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Sammanfattning  

Ända sedan 1900-talets tidigare del har det funnits en brist på teknisk kompetens. I 

samband med framväxten av det urbana samhället har behovet av denna kompetens 

successivt ökat. För att tillgodose dessa behov har staten länge försökt motivera elever 

att läsa vidare inom teknikämnet. I en undersökning av Skolinspektionen (2014) fram-

kommer dock att elevers intresse för teknikämnet i skolan minskar påtagligt mellan 

årskurserna 5–9. I likhet med Skolinspektionens forskning så fokuseras i denna studie 

hur elever uppfattar teknikämnet i skolan. Till skillnad från dem så inriktar sig denna 

undersökning dock på elever i grundskolans tidigare år.  

 

Studien är kvalitativt genomförd och har omfattat intervjuer med elever från tre klasser 

i årskurs 3. Lika många pojkar som flickor har deltagit.  Resultatet har analyserats med 

stöd av forskningsfrågor samt utifrån ett genusperspektiv. Sammanfattningsvis har ma-

joriteten av både pojkarna och flickorna visat sig kunna relatera till teknikämnet i sko-

lan. De ser även på teknikämnet som viktigt, intressant samt motiverande. Teknikunder-

visningens innehåll uppfattas därför vara betydelsefull för elevernas uppfattningar av 

skolämnet teknik. 
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1 Inledning  

I kursplanen för teknik (Skolverket 2018) beskrivs att teknik genom alla tider har varit 

viktig för människans utveckling. Dagens samhälle är till stor del också beroende av 

teknik och tekniska lösningar vilket har medfört ett ökat behov av medborgare med 

teknisk kompetens. I en undersökning genomförd av Skolinspektionen (2014) i årskur-

serna 5–9 framkommer emellertid att elevers intresse för teknik successivt minskar i 

samband med elevernas stigande ålder. Framförallt är denna minskning påtaglig hos 

flickor. Detta härleder Skolinspektionen till en bristande teknikundervisning. Samman-

fattningsvis leder detta enligt dem till att flickor generellt upplever ett ointresse för tek-

nikämnet, ett ointresse som tidigare även har omfattat mig själv. I dagens läroplan 

(Lgr11) står dock att, ”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för 

teknik” (Skolverket, 2018 s.292). Med eleverna avses därigenom såväl pojkar som 

flickor. För att motverka elevers och framförallt flickors minskande intresse för tek-

nikämnet menar Skolinspektionen (2014) att tekniken måste särskiljas från andra natur-

vetenskapliga ämnen. Den måste anknyta till elevernas vardag, till samhället och till 

elevernas framtidsutsikter. Eleverna måste också ges inflytande över undervisningen 

och pedagogerna behöver förses med rätt kompetens. Först då kan tekniken bli intres-

sant och relevant att lära för eleverna menar Skolinspektionen. I Lgr11 (Skolverket, 

2018) beskrivs samtidigt att undervisningen ska ta sin utgångspunkt i elevernas bak-

grund och förkunskaper (Skolverket, 2018). I Skolinspektionens studie framkommer 

med andra ord att teknikundervisningen inte alltid sker i enlighet med styrdokumen-

ten, vilket även beskrivs kunna påverka elevers åsikter om ämnet. I deras granskning 

fokuseras emellertid enbart elever i grundskolans senare år, trots att teknikämnet även 

är obligatoriskt även i årskurserna 1–3 (Skolverket, 2018). Av denna anledning kan det 

anses vara meningsfullt att också studera hur pojkar och flickor i grundskolans tidigare 

år uppfattar teknikämnet i skolan. Detta är därför också det som fokuseras i min egen 

studie. Eftersom undersökningen är begränsad till sin omfattning så finns det dock inga 

intentioner att försöka utvinna generaliserbar information. Förhoppningen är istället att 

kunna förmedla ett mindre kunskapsbidrag till genusinriktad forskning inom teknik 

utifrån ett elevperspektiv. 

 



 

 

 

 

2 Bakgrund  

I denna del beskrivs sådant som kan relateras till teknikämnet och genus utifrån rap-

porter, styrdokument och tidigare forskning. Inledningsvis presentas sådant som be-

rör, ”tekniken i skolan”. Under rubriken ”Pojkar, flickor och teknik” behandlas istället 

sådant som kan relateras till teknikämnet utifrån ett genusperspektiv.  

 

2.1 Tekniken i skolan  
 

2.1.1 Begreppet Teknik 

Begreppet teknik kan definieras på ett flertal sätt. Övergripande kan teknik dels besk-

rivas som fysiska produkter och föremål som datorer, byggnader och maskiner, dels 

som icke fysiska produkter som programvaror, spel och internet. Gemensamt för de 

båda tekniska kategorierna är att de är uppfunna och utvecklade av människan (Skol-

verket, 2017). Denna uppfinningsrikedom har sin grund i de problem och behov som 

vi människor har upplevt genom historien. Alla former av teknik kan därför också här-

ledas till olika problem eller behov som människan har försökt lösa eller tillfredsställa. 

Genom tekniken kan människans livsvillkor därför i många avseenden anses ha för-

bättrats. Samtidigt har teknikutvecklingen bidragit till att vi idag på många sätt är be-

roende av teknik i vår vardag. Dess framfart påverkar på så sätt samhället i stort, exem-

pelvis miljön och vår privata sfär. Medvetenhet om teknikens konsekvenser är därför 

av stor vikt för samhällets alla deltagare. Det är genom denna medvetenhet som vi kan 

skapa en hållbar utveckling (Skolverket, 2017). 

 

 

2.1.2 Teknikämnet fram till Lpo94 

Teknikämnet i skolan, samt andra ämnen som kan relateras till erfarenhetsbaserad, 

praktisk kunskap har historiskt sett ofta prioriterats lägre än andra mer teoretiska äm-

nen förklarar Blomdahl (2007). Länge var teknikämnet endast ett valbart ämne i grund-

skolans senare år, högstadiet. Ämnet infördes för första gången i grundskolans läroplan 

år 1962 (Lgr62) och erbjöds då som en förberedande kurs till elever i årskurs 7 och 8, 

vilka avsåg att läsa ”teknisk-praktisk linje” på gymnasiet (Blomdahl 2007 s.15). Såväl 

på högstadiet som på den tekniska, gymnasiala linjen fanns ett fokus på maskinkun-

skap vilket syftade till att förbereda eleverna inför arbete inom industrin. För de elever 

som valde den tekniska inriktningen på högstadiet så innebar det att ungefär en tredje-

del av den totala studietiden ägnades åt teknikämnet.  

 

I den nästkommande läroplanen Lgr69 förändrades dock villkoren för teknikstudierna 

på grundskolenivå beskriver Blomdahl (2007).  Istället för att erbjudas möjligheten att 

välja en teknisk inriktning så infördes ett tillvalssystem. Eleverna fick därigenom möj-

lighet att välja till ett ämne i sin undervisning och teknik var ett av dessa ämnen. Den 

tid som avsattes för den valbara undervisningen var emellertid endast elva timmar to-

talt under både årskurs 7 och 8. Teknikundervisningen minskade därför avsevärt. För 

att kunna välja en teoretisk linje på gymnasiet var eleverna också tvungna att läsa ett 

främmande språk på högstadiet, vilket inte var möjligt att göra vid valet av teknik som 
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tillval. Den teknikundervisning som eleverna fick var fortsättningsvis också främst yr-

kesförberedande, vilket medförde att den kunde anses vara begränsad. Kunskapen hos 

pedagogerna som undervisade i teknik baserades också ofta på egna yrkeserfarenheter 

från industri och verkstad (Blomdahl, 2007). 

 

Allteftersom behovet av teknisk kompetens ökade i samhället så blev dock även tek-

nikämnet högre prioriterat. I grundskolans läroplan från 1980 (Lgr80) blir ämnet därför 

för första gången obligatoriskt (Blomdahl, 2007). Under denna tid fanns dock en stark 

tro på ämnesöverskridande undervisning vilket medförde att teknikämnet inte fick en 

egen kursplan. Istället integrerades tekniken i grundskolans senare år med de naturo-

rienterande ämnena (NO) och i grundskolans tidigare år med både samhällsoriente-

rande ämnen (SO) och NO. Bristande kunskap och otydliga formuleringar i Lgr80 bi-

drog emellertid till att teknikämnet av många uppfattades utgöra de praktiska momen-

ten inom de övriga orienteringsämnena. Hur och vad som lärdes ut i teknikundervis-

ningen kom därför att till stor del bero på den enskilda pedagogen. Först i Lpo94 förses 

ämnet med en egen kursplan, mot bakgrund av teknikens fortsatta framfart och dess 

påverkan på vår miljö. I denna läroplan fanns även mål att sträva mot och mål att uppnå 

för elever i årskurserna 5 och 9 (Blomdahl, 2007).  

 

 

2.1.3 Teknikämnets mål och syfte i Lgr11 

I den senaste läroplanen (Lgr11) är teknikämnet fortfarande ett eget ämne med en egen 

kursplan (Skolverket, 2018). De strävansmål och uppnåendemål som förekom i Lpo94 

har däremot ersatts med kunskapskrav för årskurs 6 och 9. I det inledande syftet för 

ämnet beskrivs att teknikundervisningen syftar till att förbereda eleverna för ett liv i 

dagens tekniska samhälle. Eleverna behöver därför ges möjlighet att lära sig relevanta, 

tekniska begrepp och processer samt bli medvetna om den vardagliga tekniken som 

omger dem, ”Nästan all daglig verksamhet innehåller någon form av teknik” (Skolver-

ket, 2017 s.8). Teknikundervisningen syftar därigenom också till att göra eleverna med-

vetna om sin egen teknikanvändning. Detta ses som viktigt för att eleverna ska kunna 

förstå teknikens övergripande syfte som en problemlösande verksamhet i människans 

tillvaro. Eleverna ska även ges möjlighet att reflektera över teknikens betydelse och dess 

konsekvenser för människa, miljö och samhälle, såväl i nutid som dåtid. Undervis-

ningen ska även bidra till att eleverna utvecklar ett självförtroende i ämnet genom ex-

empelvis moment där eleverna får använda sin egen kreativitet för att planera och 

skapa nya tekniska lösningar. Sammanfattningsvis ska undervisningen i teknik därige-

nom syfta till att varje elev utvecklar en förmåga att kunna,  

 

[…] identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion, 

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar, 

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer, värdera konsekvenser av olika tek-

nikval för individ, samhälle och miljö, och analysera drivkrafter bakom teknikutveckling 

och hur tekniken har förändrats över tid (Skolverket 2018 s.292). 

