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Sammanfattning  
I denna konsumtionsuppsats var vårt syfte att undersöka vad forskningen säger om 

teknikämnets möjlighet att gynna elevers lärande utifrån ett genusperspektiv, men även hur 

läraren kan bidra till detta. Metoden som användes var en systematisk litteraturstudie och 

artiklarna redovisas utifrån en tematisk analys. Studien inkluderade forskning som handlar om 

teknikundervisning av barn och elever i åldrarna 3 till 13 år samt lärare som undervisar dessa 

åldrar. Av den tematiska analysen kunde fem teman uttydas: genus i teknikundervisningen, 

motivations inverkan på teknikundervisningen, lärarens betydelse, teknikämnets innehåll och 

arbetssätt i teknikämnet utifrån vilket resultatet presenteras. Resultatet av genomgången av 

befintlig forskning visar att de material som används bör vara könsneutralt. Undervisningen 

bör även vara anpassad efter individen och inte efter könsroller. Det kan vara en fördel om 

läraren innehar goda teknik- och genuskunskaper. Det framkommer även att kvinnliga lärare 

kan motivera flickor mer genom att vara tekniskt kompetenta. 
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1.0 Inledning 
På gymnasial utbildningsnivå är teknik och ekonomi de program som är mest populärt bland 

männen, samtidigt som samhällsvetenskapliga och vård och omsorg är mest populärt bland 

kvinnorna enligt Statistiska centralbyrån (SCB, 2018). Vi kan även se liknade tendenser under 

årskurserna 7–9, där intresset för teknikämnet till exempel är högre bland pojkar än flickor 

(Svenningsson, 2018). Fortsättningsvis ner mot grundskolan och specifikt under årskurserna 

4–6 kan vi även se skillnader mellan könens intresse (Sultan, 2018). 

Till skillnad från skolans senare år visar forskning från förskolan att båda könen är 

intresserade av tekniska konstruktioner i sina lekar, men syftet skiljer sig åt. I pojkarnas 

konstruktionslek är syftet konstruktionen och i flickornas är konstruktionen enbart ett 

delmoment för att därefter uppnå lekens syfte (Hallström, Elvstrand & Hellberg, 2015). 

Utifrån föregående resonemang kan vi finna en klyfta mellan könens teknikintresse. Vi ser att 

pojkar och flickor har ett liknande teknikintresse i de lägre åldrarna, men att i årskurs 4–6 och 

högre upp i utbildningssystemet ser vi en skillnad mellan könens intresse för teknik. Det vi 

undersöker i denna uppsats är vad forskningen säger om hur teknikundervisningen kan vara 

utformad för att gynna båda könen i åldrarna 3–13 år samt vilken inverkan lärarens 

undervisning har i undervisningen. 

I Skolinspektionens rapport Teknikämnet-gör det osynliga synligt (2014) framkommer det att 

flickors teknikintresse sinar med åldern. I rapporten konstateras att undervisningen bör vara 

utformad för att vidhålla både flickor och pojkars intresse för teknikämnet. 

Teknikundervisning bör vara elevnära för att behålla intresset men även vara kopplad till 

samhället. 

Vårt intresse för teknik med inriktning på genus skapades efter en grundkurs i teknik på 

universitetet. Under denna kurs var vi på föreläsningar om hur tekniken har framställts genom 

tiderna utifrån vad som är manligt och kvinnligt. Detta väckte vårt intresse och har resulterat i 

denna konsumtionsuppsats.
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 1.1 Syfte 

I denna konsumtionsuppsats var vårt syfte att undersöka teknikämnets möjlighet att gynna elevers 

lärande utifrån ett genusperspektiv, men även hur läraren kan bidra till detta. Forskningen vi 

undersöker kommer vara inriktad på elever som är 3–13 år gamla och lärare som undervisar i 

dessa åldrar och i grundskolan. I denna konsumtionsuppsats kommer vi medvetet utgå ifrån de 

två kategorierna som utifrån könsperspektivet ser sig som pojkar eller flickor. Detta för att den 

forskning som bearbetats utgår ifrån dessa två kategorier. 

 

Utifrån det syfte som presenterats ovan kommer följande frågeställningar att besvaras: 

● Vad säger forskningen om hur teknikundervisningen kan gynna elevers lärande oberoende av 

kön? 

●Vad säger forskningen om hur läraren kan bidra till att undervisning i teknik gynnar elever 

utifrån ett genusperspektiv? 

