolan? 
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	Syfte Denna studie har för avsikt att ta reda på om förhållningssätten mellan flickor och pojkar skiljer sig åt till teknikämnet, om elevernas definition av begreppet skiljer sig åt och vilka tekniska artefakter ser flickor respektive pojkar som kvinn...