 
Dessa förmågor ska utvecklas under arbete med kursplanens centrala innehåll, ett in-

nehåll innefattar undervisning om olika ”Tekniska lösningar”, Arbetssätt för utveckling 

av tekniska lösningar” och ”Teknik, människa, samhälle och miljö” (Skolverket, 2018 
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s.293). Därtill beskrivs att undervisningen i teknik både ska belysa tekniken utifrån ett 

teoretiskt och praktiskt perspektiv. Med det avses att eleverna får kunskap dels om hur 

vi praktiskt löser problem genom teknik, dels hur teknik fungerar, skapas och planeras 

för. Dessa kunskapsformer omnämns även i de kunskapskrav som finns för ämnet från 

och med årskurs 6. För att kunna uppnå betyget E behöver eleverna exempelvis kunna 

exemplifiera olika tekniska, vardagliga lösningar. Samtidigt ska de även kunna be-

nämna några av de beståndsdelar som ger teknikens dess önskade funktion. Eleverna 

ska också kunna använda sin kunskap om teknik för att pröva och genomföra mycket 

enkla tekniska lösningar (Skolverket, 2018).  

 

 

2.1.4 En återkommande brist på naturvetare och tekniker 

Bristen på människor med kompetens inom naturvetenskap och teknik har varit påtag-

lig i Sverige sedan andra världskrigets slut (Lövenheim, 2016). I det alltmer industria-

liserade och globaliserade samhället har dessa kompetenser blivit en viktig del av det 

svenska samhällets utveckling, ekonomi och konkurrenskraft. Ämnenas betydelse för 

den samhälleliga utvecklingen har därigenom även bidragit till ett politiskt intresse för 

frågan om hur denna brist kan motverkas. Historisk sett har de naturvetenskapliga och 

tekniska utbildningarna på gymnasienivå främst innefattat elever från medelklassen 

med högutbildade föräldrar. Länge har den naturvetenskapliga linjen därför också av-

skräckt elever med en annan bakgrund. Många elever har också upplevt en osäkerhet 

kring deras möjligheter att klara av en gymnasial linje med dessa inriktningar (Löven-

heim, 2016). 

 

För att öka antalet elever inom dessa gymnasiala linjer har en rad olika insatser genom-

förts under 1900-talets senare del (Lövenheim, 2016). Exempelvis har läromedlen på 

gymnasiet anpassats utifrån högstadietutbildningarna för att underlätta övergången 

mellan skolformerna. Därtill har elever tidigare erbjudits läxfria introduktionsveckor. 

Likaså betygssystemet omstrukturerades för att minimera den hårda konkurrensen om 

de högre betygen i naturvetenskap och teknik. Olika tävlingar arrangerades också, med 

syftet att väcka ungdomars intresse för ämnena. Ett exempel på det är den utställning 

och tävling vid namn, ”Unga forskare” (Lövenheim, 2016 s.102) som tekniska muséet 

genomförde år 1963. Tävlingarna som denna priviligierade emellertid elever som redan 

var väl bekanta med det naturvetenskapliga och tekniska ämnet. Därför fick de inte 

heller en önskad effekt (Lövenheim, 2016). 

 

Det fortsatt låga elevantalet på de tekniska och naturvetenskapliga linjerna medförde 

under 1980-talet också att jämställdhetsfrågan uppmärksammades alltmer (Blomdahl, 

2007). Trots tidigare genomförda insatser var flickors representation på den tekniska, 

gymnasiala linjen fortfarande anmärkningsvärt låg. Under 70-talet utgjorde flickor som 

mest endast 12 procent av eleverna på den tekniska linjen. Hos andra linjer med teknisk 

inriktning, exempelvis elteknik och fordonsteknik, var andelen flickor inte mer än cirka 

4 procent, under hela 80-talet. Blomdahl (2007) uttrycker även hon att den valbara tek-

niken i grundskolan under 60 och 70-talet dominerades av skoltrötta pojkar.  I ett sam-

hälle där tekniken ansågs vara framtiden var denna utveckling oroväckande, inte minst 

för flickors framtidsutsikter i ett tekniskt samhälle. Detta var också en av anledningarna 
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till att teknikämnet under åttiotalet blev ett obligatoriskt ämne. Politikerna hoppades 

att denna satsning skulle leda till att fler flickor blev mer förtrogen med teknikämnet 

(Lövenheim, 2016). 

 

 

2.1.5 En granskning av dagens teknikundervisning 

I Skolinspektionens undersökning (2014) av teknikämnet i skolan framkommer att tek-

nikundervisningen sällan utgår från elevernas tidigare erfarenheter och intressen. Lekt-

ionerna baseras också ofta på olika praktiska aktiviteter utan en teoretisk koppling.  Ele-

verna får med andra ord ägna en stor del av teknikundervisningen till att skapa och 

bygga utan att syftet med uppgiften och tekniken diskuteras och reflekteras över. Ofta 

förväntas skapandet också leda till ett förutbestämt resultat. Konsekvenserna av detta 

beskrivs vara att eleverna inte förstår syftet med tekniken, varken i sin egen vardag eller 

i samhället i stort. Deras kreativitet och möjligheter till påverkan begränsas också ofta 

av att det finns ett förväntat resultat i övningarna. Övningarna uppfattas därför ofta 

som för enkla, av eleverna. Ytterligare en konsekvens av ett oreflekterat, praktiskt ar-

bete med teknik beskrivs vara att eleverna får svårt att definiera teknikämnet. Oftast 

definierar eleverna tekniken genom att använda olika verb, till exempel, göra, skapa 

eller bygga. Detta tyder enligt Skolinspektionen (2014) på en bristande förståelse för 

ämnet.  Därtill beskrivs att elever ofta ser tekniken som en integrerad del i de naturve-

tenskapliga ämnena. Detta står också att läsa i kommentarmaterialet till kursplanen i 

teknik, ”Av tradition har teknik ofta kopplats samman med naturvetenskap eller setts 

som tillämpad naturvetenskap. Men naturvetenskap och teknik är i grunden olika kun-

skapsfält” (Skolverket, 2017 s.10). Eleverna har med andra ord svårt att skilja mellan de 

olika ämnenas syften. Skolinspektionen beskriver dessa skillnader enligt följande, 

”Inom naturvetenskap är målet att förstå och få kunskap om den naturliga världen. 

Inom teknik är kunskap istället ett medel, medan målet är produkter och processer som 

vi använder för att uppfylla våra önskningar eller förändra världen” (2014 s.23). På ett 

liknade sätt definierar Skolverket ämnet, ”Naturvetenskapen undersöker hur saker och 

ting är, tekniken ställer frågan hur saker och ting skulle kunna vara och hur man kan 

åstadkomma det man vill” (2017 s.10). 

 

2.2 Pojkar, flickor och teknik 
 

2.2.1 Vad innebär begreppen viktigt, motiverande och intressant 

För att kunna diskutera eventuella skillnader i uppfattningar om teknik mellan pojkar 

och flickor används i denna studie frågor som berör elevers åsikter om huruvida tek-

nikämnet är viktigt, intressant och motiverande. Därför förklaras också innebörden av 

dessa tre begrepp samt skillnader mellan begreppen.  

 

Enligt Svenningsson (2018) kan en elev exempelvis tycka att ett ämne är viktigt att lära 

sig utan att tycka att ämnet i sig är intressant. I likhet med Svenningssons beskrivning 

så definierar NE (Nationalencyklopedin 2019) begreppet viktig på följande sätt, ” en 

kraftigt inverkande faktor som inte gärna kan undvaras i visst sammanhang, för upp-

nåendet”. Utifrån även denna definition kan något därmed anses vara viktigt utan att 
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vara intressant, för att det hjälper oss att uppnå ett uppsatt mål. Begreppet intresse och 

begreppet intresserad kan istället definieras enligt följande citat, ”en attityd som består i 

att man önskar ta del av något” och ”som visar intresse för” (NE 2019). Svenningsson 

(2018) menar att intresse kan förstås som en attityd som kan förklaras utifrån an-

tingen ”affektiva delar” (en persons upplevda känslor om något) eller ”kognitiva delar” 

(en persons kunskaper och tidigare erfarenheter). Dessa typer av faktorer kan därför 

beskrivas som en orsak till en elevs attityd. En person som har en positiv inställning till 

något kan även sägas ha en positiv attityd eller ett intresse för något. Svenningsson me-

nar därför också att ett intresse även kan påverka en persons motivation att lära eftersom 

en positiv inställning om något ofta leder till en lust att lära sig mer. Motivation kan 

istället enligt NE (2019) beskrivas som en, ”term för de faktorer hos individen som 

väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål”. En människas motivation kan uti-

från denna beskrivning därför förstås som olika faktorer, vilka motiverar oss att handla 

på ett visst sätt. Svenningsson (2018) delar också in motivation i två olika typer. Enligt 

honom kan en människas attityd exempelvis beskrivas utgöra en inre motivation me-

dan yttre faktorer som grupptryck eller stipendier istället benämns som yttre motivat-

ion.  

 

 

2.2.2 Flickors och pojkars intresse för teknikämnet 

Av Skolinspektionens (2014) granskning framgår att många elever i grundskolans se-

nare år är negativt inställda till teknikämnet. Av undersökningen framkommer också 

att elevernas intresse för ämnet sjunker betydligt från årskurs 5 till årskurs 9, framförallt 

hos flickor.  I nedanstående figur illustreras denna negativa utveckling. 

 

 
Figur 1. ”Elevernas upplevelse av teknikämnet som intressant, viktigt och roligt     sjun-

ker” (Skolinspektionen Kvalitetsgranskning, Rapport 2014 s.22). 

 

 

Av figuren framgår att både flickor och pojkar med stigande ålder upplever teknikäm-

net som mindre viktigt, mindre roligt och även mindre intressant. Differensen mellan 

könen ökar också mellan dessa årskurser. Den likartade, positiva inställningen till 
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ämnet som pojkar och flickor uttrycker i årskurs 5 (pojkar 88%, flickor 86%) har i årskurs 

9 minskat anmärkningsvärt hos flickorna. I denna årskurs visar det sig att endast 37 

procent av flickorna upplever teknikämnet som intressant medan 70 procent av poj-

karna fortfarande visar sig vara intresserade av ämnet. I en annan liknande studie ut-

förd av Svenningsson (2018) har också pojkars och flickors intresse för teknikämnet un-

dersökts. Eleverna har i undersökningen varit mellan 12–15 år och datainsamling har 

skett genom enkäter med frågor. I likhet med ovanstående resultat så framkommer i 

Svenningssons studie att pojkarna uppvisar ett högre intresse för teknik än flickor. På 

en skala mellan 1–5 visade sig pojkarnas genomsnittliga intresse vara 3,5, till skillnad 

från flickornas värde som var 2,9. Denna skillnad mellan könen framkommer också när 

eleverna tillfrågas om deras vilja att arbeta med teknik i framtiden. Pojkarna uppnår då 

ett medelvärde på 3,25 medan flickornas medelvärde hamnar på 2,55. Enligt Svenning-

sson kan detta resultat sammanfattningsvis anses tyda på att eleverna varken är väldigt 

intresserade eller väldigt ointresserade av teknikämnet. Dock finns det en påtaglig skill-

nad mellan de båda könens inställning till ämnet.  