 

2.0 Bakgrund 
Nedan följer en bakgrund kring teknikämnet och relevanta begrepp som underlättar förståelsen av 

denna konsumtionsuppsats resultat och slutsats. 

 2.1 Läroplanen 2011 

I Läroplanen som används i dagens skola så står det att syftet med teknikundervisningen är bland 

annat att låta eleverna utveckla deras tekniska kompetenser när det kommer till att uppfylla behov 

med teknik, lösa problem i vardagen samt utveckla sina tekniska lösningar (Skolverket 2018). 

Utifrån vår valda målgrupp inkluderas förskoleklassen. I det centrala innehållet för 

förskoleklassen ska undervisningen innehålla elevnära tekniska lösningar, uppbyggnad och 

förbättringsmöjligheter. Undervisningens innehåll ska även beröra olika konstruktioner med hjälp 

av redskap, tekniker och material (Skolverket, 2018). I årskurserna 1–3 har teknikämnet mer 

centralt innehåll än i förskoleklassen. Undervisningen ska innehålla bland annat hur elevnära 

föremål förändrats genom tiden, konstruktionsarbete, programmering, datorns delar, enkla 
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mekanismer och hur vardagliga artefakter används och kan förbättras (Skolverket, 2018). I 

läroplanens kapitel om skolans värdegrund och uppdrag kan vi finna följande citat: 

 Skolan ska aktivt och medvetet främja elevernas lika rättigheter och möjligheter, oberoende av 

 könstillhörighet. Skolan har också ett ansvar för att motverka könsmönster som begränsar 

 elevernas lärande, val och utveckling. Hur skolan organiserar utbildningen, hur eleverna blir 

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

 uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan ska därför organisera utbildningen 

 så att eleverna möts och arbetar tillsammans, samt prövar och utvecklar sin förmåga och sina 

 intressen, med samma möjligheter och på lika villkor oberoende av könstillhörighet (Skolverket 

 2018:6). 

 

I ovanstående citat nämner läroplanen hur skolan ska motverka könsmönster och organisera 

utbildningen så eleverna främjas oberoende av könstillhörighet och ämnesförväntningar. 

Läroplanens värdegrund kan upplevas som tydlig men som vi konstaterar i denna inledning 

framkommer skillnaderna mellan könens teknikintresse. I läroplanen finns centralt innehåll för 

teknikämnet i årskurserna 7–9 och där tas det upp att undervisningen ska ta upp hur normer kan 

påverka bland annat kvinnor och mäns användning av teknik och yrkesval. Som noteras ovan 

finns det ett centralt innehåll i teknik för årskurserna F-3 men det saknas centralt innehåll som 

behandlar genus och teknik, det står tidigast utskrivet som centralt innehåll för årskurserna 7–9. 

Under övergripande syfte för teknikundervisningen i hela grundskolan kan utläsas att 

undervisningen ska utveckla kunskap och förmågor om tekniska lösningar utifrån bland annat 

könsroller (Skolverket, 2018). 

 2.2 Vad är teknikämnet? 

Teknik kan enligt Axell (2017) beskrivas som en önskan eller vilja att lösa behov med hjälp av 

objekt och föremål skapta av människan. Vidare beskrivs begreppet teknik som svårdefinierat 

men att det kan bland annat förstås som tekniska metoder och processer (Axell 2017). 

Teknikämnet är till för att eleverna ska få kunskapen att hantera och handla på ett ansvarstagande 

vis i ett tekniskt samhälle. Axell (2017) belyser att detta kan göras genom två komponenter; 

teknikfilosofisk diskussion och ämnesspecifikkunskap. Tekniken tar en större plats i våra liv och 

ständigt uppkommer nya lösningar. Detta gör att tekniken blir allt mer komplex, vilket gör att 

människan måste utöka sina tekniska kunskaper. 
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 2.3 Genus och Kön  

Bjurulf (2013) nämner hur det är ett vanligt missförstånd att genus och kön likställs. Detta är 

viktigt att ha i åtanke under forskningens gång och när analyser av artiklarna görs. Genus innebär 

den sociala och kulturella konstruktionen samt de frågeställningar vi har om kvinnor och män, tex 

vad som anses kvinnligt och manligt (Bjurulf 2013). Kön är den biologiska tillhörigheten och 

indelning som sker i dess kategorier (man, kvinna etc.) (Nationella sekretariatet för 

genusforskning, 2016). Vi har tagit detta i beaktning under undersökningens gång och när 

artiklarna analyseras. 

 2.4 Motivation 

Vi anser att motivation är en viktig aspekt för att gynna lärandet i teknikämnet.   