 

 

2.2.3 Faktorer av betydelse för flickors teknikintresse 

Çakır, Gass, Foster och Lee (2017) menar att människans identitet är nära förknippad 

med de val som vi gör i våra liv, gällande bland annat ambitioner och karriärsval. Hur 

och med vad vi identifierar oss själva beror till stor del på vår omgivning, sociala relat-

ioner, samhälleliga strukturer och de kulturer som omger oss. På samma sätt kan även 

stereotypiska, könsbundna bilder komma att påverka vår självuppfattning och därmed 

även vem vi är och blir. Detta är enligt dem också en anledning till bristen på kvinnor 

inom tekniska yrken. Även Sultan (2018) beskriver att människor ofta gör det som för-

väntas av dem och att teknikämnet i högre utsträckning sammankopplas med män än 

kvinnor. Enligt Çakır et al. (2017) väljer människor ofta bort skolämnen utan personlig 

relevans till förmån för andra ämnen som de kan relatera till. Avsaknaden av kunskap, 

positiva upplevelser och goda förebilder inom ett ämne kan även leda till ett minskat 

intresse och ett dåligt självförtroende i ämnet ifråga.   

 

I likhet med Sultan (2018) och Çakır et al. (2017) beskriver Archer, Dewitt, Osborne, 

Dillon, Willis, och Wong (2012) att kulturella mönster, normer och stereotyper (genus-

system) i stor utsträckning påverkar flickors val av karriär, ”Från ung ålder är barn 

påverkade av sociala processer som exponerar dem för föreställningar om vad det in-

nebär att vara en flicka eller en pojke i deras samhälle. Attityder till teknik påverkas på 

samma sätt” (Sultan, 2018 s.33). Trots att många flickor idag upplever att de har samma 

möjligheter som pojkar att välja bland olika ämnen och yrken så följer deras val ofta det 

förväntade, normativa mönstret. Detta tyder på att de insatser som genomförs i skola 

och arbetsliv för att främja jämställdhet mellan könen inte uppnår önskat resultat. Av 

Skolverket (2018) uttrycks samtidigt att skolan ska arbeta för lika rättigheter och möj-

ligheter mellan könen och att undervisningens struktur och innehåll har betydelse för 

elevernas tankar om kön, ”Skolan ska därför organisera utbildningen så att eleverna 

möts och arbetar tillsammans, samt prövar och utvecklar sin förmåga och sina intres-

sen, med samma möjligheter och på lika villkor oberoende av könstillhörighet” (Skol-

verket, 2018:6). Undervisningen ska därigenom främja jämställdheten mellan pojkar 

och flickor. 
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2.2.4 Förändra flickor eller förändra teknikämnet? 

Många av de insatser som har genomförts för att främja flickors teknikintresse kan 

kopplas till samhällets brist på kompetens inom teknik, så även införandet av teknikäm-

net i grundskolan. Denna satsning föranledde emellertid också diskussioner om 

huruvida det var ”kvinnorna eller tekniken som behövde förändras” (Lövenheim, 

2016:124). I likhet med innebörden av denna frågeställning så beskriver även Hedlin 

(2010) att jämställdhetsarbetet inom teknikämnet länge har handlat om att få flickor att 

välja rätt utbildning. Frågan om hur teknikämnet kan anpassas för att generera ett in-

tresse hos flickor har däremot sällan varit fokus. I samband med att teknikämnet blev 

en obligatorisk del av grundskolan så började emellertid allt fler att ifrågasätta ämnets 

inriktningar. Länge relaterades teknik främst till manligt dominerande områden som 

vapenproduktion och verkstadsarbete (Lövenheim, 2016). Tekniken uppfattades därför 

vara präglad av manliga intressen vilket nu ifrågasattes.  Kvinnors tidigare erfarenheter 

från hemmiljön och deras förmåga att ta hänsyn till sociala aspekter ansågs av vissa 

kunna påverka tekniken i positiv bemärkelse, med ett förändrat fokus. Mot denna bak-

grund väcktes tankar om att det kanske inte var kvinnors intresse som behövde föränd-

ras utan tekniken och dess innehåll (Lövenheim, 2016).   

 

Sultan (2018) menar att frågan om jämställdhet inom teknikämnet även är en fråga om 

demokrati. Genom kunskap i ämnet ges vi möjlighet att delta i och påverka samhället. 

Det är därför viktigt att såväl pojkar som flickor känner sig motiverade att lära sig mer 

om teknik. Många flickor använder idag teknik på sin fritid utan att vara medveten om 

det. De beskriver sig istället vara, ”pyssliga och kreativa” skriver Sultan (2018 s.32). En 

vanlig missuppfattning är också enligt Sultan att flickor är ointresserade av teknik, en 

missuppfattning som kan härledas till att flickor ofta intresserar sig för andra former av 

teknik än pojkar. Ett exempel på detta är den kvinnligt dominerande och växande, ”Do 

it yourself- (DIY)-kulturen” skriver Sultan (2018 s.32). Denna aktivitet innebär i prakti-

ken att olika tekniska, skapande aktiviteter utförs, publiceras och delas på nätet. En lik-

nande aktivitet med en mer manlig inriktning återfinns enligt henne på nätet genom en 

sökning på begreppet ”maker” eller ”makerspaces” (Sultan, 2018 s.33). I publiceringar 

inom makerspaces fokuseras till skillnad från DIY aktiviteter med mer maskinell inrikt-

ning. Dessa aktiviteter uppfattas därför också ofta vara mer tekniskt inriktade än de 

inom DIY-kulturen menar Sultan (2018). 

 

 

2.2.5 En varierad teknikundervisning 

För att motverka de traditionella, könsbundna mönster som kan kopplas till tekniken 

så behöver pedagoger dels vara medvetna om att de förekommer, dels belysa dem i sin 

undervisning menar Sultan (2018). Hur teknikämnet framställs för eleverna handlar till 

stor del om vad pedagogen väljer att ta upp och hur. Eleverna behöver även få lära sig 

att själva ifrågasätta de normer som finns kring teknik samt bli medvetna om teknikens 

omfattning och möjligheter. I ett slutbetänkande av delegationen för jämställdhet besk-

rivs att flickor och pojkar ska ges samma möjligheter att lära i skolan (SOU, 2010). Mot 

denna bakgrund beskrivs även att det är viktigt att pedagoger exempelvis noggrant ser 

över de läromedel som de använder i sin undervisning. Om läromedel med 
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stereotypiska förebilder används oreflekterat kan det förstärka snarare än att motverka 

befintliga normer kring manligt och kvinnligt. 

 

Enligt Hallström, Elvstrand och Hellberg (2015) kan skillnader i barns genus urskiljas 

redan i treårsåldern genom de roller som barnen intar i lekar och utifrån valet av leksa-

ker. I deras forskning framkommer också att flickor ofta använder teknik för att ett visst 

mål eller syfte, de skapar något för att kunna leka med. För pojkar utgör istället själva 

konstruerandet leken i sig. I ytterligare forskning av Weber och Custer (2005) beskrivs 

även att flickor ofta intresserar sig för sociala frågor i olika sammanhang medan pojkar 

istället önskar veta hur saker fungerar. Forskarna menar därför också att det är viktigt 

att ta hänsyn till dessa skillnader om vi vill kunna främja flickors teknikintresse. I likhet 

med Hallström et al. (2015) samt Weber och Custer (2005) skriver Sultan (2018) att tek-

nikundervisningen måste varieras och att dess innehåll måste utvidgas för att ämnet 

ska tilltala både pojkar och flickor. Genom nya tekniska fokusområden kan också stere-

otyper inom traditionellt sett manligt, dominerande områden motverkas menar Sultan.  

 

Çakır et al. (2017) uttrycker också att flickor i teknikundervisningen måste få möta upp-

gifter och teman som de kan koppla till sin egen vardag, endast då kan ett intresse ge-

nereras. Eftersom flickor generellt sett också tvivlar på sin tekniska förmåga så bör pe-

dagoger noggrant överväga undervisningens upplägg och eventuella utmaningar. 

Skolinspektionen (2014) delar denna uppfattning och skriver att pedagoger måste bli 

bättre på att utgå från alla elevers intressen och bakgrund i sin undervisning inom tek-

nikämnet.  Dessutom menar de att flickor måste erbjudas fler förebilder inom olika tek-

niska yrken för att de ska förstå de framtidsmöjligheter som teknikämnet erbjuder. En-

ligt dem uppfattas teknikämnet ofta som ett maskulint ämne av flickor. Detta menar de 

också kan vara en av orsakerna till att så få flickor vidareutbildar sig inom teknik. 

 

 

 

3 Teori och begrepp 

I denna del beskrivs genusforskning, dess syfte samt tillhörande begrepp som är viktiga 

att känna till för att förstå innebörden av ett genusperspektiv.  

3.1 Begreppet genus 
Begreppet genus introducerades i Sverige år 1988 i en rapport av Yvonne Hirdman som 

är forskare och professor i kvinno- och genushistoria (Nationella sekretariatet för ge-

nusforskning, 2016). Begreppet kan härledas till det engelska ordet gender, vilket bör-

jade användas i amerikansk, psykologisk, forskning på 1960-talet. Syftet med införan-

det av begreppet var att möjliggöra en särskiljning mellan människans biologiska och 

sociala kön. Medan människans biologiska kön kan definieras genom exempelvis be-

greppet könstillhörighet så används begreppet genus istället för att definiera sociala 

och kulturella idéer som präglar människors syn på varje kön. Genus kan därigenom 

förstås som en produkt av samhället, kulturen och sociala verksamheter, en produkt 

som bidrar till att män och kvinnor föds in i förutbestämda roller med outtalade för-

väntningar (Nationella sekretariatet för genusforskning, 2016). Dessa samhälleliga 
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mönster kan även beskrivas som genussystem eller genuskontrakt skriver Åsberg 

(1998). Mönstren kan även återkomma i skolans värld vilket gör genusbegreppet till ett 

viktigt redskap i skolans jämställdhetsarbete. I läroplanen för grundskolan beskrivs att 

skolan ska arbeta för, ”jämställdhet mellan kvinnor och män” (Skolverket, 2018 s.5). 

Detta innebär i praktiken att pojkar och flickor ska ges samma förutsättningar i skolan 

och inte begränsas på grund av stereotypiska föreställningar utifrån sitt kön. 

 

3.2 Genusforskning 
Genusforskningen har bedrivits i Sverige sedan cirka 1970–1980 talet (Nationella sekre-

tariatet för genusforskning 2016). Politiskt erkänd blev genusteorin emellertid först un-

der 1990-talet. I Statens offentliga utredning om Demokrati och makt i Sverige (SOU 

1990:44) beskrivs att genusteorin har vuxit fram för att skapa förståelse och en medve-

tenhet kring den särskiljning och det skeva maktförhållande som finns och alltid har 

funnits mellan män och kvinnor beskrivs även att, ”genom att göra, skapa och forma 

olikhet mellan könen, skapas, görs och formas kvinnlig underlägsenhet och manlig 

överlägsenhet” (SOU, 1990 s.76). På ett liknande sätt beskriver Åsberg (1998) att genus-

teorin och dess tillhörande begrepp har utvecklats utifrån en önskan om att synliggöra 

skillnader mellan kvinnors och mäns förutsättningar i samhället. Hedlin (2010) beskri-

ver vidare att det är vanligt att genusforskare antas vilja förminska skillnader mellan 

män och kvinnors biologiska skillnader. Detta är emellertid inte fallet, menar hon. Det 

är istället den samhälleligt konstruerade bilden av män, kvinnor och deras egenskaper 

som forskare inom detta område önskar belysa. Hedlin skriver även att vissa människor 

anser att genusforskningen redan har fyllt sitt syfte, att dagens samhälle är jämställt och 

att män och kvinnor ges samma möjligheter. Detta är en av de vanligaste motsättning-

arna för genusforskningen. Liksom begreppet genus är emellertid begreppet genusteori 

både mångtydigt och föränderligt.  Såväl teori som begrepp måste därav förstås utifrån 

sammanhanget menar Trojer (2003). 

 

3.3 Jämställdhet 
I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet uttrycks att skolan ska arbeta 

för, ”jämställdhet mellan kvinnor och män” (Skolverket, 2018 s.5). Med andra ord inne-

bär det att skolan ska arbeta för att män och kvinnor, pojkar och flickor, ska ges samma 

möjligheter i samhället. Ingen ska begränsas utifrån sitt kön. Begreppet jämställdhet 

blandas ofta ihop med det liknande begreppet jämlikhet menar Hedlin (2010 s.8–9). 

Skillnaden mellan dem är att jämställdhet syftar på lika villkor mellan kvinnor och män 

medan jämlikhet avser lika villkor för olika grupper, exempelvis personer med olika 

handikapp eller människor med olika nationalitet. Arbetet mot en ökad jämställdhet i 

samhället och i skolan kräver därför också god kännedom om begreppet genus, inte 

minst bland pedagoger. Trots att många säger sig vara väl medveten om vad jämställd-

het innebär så kan det i vardagen vara svårt att frångå de genussystem som omger oss 

(Hedlin, 2010).  

 

Till stor del handlar jämställdhet om makt och hur den fördelas mellan olika människor 

(Hedlin, 2010). Jämställdheten kan granskas utifrån olika nivåer, vilket gör det till ett 
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relativt svårbegripligt fenomen. Till exempel kan den yttersta nivån av jämställdhet 

handla om hur olika tjänster fördelas mellan könen inom ett företag, en förening, eller 

i en skola. Denna nivå kan även definieras som ”den öppna makten” beskriver Hedlin 

(2010 s.9). Denna nivå säger emellertid inget om vilka möjligheter till påverkan som de 

olika könen tillskrivs. För att undersöka detta måste vi förflytta oss till den efterföljande 

nivån vilken beskrivs vara, ”makt över dagordningen” (Hedlin, 2010 s.10). På denna nivå 

studeras vilken makt män och kvinnor ges i olika sammanhang. Det kan också innebära 

att olika ämnen och innehåll granskas för att på så sätt försöka synliggöra hur de värd-

eras i förhållande till varandra. Politiken som länge har varit mansdominerad kan fun-

gera som ett exempel på en kontext där olika frågor prioriteras högre än andra beroende 

på vem som har formulerat dem. På den sista nivån fokuseras istället de underliggande 

könsmönster och normer som vi ofta lever efter. Ofta utgör mannen normen i olika 

sammanhang med kvinnan definieras som annorlunda. Denna nivå benämns av Hedlin 

som, ”normalitet och normgrupp” (2010 s.10). 

 

 

 

4 Syfte och frågeställning  
Enligt Lövenheim (2016) har skolan länge försökt motivera fler elever att välja en tek-

nisk inriktning för sina studier. Över tid har även olika åtgärder vidtagits för att öka 

jämställdheten inom ämnet (Blomdahl 2007). I Skolinspektionens (2014) kvalitets-

granskning av teknikämnet i skolan, Teknik- gör det osynliga synligt, framkommer dock 

att elevers och framförallt flickors intresse för tekniken i skolan minskar påtagligt från 

årskurs 5–9, trots tidigare insatser. Detta väcker frågor om hur elever i grundskolans 

tidigare år (F-3) upplever teknikämnet samt eventuella skillnader mellan pojkar och 

flickors uppfattningar. Detta är också utgångspunkten för studiens frågeställning som 

lyder, Hur uppfattar pojkar och flickor teknikämnet i årskurs 3? Med uppfattning avses dels 

elevernas beskrivningar av ämnet i förhållande till intresse och lust att lära, dels hur 

viktigt de uttrycker att teknik är i samhället och i sin egen vardag. 

 

 För att besvara frågeställningen har följande forskningsfrågor formulerats,  

-Vilket intresse uttrycker eleverna för teknikämnet? 

 -Vilken motivation och nyfikenhet att lära teknik uttrycks av eleverna?  

- Hur viktigt uttrycker eleverna att det är att inneha kunskap om teknik?"   

 
 

 

5 Metod 
I denna del beskrivs och motiveras den metod som har valts för min datainsamling. 

Därtill beskrivs också vilken forskningsetik som har präglat arbetet samt hur urvalet av 

informanter har skett.  
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5.1 Val av metod 
Mitt val av metod har baserats på det som ska undersökas. En kvalitativ metod är att 

föredra om syftet är att undersöka människors uppfattningar för att på så sätt försöka 

urskilja eventuella mönster (Trost, 2005). Detta har också varit intentionen i denna stu-

die. En kvalitativ metod kan också vara lämplig i det fall som forskningsobjektet utgörs 

av ett samhälleligt konstruerat fenomen, exempelvis skolor, föreningar eller relationer 

(Stukát, 2005). Inom kvalitativ forskning finns därmed ofta ett intresse av att utvinna 

data som kan anses vara subjektiv, även kallat ”mjukdata” (Stukát, 2005 s.31). Till skill-

nad från kvantitativ forskning så syftar kvalitativ forskning därför sällan till att bidra 

med generaliserbar och mätbar information. Istället finns det ett intresse av att försöka 

uppnå en djupare kunskap om det studerade objektet (Ahrne & Svensson, 2015). I 

denna studie ses elevers relation till teknikämnet som ett samhälleligt fenomen, vilket 

ska undersökas genom synliggörandet av elevers uppfattningar. Avsikten är därefter 

att försöka urskilja eventuella likheter eller olikheter mellan pojkarnas och flickornas 

uppfattningar. Som tidigare har nämnts så syftar studien inte heller till att bidra med 

någon generaliserbar information. Istället finns det ett intresse av att komma åt elevers 

personliga åsikter. Detta är ytterligare en anledning till att en kvalitativ datainsamlings-

metod har valts för denna studie.  

 

5.2 Urval 
Denna studie har genomförts hos tre klasser i årskurs 3 på två skolor i norra Sverige. I 

varje klass har en pojkgrupp och flickgrupp på fyra elever slumpmässigt blivit utvalda. 

Totalt har studien därmed innefattat 24 elever. Urvalet av informanter har skett via ti-

digare kontakter och bekantskaper på olika skolor. Mitt urval kan därför med andra 

ord beskrivas ha skett utifrån personliga kontakter samt på grund av närheten till det 

studerade objektet. Ett urval som sker på dessa grunder definieras av Christoffersen 

och Johannessen som ett, ”bekvämlighetsurval” (2015 s.57). Informanterna har alla 

också gått i årskurs 3 vid intervjutillfället och lika många pojkar som flickor har deltagit 

i intervjuerna. Urvalet av informanter har också skett utifrån kriterierna ålder och kön. 

Dessa kriterier har formulerats utifrån studiens syfte och frågeställning, vilket enligt 

Trost kan benämnas som ett, ”strategiskt urval” (2005 s.117). Intentionen är att synlig-

göra såväl pojkar som flickors uppfattningar. Båda könen behövde därför representeras 

på ett likvärdigt sätt i studien. Mot denna bakgrund har även valet av informanter be-

gränsats utifrån ålder. För att kunna upprätthålla tidsplanen har även olika avgräns-

ningar gällande antalet informanter och studiens omfattning tagits i beaktning. Enligt 

Christoffersen och Johannessen (2015) behöver forskaren överväga såväl omfattning 

som tidsram under utformningen av sin studie.  

 

5.3 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet och validitet är två begrepp som används för att diskutera kvalitén hos en 

studie (Mälardalens högskola, 2019). En studie som kan genomföras upprepade gånger 

med liknande resultat, oberoende av vilken eller vilka forskare det är som genomför 

studien, har hög reliabilitet. Med andra ord är tillförlitligheten hos studien då god. Vid 

granskning av en studies validitet undersöks istället huruvida studiens syfte stämmer 

https://www.studentlitteratur.se/#person/179222/Line+Christoffersen
https://www.studentlitteratur.se/#person/179212/Asbjörn+Johannessen
https://www.studentlitteratur.se/#person/179212/Asbjörn+Johannessen
https://www.studentlitteratur.se/#person/179222/Line+Christoffersen
https://www.studentlitteratur.se/#person/179212/Asbjörn+Johannessen
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överens med det undersökta. För att en studie ska kunna beskrivas vara av god kvalité 

är det viktigt att såväl reliabiliteten som validiteten är hög. Begreppen används dock 

olika inom kvalitativ och kvantitativ forskning. Inom kvantitativ forskning, där mät-

bara resultat eftersträvas, används begreppen främst för att granska datainsamlingsme-

toden. Inom kvalitativ forskning, där resultat istället tolkas och analyseras, används be-

greppen däremot för att granska både datainsamlingsmetoden samt analysen av data.  

För att det ska vara möjligt för utomstående att granska en kvalitativ studies validitet 

och reliabilitet är det därför viktigt att beskrivningarna av studien är utförliga (Mälar-

dalens Högskola 2019).  

 

I min kvalitativa studie har jag försökt ta hänsyn till ovanstående aspekter genom att 

på ett utförligt sett presentera varje steg i min undersökning.  Min avsikt är därigenom 

inte att själv försöka fastställa studiens validitet och reliabilitet. Istället är min förhopp-

ning att beskrivningarna gör det möjligt för varje läsare att avgöra detta.  

   

5.4 Forskningsetiska principer 
I denna studie har de fyra forskningsetiska riktlinjerna, ”Samtyckeskravet”, ”Konfiden-

tialitetskravet”, ”Nyttjandekravet” (Vetenskapsrådet, 1990 s.7–14) legat till grund för 

den bedrivna forskningen. Detta för att skydda de enskilda individer som ingår i stu-

dien.  Informanterna har med andra ord fått ta del av studiens syfte och har även infor-

merats om villkoren för sitt deltagande. De har även informerats om möjligheten att 

närsomhelst kunna avbryta sitt deltagande. Informanterna har även informerats om att 

deras deltagande är anonymt och att den data som genereras endast kommer att an-

vändas i denna studie.  

 

5.5 Intervjuer 
Intervjuer kan förstås som ett mer eller mindre strukturerat samtal mellan två eller fler 

parter. En intervju kan struktureras på ett flertal sätt och erbjuder forskaren personlig 

information om det studerade. Samtidigt ges också informanterna goda möjligheter att 

förmedla sina åsikter (Christoffersen & Johannessen, 2015). Mot denna bakgrund har 

också intervjuer valts som datainsamlingsmetod för denna studie. De frågor som har 

ställts har utformats utifrån undersökningens intressen men har även erbjudit eleverna 

en stor svarsfrihet. Syftet med det har varit att försöka frambringa relevant information 

utan att påverka elevernas svar.  Frågorna kan därigenom beskrivas som relativt öppna 

och formen för intervjun som semistrukturerad (Christoffersen & Johannessen, 2015). 

Frågorna har formulerats utifrån de enkätfrågor som Skolinspektionen har använt i rap-

port (2014), Teknik – gör det osynliga synligt. Bland annat tillfrågades eleverna i enkäten 

om hur viktigt de tyckte teknikämnet var, vilket intresse de kände inför ämnet samt om 

teknikundervisningens struktur och innehåll. Enligt Stukát (2005) erbjuder enkätfrågor 

emellertid ofta informanten begränsade svarsalternativ. Av denna anledning har frå-

gorna omformulerats och anpassat till studiens kvalitativa syfte. Intervjufrågorna har 

även anpassats utifrån informanternas unga ålder, både till innehåll och antal. Denna 

typ av anpassning är viktig att göra vid intervjuer av barn för att det ska orka delta 

menar Ahrne och Svensson (2015).  

https://www.studentlitteratur.se/#person/179222/Line+Christoffersen
https://www.studentlitteratur.se/#person/179212/Asbjörn+Johannessen
https://www.studentlitteratur.se/#person/179222/Line+Christoffersen
https://www.studentlitteratur.se/#person/179212/Asbjörn+Johannessen
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5.6 Genomförande 
Samtliga intervjuer har genomförts i avskilda grupprum med närhet till elevernas or-

dinarie klassrum. På så sätt har intervjuerna kunnat genomföras på en för eleverna be-

kant och trygg plats, vilket är viktigt för att en intervju ska kunna generera trovärdiga 

data (Trost, 2005). Inför intervjuerna har jag presenterat mig själv samt mitt syfte för 

eleverna. Eleverna har också informerats om samtalets längd (ca 20min) och struktur. 

De har även garanterats anonymitet. För att ytterligare motivera eleverna att våga svara 

så betonades även inledningsvis att inga svar är felaktiga. Eleverna har också upp-

muntrats att prata en i taget för att underlätta transkriberingen av deras svar. Samtliga 

intervjuer har spelats in med hjälp av appen röstmemo på min Iphone. 

 

5.7 Analys 
Analysen av resultaten sker till viss del med stöd av de frågor som har formulerats 

utifrån Skolinspektionens enkätfrågor (2014). Genom kategoriserade frågor utifrån ru-

brikerna intresse, motivation samt om vikten av att kunna teknik har intentionen varit 

att synliggöra elevernas tankar kring teknikämnet i skolan. Rubrikerna fungerar på så 

sätt som verktyg för analys. Studien avser emellertid också att synliggöra eventuella 

skillnader mellan pojkars och flickors uppfattningar. Därav fyller det teoretiska per-

spektivet, genusperspektivet, också en viktig funktion. Enligt Hedlin (2010) syftar ge-

nusforskningen till att försöka urskilja konstruerade skillnader mellan pojkar och 

flickor. Därigenom blir även genusperspektivet ett redskap för min analys. Under ana-

lysen har elevernas olika svar kategoriserats utifrån forskningsfrågorna. Därefter hade 

de kodats med olika färger utifrån svarets innebörd.  På sätt har olika mönster kunnat 

urskiljas bland elevernas uppfattningar. 

 

 

 

6 Resultat 
I denna del presenteras relevant data från intervjuerna med elevgrupperna. Informat-

ionen är strukturerad och sorterad utifrån studiens syfte. 

 

6.1 Pojkarnas intresse för teknik 
Alla pojkar berättar att de är intresserade av teknikämnet. fyra av dem uttrycker emel-

lertid att de bara är ganska intresserad av ämnet. Följande citat är några av de tankar 

som förmedlas, ”ganska intresserad, för det är bra att veta mycket om teknik å så är det 

kul”, ”Ganska mycket, för det är både kul å bra å det är kul att se på film å det är bra 

att jag lär mig”. En av de pojkar som säger sig vara lite intresserad av teknik uttrycker 

att det beror på teknikundervisningens innehåll. Han säger, ”Alltså man får inte lära 

sig så mycket som man vill lära sig men de kan väl bli kanske”. Samtidigt beskriver 

också två pojkar sig själva som väldigt intresserade genom uttryck som, ”Väldigt 

mycket intresserad, man vill ju såhär kunna saker i teknik som att kunna program-

mera”. 
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Samtliga pojkar uttrycker också ett intresse för att lära sig att använda olika sorters tek-

nik. Bland annat beskriver de flesta av dem att det är kul att bygga och att det vore bra 

att kunna mer om programmering, datorer och digitala spel. En av pojkarna säger, ”… 

alltså jag vill lära mig mer om datorer å så tycker jag det är kul att bygga saker av olika 

material”. En annan pojke beskriver istället att han är intresserad för att, ”…de är så 

roligt å lära sig såhär hur folk bygger saker å kommer på idéer på saker man kan 

bygga”. Därtill beskrivs att det finns ett generellt intresse för olika uppfinningar samt 

att de är intresserade av vad dessa består av. 

 

Pojkarna beskriver även att de är intresserade av att få lära sig mer om hur olika sorters 

teknik fungerar. Flera av dem beskriver även vilken sorts teknik de är intresserade av. 

En av pojkarna berättar till exempel att han har byggt en egen maskin och att han därför 

är bra på hur maskiner fungerar. En annan pojke är också intresserad av att få lära sig 

hur spel produceras. Ytterligare en pojke berättar att,”…jag köpte igår en bok om hur 

man programmerar och vi läste lite så jag skulle säga att jag vill veta ganska mycket om 

det”.  

Ytterligare en pojke säger att ”jag vill lära mig mer om vad som finns i en mobiltelefon, 

hur den är uppbyggd”. 

 

Sammanfattningsvis så uttrycker majoriteten av pojkarna ett intresse för teknikämnet i 

skolan. De säger sig också vara intresserade av hur olika sorters teknik kan fungerar 

och kan användas. 

 

6.2 Flickornas intresse för teknik 
Hos flickorna uttrycker majoriteten att de tycker att teknikämnet är intressant, ”det är 

jätteintressant att veta hur man gör nu, hur man gjorde förr i tiden å hur man gör i 

framtiden” och ”teknik är typ mitt favvo för man får lära sig nya saker å det är roligt 

att se hur mycket tekniken har utvecklats”. Detta motiverar de genom att de bland an-

nat tycker de är kul att få bygga, att få lära sig om nya saker och för att det är kul att få 

göra annat än att räkna och skriva på lektionerna. En flicka uttrycker även att, ”Jag 

tycker det är ganska kul men jag är inte så himla intresserad å så, men det är okej” En 

annan flicka beskriver också att hon är intresserad för att ämnet är kul och för att, ”… 

jag är mycket för teknik, för vi har nästan bara tekniksaker och min mamma var teknik-

chef”. 

 

Flickorna säger sig också vara intresserade av att få lära sig att använda olika sorters 

teknik. Orsakerna till det beskrivs bland annat vara att flickorna tycker de är spännande 

och att de därför vill veta mer, ”det är som spännande att få veta, veta hur man gör” 

säger en flicka. En annan berättar också att det kan vara bra att veta hur olika sorters 

teknik kan användas ifall, ”…om min skrivbordsstol är jätte oskön så har jag inte råd 

att köpa en ny då vill jag ju liksom kunna uppgradera den på nått sätt å göra den skö-

nare å då vet jag inte hur man ska göra om jag inte har lärt mig det”. Några av eleverna 

uttrycker också att de är intresserade av att få lära sig specifik teknik inom olika områ-

den som de är intresserade av. Bland annat berättar en flicka att, ”… typ att få lära sig 
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att använda teknik för att sy vore kul”. Hon är i likhet med flera av de andra flickorna 

intresserad av en viss sorts teknik. 

 

De flesta flickorna uttrycker även att de har ett intresse av att förstå hur olika sorters 

teknik fungerar, ”jag vill lära mig hur olika sorters teknik fungerar, liksom, ehm, varför 

man har gjort dom så å varför det fungerar” och ”alltså jag tycker det är intressant att 

veta hur man har gjort olika saker, till exempel mobiler, det är jättekomplicerat hur man 

gör dom” säger till exempel två av dem. En annan flicka beskriver också att hur vet hur 

bilar fungerar för det har hon sett på tv. Ytterligare saker som flickorna tar upp som 

intressant teknik är hur mat och kläder tillverkas samt teknikprylar inom olika yrken 

som frisör och veterinär. En av de flickor som har beskrivit sig själv som mindre intres-

serad säger även att de kanske inte beror på teknikämnet i sig, ”jag är en sån här som, 

när jag inte kan någonting så tycker jag det är tråkigt men när jag kan det så tycker jag 

att det är kul”. 

 

Sammanfattningsvis beskriver majoriteten av flickorna att de av olika anledningar är 

intresserade av teknikämnet. Det berättar också att de är intresserade av hur teknik fun-

gerar och kan användas inom olika områden. 

 

6.3 Pojkarnas motivation till att lära sig teknik 
Alla pojkarna uttrycker sig positivt angående teknikundervisningen i skolan. Några 

kommentarer som vittnar om det är, ”helt ok”, ”roligt för man får lära sig nya saker” 

och ”den är rätt så rolig”. Under tekniklektionerna beskriver eleverna att de har fått 

bygga olika saker som en klocka och en handdusch de har även jobbat med teknik ge-

nom NTA lådor. Några pojkar börjar emellertid tala om att de har fått göra någon typ 

av slajm vilket snarare uppfattas vara en kemiuppgift. En elevgrupp berättar även att 

de har arbetat med programmering vilket de tyckte var kul. En av pojkarna i denna 

grupp säger om teknikundervisningen att det är, ”Roligt. Man får se på film å program-

mera varandra”. 

 

Majoriteten av pojkarna beskriver också att de enbart har haft teknikundervisning i års-

kurs 3 men att de gärna skulle vilja ha mer teknik, ”Mer”! Utbrister alla pojkarna ge-

mensamt i en av de intervjuade elevgrupperna när de tillfrågas om huruvida de vill ha 

mer teknik eller ej. Motiveringarna till det var bland annat att, ”för att det är kul” och 

”för att det är kul å man får bygga saker”. Därtill nämndes även programmering som 

ett roligt ämne. En av pojkarna beskrev också mer ingående varför han ville lära sig mer 

om teknik, ”Jag önskar att jag va så bra på att skriva så att jag kunde skriva ner allt för 

jag vill, eh, gärna ha A i teknik när jag börjar i sexan för jag ska bli tv-spelsdesigner. Å 

då gäller det att vara bra på teknik”. Anledningarna till varför eleverna ville ha mer 

teknik var därmed något olika. 

 

När pojkarna tillfrågas om hur viktigt det är att prestera på tekniklektionerna så ut-

trycker också alla pojkar utom två att det är viktigt. Den främsta orsaken till det beskrivs 

av eleverna vara att det är viktigt för att kunna få bra betyg, ”viktigt, för att man får bra 

betyg”, ”Viktigt, för att jag ska få göra mer, eller, alltså för att jag inte ska få hemring-

ning och för att jag ska få bra betyg” säger två av pojkarna. Några elever beskriver också 
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att det är viktigt att kunna teknik inför framtiden, ” Det kommer bara mer och mer 

teknik till världen och jag tror att man kommer att behöva mer teknik i framtiden” säger 

en av dem. 

 

Sammanfattningsvis beskriver pojkarna att de tycker att teknikundervisningen är bra 

och att det är kul att få lära sig nya saker och att få bygga. Många av pojkarna vill också 

ha mer teknik och beskriver att det är viktigt att lära sig teknik för att få bra betyg samt 

för att tekniken är framtiden. Det är också detta som främst motiverar dem att lära. 

 

6.4 Flickornas motivation till att lära sig teknik 
Majoriteten av flickorna i studien beskriver att de tycker att teknikundervisningen är 

rolig och spännande, ”den är rolig och lite spännande, spännande för att det, för man 

får lära sig hur allt funkar och det är roligt” berättar en flicka.  Flera av  dem uttrycker 

också att de på tekniklektionerna har fått följa olika uppfinningar över tid och att de 

tycker att det är roligt, ”man kollar hur saker är förr och hur de är nu” och ” Det är 

roligt att lära sig om saker som är nu och förr i tiden” säger två av flickorna. De har 

även fått hitta på egna uppfinningar som de sedan också har byggt, ”jag tycker det är 

roligt för att man får göra saker” ”ehm man får typ uppfinna saker, det tycker jag är 

roligt” uttrycker en flicka.  

 

De flesta flickorna uttrycker också att de att de skulle vilja ha mer teknik i skolan än vad 

de har idag. Flertalet av dem beskriver att tekniklektionerna är alltför få och att teknik-

undervisningen främst har skett i årskurs 3, ”jag tycker vi borde ha mer teknik för vi 

har typ bara teknik två gånger om året och jag tycker det är roligt”, ”jag tycker också vi 

ska ha mer teknik för vi har nästan aldrig teknik, det är jättesällan vi har det”, ”vi borde 

ha mycket mer för så länge som vi har gått här har vi bara haft teknik typ fem gånger 

och vi har gått här i fyra år snart”. Ytterligare en flicka säger att de hade varit roligt att 

få mer teknik för att kunna lära sig mer. Hon säger, ”jag tänker typ att man kanske 

skulle kunna mer och liksom också om mamma å pappa frågar typ, vad är blyertspen-

nan gjord av? Jo då kunde man ju liksom svara att det är kol och trä”. 

 

Samtliga flickor beskriver också olika anledningar till varför det kan vara viktigt att 

prestera på tekniklektionerna. Bland annat pratar de om att de är viktigt för att kunna 

hantera tekniska saker i vardagen. En elev säger att, ” annars kan det bli såhär att, oj 

vad är det här och hur använder man den?”. Andra elever talar om den fortsatta skol-

gången och om kommande prov och att det av den anledningen är väsentligt för dem 

att prestera på tekniklektionerna, ”Det är jätteviktigt för att man ska kunna lära sig mer” 

säger en av dem. Några flickor säger även att teknikkunskaperna är viktiga inför fram-

tiden,  ”när man blir större så kanske de är något viktigt man behöver göra å då kanske 

man inte kan teknik om man inte har lärt sig det i skolan” och ” ”jag tycker att man 

alltid ska försöka göra så bra ifrån sig som möjligt för man kan ha nytta av det när man 

blir äldre när man ska göra sig någonting. Så därför är det bra att lära sig när man är 

liten”.  

 

Sammanfattningsvis uttrycker flickorna att de tycker det är roligt med teknik och de 

flesta av dem vill ha fler tekniklektioner. De berättar även om att det är viktigt att göra 
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bra ifrån sig på tekniklektionerna för att kunna fortsätta i skolan, för att kunna använda 

teknik i vardagen samt för att kunna lösa saker i framtiden när de är vuxna. 

 

6.5 Pojkar om vikten av att inneha kunskap i teknik 
Pojkarna uttrycker alla på olika sätt att det är viktigt att inneha kunskap i teknik. Alla 

pojkarna utom en fokuserar på framtiden och menar att de då är viktigt att ha kunskap 

om teknik. De säger bland annat att, ”Man kommer behöva teknik i framtiden”, ”Om 

man ska jobba med teknik när man blir större så kanske man behöver veta hur de funkar 

först”. Några av de yrken som pojkarna tar upp och som de menar att man behöver ha 

teknikkunskaper för att kunna utöva är arkitekt, brandman, pilot, snickare och spelde-

signer. En pojke menar samtidigt också att det är viktigt med teknikkunskaper redan 

nu, ”…för att man ska kunna teknik tycker jag, alla har ju typ teknik hemma, som bröd-

rostar”. 

 

Många av pojkarna tror också att de kan få användning av det som de har lärt sig och 

lär sig om teknik på sin fritid, ”I framtiden är typ allt teknik” säger en av dem. Två 

pojkar beskriver också att de har lärt sig om ASCII tabellen som används för program-

mering och att de har använt detta på sin fritid. Därtill framkommer att flera av poj-

karna har lärt sig om datorn och hur den kan användas på skolan. Detta använder de 

sig av även hemmavid, ”…ja för man får lära sig en massa på datorn å jag har också en 

dator hemma” berättar en av pojkarna. Några av dem är samtidigt osäkra på vad de 

ska använda kunskaperna till men de tror att de kommer till användning på något sätt. 

En av eleverna uppvisar också en osäkerhet kring ämnets innehåll när han frågar om 

träslöjd är teknik. 

 

Alla pojkar utom två uttrycker även att teknikkunskaperna kommer att kunna behövas 

i deras framtida arbete. Likaså de elever som känner sig osäkra på vad de vill bli tror 

att kunskaperna komma att komma till nytta och säger ” ganska mycket, jag vet ju dock 

inte vad jag vill bli än” och ”alla jobb kräver ju teknik så då kommer man ju använda 

det i typ alla jobb” En annan pojke som vet vad han vill bli förklarar också att, ”jag 

kommer antagligen bli Youtuber eller DJ å som DJ använder man ju jättemycket teknik 

för att såhär skapa musik å allting”. Majoriteten av pojkarna tror också att deras teknik-

kunskaper kommer att kunna användas i framtiden för olika syften. Bland annat till att, 

”…laga mat med tekniken”, ”programmera datorer” och ”om jag ska bygga någonting 

på min fritid” berättar några av eleverna. 

 

De flesta av pojkarna beskriver med andra ord att de är viktigt att inneha kunskaper i 

teknik inför framtiden. De tror också att teknikkunskaperna kan komma till använd-

ning i framtiden både på fritiden och i olika framtida arbeten. Somliga av dem använder 

redan nu sina teknikkunskaper utanför skolan. 

.  

6.6 Flickor om vikten av att inneha kunskap i teknik 
Flickorna beskriver även de att det är viktigt med kunskaper i teknik. Precis som poj-

karna så pratar de framförallt om framtiden och om vikten av att då inneha kunskap 
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om teknik. En flicka säger exempelvis att, ”alltså det är inte viktigt för mig det är viktigt 

för alla. För om man lär sig teknik i skolan då kommer de gå lättare för när du blir 

större”. Ytterligare en flicka säger att, ”det är väldigt viktig för att man ska kunna veta 

saker i framtiden, när vi blir äldre å ska börja jobba så måste vi kunna sånt där”. Precis 

som pojkarna talar de även om att dessa kunskaper behövas för att kunna jobba med 

olika saker, exempelvis om man vill bli veterinär. Av dem beskrivs också teknikämnet 

som viktigt för att kunna lösa problem, ”Teknik är ett väldigt viktigt ämne för mig för 

när jag blir stor å om jag får något problem och jag inte har lärt mig teknik då kanske 

jag inte kan lösa det problemet” och ”det är viktigt att lära sig teknik så man kan lösa 

problem när man blir större” förklarar två flickor.  

 

Flickorna ger även exempel på hur teknikkunskaperna kan användas på fritiden. Precis 

som tidigare finns dock ett fokus på framtiden och de beskriver att de tror att de kom-

mer ha mer användning av teknikkunskaperna när de har lärt sig mera. En flicka menar 

också att, ” jag använder inte så mycket av det jag har lärt mig om teknik i skolan 

hemma men jag tror vi kan göra det”. Många av flickorna säger också att teknik ju finns 

överallt och att vi använder den dagligen, ”alltså allt är ju typ teknik” säger en flicka 

medan en annan förklarar att, ”när jag var lite yngre använde jag väldigt mycket teknik, 

då brukar jag diska laga nudlar och baka och då hade mamma lärt mig att så såhär 

sätter man på en ugn”. En elev lyfter återigen också teknik som en problemlösande ak-

tivitet och menar att kunskaperna kan användas för att hitta lösningar på fritiden.  

 

Samtliga flickor beskriver även att teknikkunskaperna kan komma till användning i ett 

framtida jobb. Två att flickorna vill till exempel bli artister och förklarar att, ”Man 

kanske behöver dator för å skriva ner låten”. För de flesta är det också tydligt att de 

flesta arbeten innefattar någon typ av teknik och att de därför förmodligen kommer 

behöva använda teknik. En av flickorna säger, ”ja alltså man använder ju alltid nån sort 

teknik i sitt jobb så jag tror säkert kan jag använda nån sorts teknik”. När flickorna till-

frågas om generella användningsområden i framtiden omnämns en del vardagsteknik, 

som mikrovågsugn, ugn och spis. Två av dem talar också om nyttan av att kunna an-

vända dator både i skolan och i framtida yrken, ”jag tror att i skolan kommer vi ha 

mycket nytta av det när vi jobbar med datorer å sånt” och ”Jag tror att vi kommer an-

vändning för det väldigt mycket, eh, när vi typ jobbar med, eh, sitter på kontor å jobbar 

med dator”. 

 

Sammanfattningsvis beskriver flickorna att det är viktigt att få lära sig teknik i skolan 

för att underlätta inför framtiden inom såväl skola som arbete. De beskriver även att de 

använder mycket teknik till vardags och att de tror att de av denna anledning också kan 

vara viktigt att lära sig teknik. 
 

 

 

7 Diskussion 
I denna del analyseras studiens resultat med stöd av tidigare forskning, rapporter, styr-

medel samt genom de tidigare beskrivna analysverktygen. 
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7.1 Elevernas uppfattningar om teknikämnet 
Majoriteten av eleverna i studien uppfattas av mig vara motiverade att lära sig teknik. 

De beskriver teknikämnet som, ”spännande”, ”intressant ”och ”roligt” samt berättar att 

de gärna vill lära sig mer om teknik. Enligt NE (2019) kan motivation förstås som olika 

faktorer som driver människan framåt. I denna studie har den mest omtalade drivkraf-

ten för pojkarna varit betyg samt framtida arbeten. Av flickorna har istället teknikkun-

skaper beskrivits som viktiga för att de i framtiden ska kunna hantera teknik både i sitt 

arbete och i sin vardag. De motiverande faktorerna kan därmed beskrivas skilja sig åt 

något mellan pojkarna och flickorna. Det finns därmed olika anledningar till att poj-

karna respektive flickorna ser teknikämnet som viktigt. Dessa skillnader är emellertid 

inte tillräckligt påtagliga för att de enligt mig ska kunna anses vara präglade av de ge-

nusmönster som Åsberg (1998) beskriver. Enligt henne kan genusmönster förstås som 

de samhälleligt konstruerade förväntningar (normer) som finns på pojkar respektive 

flickor. Redan från tidig ålder präglar dessa normer barns identitet och valmöjligheter 

(Archer et al. 2012). I många sammanhang utgör män normen medan flickor i samma 

kontext definieras som annorlunda (Hedlin, 2010). De faktorer som eleverna beskrev 

motiverade dem till att lära teknik skulle därför kunna sammankopplas med förvänt-

ningar kopplade till kön. De likheter som ändå fanns mellan pojkarnas och flickornas 

uttalanden tyder dock på att så inte är fallet.  

 

Gemensamt för både pojkarna och flickorna är att motivationen uppfattas komma från 

såväl inre som yttre faktorer. Med inre faktorer avses en människas egna inställning och 

drivkraft gentemot något. De yttre faktorerna handlar istället om samhällets och om-

givningens påverkan på en människas motivation (Svenningsson, 2018). I detta fall kan 

elevernas gemensamma, positiva attityd beskrivas vara en inre motivationsfaktor me-

dan deras strävan efter bra betyg och teknikkunskaper istället kan förstås som yttre 

faktorer. Med andra ord kan betyg och kunskap anses viktiga även utifrån ett samhäl-

leligt perspektiv medan lusten att lära kommer från elevernas egen inställning och in-

tressen.  Det finns som sagt en önskan hos eleverna om att få ha mer teknik och om att 

få lära sig hur den fungerar samt kan användas. Detta tyder enligt Svenningsson (2018) 

och NE (2019) på ett gemensamt intresse för ämnet.  

 

Sammanfattningsvis är pojkarnas och flickornas uppfattningarna om teknikämnet där-

med väldigt likartade. Däremot visade sig eleverna motiveras av olika faktorer. Medan 

pojkarna uppfattades vara mycket intresserade av själva användandet av tekniska saker 

så uppfattades flickorna istället vara mer intresserade av hur tekniken kunde användas 

för olika syften. Exempelvis för att kunna uppgradera egna möbler samt för att kunna 

sy. Enligt Hallström et al. (2015) intresserar sig pojkar och flickor tidigt för olika saker 

inom teknikämnet vilket även är synligt här. Ytterligare en skillnad som framkom vara 

att pojkarna framförallt beskrev teknikämnet som viktigt för egna syften, exempelvis 

för egna intressen, betyg och framtida yrkesplaner. Av många flickor beskrevs tek-

nikämnet däremot som viktigt även utifrån ett större perspektiv, som en problemlö-

sande aktivitet och som ett viktigt ämne för alla elever i såväl vardag som arbetsliv. 

Enligt Weber och Custer (2005) beror dessa skillnader i synsätt på att flickor och pojkar 

som sagt ofta intresserar sig för olika saker inom teknik. När flickor vanligtvis sätter in 

tekniken i ett sammanhang, så önskar pojkar snarare förstå hur olika tekniska saker 
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fungerar. Denna skillnad i intresse lyfter även Lövenheim (2016) som en orsak till att 

teknikämnets mansdominerade fokusområden tidigare har ifrågasatts. 

 

7.2 En tilltalande teknikundervisning 
Både Svenningsson (2018) och Çakır et al. (2017) menar att människans tidigare erfa-

renheter och förkunskaper påverkar vilka ämnen som vi prioriterar och uppskattar i 

våra liv. Majoriteten av eleverna i denna studie säger sig uppskatta teknikämnet, vilket 

tyder på att teknikundervisningen har utgått från eleverna. Ett fåtal elever säger sig 

dock bara vara ganska intresserade av teknik. En anledning som angavs var att de 

inte tycker att de får lära sig om sådant som de önskar. Bristande självförtroende är 

också en anledning till att en av flickorna ibland kan tycka att tekniken är tråkigt 

samtidigt som hon tvärt om säger att ”… när jag kan det tycker jag att det är kul” . 

En möjlig förklaring kan vara att dessa elever har svårt att relatera till teknikundervis-

ningens innehåll vilket påverkar deras uppfattning om teknikämnet på ett negativt sätt. 

I likhet med Svenningsson (2018) och Çakır et al. (2017) så beskrivs även i NE (2019) att 

ett intresse kan förstås utifrån en människans inställning till något. En inställning kan i 

sin tur associeras med människors förförståelse, förkunskaper och känslor om något 

(Svenningsson 2018). Därav kan en negativ inställning också uppfattas komma av bris-

ten på förkunskaper och positiva erfarenheter av ämnet. Detta skulle dels kunna förstås 

som en orsak till den återkommande bristen på tekniker som Lövenheim (2016) beskri-

ver. 

 

Çakır et al. (2017) beskriver vidare att förebilder och normer också kan påverka vår 

uppfattning om ett ämne. Av samma anledning skriver Åsberg (1998) därför att det är 

viktigt att förebygga normativa könsmönster. I denna studie framkommer normativa 

mönster när eleverna pratar om sin framtid inom olika yrken. Medan pojkarna nämner 

yrken som speldesigner, snickare och pilot så lyfter flickorna yrken som frisör, veterinär 

och nagelteknolog. Detta tyder på att pojkarna och flickorna redan nu har med sig olika 

erfarenheter och förebilder från sin uppväxt, vilka påverkar dem och deras framtida val 

(Archer et al. 2012). Inom såväl pojkarnas som flickornas beskrivna yrken så förekom-

mer emellertid teknik. För flickorna är det dock svårare än för pojkarna att beskriva 

vilken typ av teknik som används och hur. En möjlig förklaring till det kan vara att 

teknikämnet ofta sammankopplas med teknikområden som traditionellt sett domineras 

av män, exempelvis maskinteknik, datateknik och byggnadsteknik (Sultan, 2018 & Lö-

venheim, 2016). Eftersom denna typ av teknik kan anses vara lättare att relatera till poj-

karnas yrken så blir det därav enligt mig också enklare för pojkarna att beskriva den 

teknik som används inom deras yrken. Flickorna tycks därmed ha svårare för att ur-

skilja den teknik som förekommer inom deras intresseområden. För att motverka den 

manliga dominansen inom teknikämnet är det därför viktigt att även ta hänsyn till flick-

ors intressen (Weber & Custer, 2005) 

 

Enligt Lövenheim (2016) har flickor länge uppmanats att utbilda sig inom teknik för att 

motverka bristen på teknisk kompetens. Även Hedlin (2010) beskriver att jämställd-

hetsarbetet inom teknikämnet länge har handlat om att flickors inställning till ämnet 

måste förändras och inte teknikundervisningens innehåll. För att bibehålla det intresse 
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som eleverna i denna studie uppvisar så är det därför enligt mig viktigt att ifrågasätta 

och förebygga normer kring teknikämnet. Manliga intressen kan inte ligga till grund 

för teknikundervisningen om vi önskar främja jämställdheten i ämnet (Hedlin 2010). 

Trots att flickorna i studien har möjligheten att bli vad de vill så tyder deras nuvarande 

framtidsplaner på att de redan nu följer ett traditionellt och normativt mönster.  

Det kan därför, som Sultan (2018) beskriver, anses finnas mycket att utveckla gällande 

jämställdhetsarbetet inom teknikämnet i skolan. Enligt henne är de flesta flickor intres-

serade av teknik men av andra sorter än pojkar. De definierar inte heller ofta den tek-

niken som de använder som just teknik. Även detta kan ses som en förklaring till att 

pojkarna har lättare för att beskriva den teknik som de tror sig kunna använda i sina 

framtida yrken. I kommentarmaterialet till teknikämnet står dock att, ” Leksaker, rull-

stolar och livsmedel är lika mycket teknik som bilar, byggnader och datorer” (Skolver-

ket, 2017 s.7). Teknikämnet är med andra ord omfattande vilket också bör spegla sig i 

teknikundervisningen och i elevernas definitioner av ämnet. 

 

 

7.3 Mitt resultat i förhållande till Skolinspektionens resultat 
Till skillnad från Skolinspektionens granskning (2014) framkommer i min studie att ma-

joriteten av såväl pojkar som flickor tycker att teknikämnet är intressant och viktigt att 

lära sig. De visar sig därigenom även vara motiverade att lära sig mer om ämnet. Elever-

nas uppfattningar av teknikämnet i årskurs 3 har därmed också visat sig vara övervägande po-

sitivt. Det finns därmed påtagliga skillnader mellan mitt eget och Skolinspektionens re-

sultat (2014). Att göra en jämförelse mellan studierna är emellertid svårt eftersom min 

studie är betydligt mindre till sin omfattning och dessutom kvalitativ. Om mitt resultat, 

i likhet med Skolinspektionens, vore generaliserbart så skulle en bidragande orsak till 

skillnaderna dock kunna uppfattas vara definitionerna av teknikämnets innehåll och 

progression. I kommentarmaterialet för ämnet uttrycks nämligen att, ” En grundprincip 

för progressionen från årskurs ett till årskurs nio är att den går från det elevnära och 

enkla i lägre åldrar, till vidare utblickar och mer komplexa studieobjekt i de högre åld-

rarna” (Skolverket, 2017 s.11). Enligt min tolkning av citatet så ska teknikundervis-

ningen i grundskolans tidigare år därmed behandla en enkel teknik med utgångspunkt 

från eleverna. I grundskolans senare år ska vyerna dock vidgas och innehållet bli mer 

komplext. Därtill beskrivs att det centrala innehållet är generellt beskrivet för pedago-

gen själv ska få möjlighet att påverka teknikundervisningens innehåll. 

 

I Skolinspektionens rapport (2014) beskrivs samtidigt att elevernas sjunkande intresse 

för teknik till viss del uppfattas bero på att ämnet inte anknyts till deras livsvärld. Skol-

verkets (2017) beskrivning av teknikundervisningens progression uppfattas därför av 

mig som motsägelsefull i förhållande till Skolinspektionens (2014) resultat, eftersom 

teknikundervisningen enligt kommentarmaterialet ska frångå det elevnära i de högre 

årskurserna. Detta kan förvisso beskrivas vara en tolkningsfråga. I Skolinspektionens 

rapport beskrivs emellertid att, ” Hälften av flickorna och var tredje pojke som besvarat 

Skolinspektionens enkät anser att det stämmer dåligt eller inte alls att teknikundervis-

ningen knyter an till deras erfarenheter och intressen” 2014 s.20). Undervisningen i 

grundskolans senare år uppfattas därmed inte utgå från elevernas livsvärld. För 
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eleverna skulle det kunna innebära att teknikundervisningen blir väldigt abstrakt, 

framförallt för flickorna.  

 

Enligt min uppfattning kan Skolverkets (2017) förtydliganden angående teknikunder-

visningen därför också uppfattas gå emot Skolinspektionens rekommendationer (2014). 

Förvisso uttrycks i Lgr11s värdegrund och uppdrag att, ” undervisningen ska anpassas 

till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, 

språk och kunskaper. Kommentarmaterialet (Skolverket, 2017) syftar emellertid till att 

förenkla pedagogernas förståelse av teknikämnet i skolan. Därför är det enligt mig 

också rimligt att anta att kommentarmaterialet kan komma att påverka innehållet och 

utformningen av pedagogers teknikundervisning. Sammanfattningsvis uppfattas detta 

också kunna vara en orsak till skillnaderna mellan elevernas uppfattningar av tek-

nikämnet i årskurs 3 och 9. Den påtagliga skillnaden mellan flickornas intresse för tek-

nik i de olika årskurserna aktualiserar återigen också frågan om huruvida det är ”kvin-

norna eller tekniken som behövde förändras” (Lövenheim, 2016 s.124). 

 

 

 

8 Pedagogiska implikationer 

Enligt Skolverket (2018) ska teknikundervisningen syfta till att, ”eleverna utvecklar in-

tresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och 

innovativt sätt” (Skolverket, 2018 s.292). För att ett teknikintresse ska kunna genereras 

så behöver innehållet dock utgå från eleverna och deras vardag (Sultan, 2018 & Skolin-

spektionen 2014). Historiskt sett har teknikämnet länge präglats av manliga intressen, 

vilket har påverkat flickors teknikintresse negativt (Lövenheim, 2016). I enlighet med 

Hedlin (2010) så är min uppfattning att jämställdhetsarbete inte handlar om att förändra 

flickorna, det handlar om att förändra teknikundervisningen så att den tilltalar båda 

könen. Skolans verksamhet ska också präglas av ett jämställhetsarbete vilket i praktiken 

innebär att skapa lika förutsättningar för eleverna att lära, oberoende av kön (Skolver-

ket, 2018). För att kunna främja såväl pojkars som flickors teknikintresse behöver hän-

syn därav tas till de både könens olika intresseområden inom teknikämnet (Hallström 

et al. 2015 & Weber & Custer, 2005). Det är av samma skäl också viktigt att belysa de 

många framtidsmöjligheter som teknikämnet kan erbjuda för att samtliga elever att ska 

kunna se en framtid inom ämnet (Çakır et al. 2017).  

 
 

 

9 Metoddiskussion 
Avsikten var från början att studien skulle innefatta åtta elevgrupper från olika klasser, 

med fyra elever i varje grupp. Istället kom studien att omfatta sex elevgrupper med fyra 

elever i varje grupp. Orsaken till denna förändring var att det i en av klasserna återkom 

alltför få missivbrev och godkännanden till intervjuer. På grund av den ömsesidigt på-

gående praktiken och den begränsade tidsramen för arbetet var det också svårt att 

hinna tillfråga, dela samt återfå nya godkännanden från en annan klass. Därav 
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begränsades antalet informanter till sex stycken grupper. Enligt Ahrne och Svensson 

(2015) är det viktigt att vara anpassningsbar och flexibel som forskare eftersom oförut-

sedda saker oftast inträffar. I efterhand har jag dock insett att det hade kunnat vara bra 

att kontakta fler skolor för att därmed kunna få ut fler missivbrev. På så sätt hade even-

tuellt fler intervjuer kunnat genomföras, trots studiens begränsade omfattning. Stukát 

(2005) menar samtidigt att det inom kvalitativ forskning sällan finns en intention att 

finna generaliserbar information genom representativa urval. Istället för att försöka 

finna så många informanter som möjligt från olika grupper så intresserar sig den kva-

litativa forskaren för en djupare kunskap som bygger en personlig kontakt. Detta har 

också varit syftet med min egen studie.  

 

 

 

10 Vidare forskning 
Under sökandet efter tidigare forskning till studiens bakgrund har det visat sig finnas 

mycket forskning om teknik i relation till äldre elever, elever från årskurs 4 och uppåt. 

Av den utvalda forskningen för denna studie har exempelvis Skolinspektionen (2014) 

genomfört sin undersökning i årskurserna 5–9 och Svenningsson (2018) på elever i åld-

rarna 12–15 år. Mot denna bakgrund kan det enligt mig vara intressant att genomföra 

en liknande enkätundersökning i årskurserna F-3, som den Skolinspektionen (2014) har 

genomfört i grundskolans senare år.  På så sätt skulle en generaliserbar information 

kunna utvinnas, om hur eleverna i grundskolans tidigare år uppfattar teknikundervis-

ningen. Denna information är enligt mig viktig för att fortsättningsvis kunna främja 

elevers teknikintresse, inte minst flickornas.
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11 Bilagor 

Bilaga 1 Missivbrev 
 

Hej föräldrar/ förälder! 

Therese heter jag och genomför just nu mitt sista år på Mittuniversitetets grund-

skollärarutbildning. Under detta år ska vi studenter skriva en avslutande upp-

sats om något ämnesrelaterat som vi själva finner intressant. Själv har jag valt 

att studera pojkar och flickors uppfattningar om teknik.  

 

Min förhoppning är nu därför att ert barn, samt ni föräldrar/förälder, vill ge mig 

er tillåtelse att intervjua dem. Både barnen och skolan är helt anonyma i min 

uppsats och de ljudinspelningar som genomförs vid intervjutillfället kommer 

att raderas vid arbetets avslut. Om eleven vid intervjutillfället beslutar sig för 

att hen inte längre vill delta så kommer detta givetvis också att respekteras. Del-

tagandet är som sagt frivilligt. Intervjuerna omfattar dessutom endast några 

elever ur varje klass. Alla elever kommer därför inte att delta. 

 

Vid eventuella frågor eller funderingar kan ni mejla eller ringa mig. 

theresestromberg@hotmail.com 

Tel 070-3858047 

 

 

Om ert barn godkänner detta och vill delta, vänligen låt hen skriva sitt namn 

nedan. 

_____________________________________________________________________ 

 

Om ni godkänner att ert barn deltar i denna studie så vänligen skriv ert namn 

nedan. 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Godkännandet behöver återlämnas senast 26 februari till klassläraren. 

 

Tack! 

 

Med vänlig hälsning  

Therese Strömberg Köpsén 

 
 

mailto:theresestromberg@hotmail.com
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Bilaga 2 Intervjufrågor till elever 
 

Inför intervjun upprepas studiens syfte och tillvägagångssätt. Eleverna får 

också veta att intervjun kommer att spelas in för att senare raderas och att deras 

deltagande är både anonymt samt frivilligt.  Därtill påpekas att inga svar är rätt 

eller fel. Inledningsvis förklaras också begreppet teknik kortfattat genom be-

skrivningar av hur människan genom tider har löst problem med teknik, från 

en så enkel lösning som att använda handen som ett glas att dricka ur till att så 

småningom utveckla glas att dricka ur. Därtill berättas också att teknik inte bara 

handlar om att kunna bygga saker utan att teknik också innefattar skapandet 

av olika tjänster och program, att kunna läsa tidningen på nätet är en teknisk 

lösning, att kunna chatta och att kunna beställa saker via nätet är en teknisk 

lösning. Filmer på Youtube som lär oss nya saker är också en typ av teknisk 

lösning.  I vår vardag använder vi massor av tekniska lösningar utan att vi tän-

ker på det. 

 Inledningsvis ställs också lättsammare frågor som eleverna förväntas kunna 

svara enkelt på. Exempelvis, Hur gamla är ni? Har ni gjort någon intervju förut? 

Hur känns det att bli intervjuad? Syftet med dessa frågor är att försöka göra ele-

verna mer bekväma i intervjusituationen (Christoffersen & Johannessen 2015). 

Inför intervjun förtydligas även att frågorna handlar om teknikämnet i skolan 

och inte teknik i allmänhet. De är därmed elevernas uppfattningar om teknik-

undervisningen som fokuseras.  Eleverna ges även förslag på vad teknikämnet 

i skolan kan innehålla, exempelvis kan en tekniklektion handla om att försöka 

hitta ett vardagligt problem, att planera för någon slags lösning och att skapa 

den. Eleverna tillfrågas också om vad de har fått göra under tekniklektionerna.  

 

 

Följande frågor är sorterade utifrån de tre forskningsfrågorna… 

 

Vilken motivation och nyfikenhet att lära teknik i skolan uttrycks av ele-

verna? 

• Hur upplever ni teknikundervisningen i skolan?   

• Hur mycket tekniklektioner har ni haft? Borde ni ha mer eller mindre 

teknik? Varför? 

• Hur viktigt är det för er att prestera på tekniklektionerna i skolan?  

 

 

Vilket intresse uttrycker eleverna för teknikämnet? 

• Hur intresserad är ni av teknikämnet i skolan?  

• Hur intresserad är ni av att få lära er att använda olika typer av teknik? 

Exempelvis datorer, olika tekniska program eller hur man kan skapa 

saker av olika material.  

https://www.studentlitteratur.se/#person/179222/Line+Christoffersen
https://www.studentlitteratur.se/#person/179212/Asbjörn+Johannessen
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• Hur intresserad är ni av att förstå hur olika sorters teknik fungerar? 

Exempelvis maskiner, mobiler, tillverkning av saker som mat och klä-

der, fordon m.m. 

• Tycker ni bättre om teknikämnet än andra ämnen?  

 

Hur viktigt uttrycker eleverna att det är att inneha kunskaper i teknik? 

• Hur viktigt tycker ni det är att ni får lära er om teknik i skolan?  

• Hur mycket av det ni lär er om teknik tror ni att ni kan och kommer 

kunna använda på er fritid? 

• Hur mycket tror ni att ni kommer att använda det ni lär er om teknik i 

skolan och i ert framtida jobb?  

• På vilka sätt tror ni att det som ni har lärt er om teknik i skolan kan 

komma till användning i framtiden?  Ställa följdfrågor som ger mer ut-

vecklade svar, varför? Till vad? Hur då? 

 