Inre motivation innebär att göra något av ett genuint intresse och få en självtillfredsställelse av att 

göra det, och inte av resultatet. Det handlar om den egna drivkraften och glädjen man får av att 

göra aktiviteten. Inre motivation har visat sig vara en väsentlig faktor i skolans värld, då den 

resulterar i en god inlärning och kreativitet (Ryan & Deci 2000). 

Den yttre motivationen är den motivation vi får av ett resultat. Vi får motivationen från att 

slutföra uppgiften och bli klar samt en förväntan av beröm (Ryan & Deci 2000).  Intresse är en 

del av motivationen. Intresse är en viktig del i lärandet enligt Hidi och Renninger (2006), de 

menar att lärare inte har en tydlig förståelse för hur stor deras roll är i relation till elevernas 

intresse. Lärare har ofta en bild av att eleverna har ett intresse eller inte, men de har svårigheter 

att se att de har en stor del i elevens intresse för ämnet. Enligt Hidi och Renninger (2006) 

påverkar intresse både koncentration och till vilken grad eleven lär sig. 

 2.5 Teknikämnets historia 

Teknikämnet är det ämne som har kortast historia i svenska skolan. Det var inte förrän under 

1960-talet som Teknik tillkom som ett valbart ämne under årskurserna 7–9 (Hultén, 2013). 1980 

blev Teknikämnet obligatoriskt i grundskolan, men bara som delämne inom de naturorienterande 

ämnena (Lgr 80). Anledningen till att teknikämnet blev obligatoriskt var att skolan skulle bli mer 

praktiskt och låta eleverna “få bättre förutsättningar att förstå, kritiskt granska och aktivt ta 

ställning till olika problem i det tekniskt komplicerade samhälle vi lever i” (Skolverket, 

1980:115). Teknikämnet fick inte någon egen kursplan förrän Lpo 94 (Lpo, 1994). Från och med 
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höstterminen 2018 har teknikämnet fått fasta antal undervisningstimmar. För årskurserna 1–3 är 

det 47 timmar, vilket skiljer sig från tidigare läroplaner (Skolverket, 2019).  

3.0 Metod 
Denna uppsats är en systematisk litteraturstudie, vilket utgår från kriterier i följande citat: 

 1. Tydligt beskrivna kriterier och metoder för sökning och urval av artiklar 

 2. En uttalad sökstrategi 

 3. Systematisk kodning av alla inkluderade studier 

 4. Metaanalys ska användas för att väga samman resultat från flera små studier 

 (om det är möjligt) (Eriksson Barajas, Forsberg, & Wengström, 2018:27) 

Utifrån ovanstående kriterier genomfördes sedan den systematiska kodningen utifrån en tematisk 

analys i enlighet med Braun och Clarks (2006) beskrivning. Denna metod beskrivs i 

konsumtionsuppsatsens resultatdel. 

 3.1 Sökmetoder  

Artiklarna till resultatdelen har hämtats från databasen ERIC (Educational Resources Information 

Center). ERIC är en samlad databas med artiklar, böcker och avhandlingar främst med innehåll 

inom pedagogik (Linköpings universitetsbibliotek, 2019). 

I sökningarna efter artiklar har booleska operatorerna använts, det vill säga med hjälp av 

bindande ord som AND och OR. AND används för att finna resultat som innehåller två sökord, 

till exempel ”technology education” AND ”gender”. OR används för att finna fler resultat, då 

databasen söker efter det ena begreppet eller det andra begreppet. Ett exempel på detta kan vara 

”primary school” OR ”elementary school”. I denna konsumtionsuppsats har vi använt frasen 

(TX), vilket innebär att sökorden kan finnas i hela artikeln (Eriksson Barajas m.fl. 2018) 

Genomgående i sökningarna användes Peer reviewed vilket kan förstås som att artiklarna var 

vetenskapligt granskade. Sökningarna redovisas i tabell 1 med sökord samt antalet träffar. 

 3.2 Urval  
I denna konsumtionsuppsats användes PICO-metoden, vilket Eriksson et al. (2018) beskriver som 

en strukturerad metod att använda sig av som sökstrategi i databaser. Vi använde PICO-metoden i 
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urvalet av vetenskapliga artiklar som hittades i databasen ERIC. Om artikeln sammanstrålade 

med PICOs fyra avstämningspunkter valdes artikeln ut. Detta resulterade i nio vetenskapliga 

artiklar vilka redovisas i del 4.1.  

PICO står för:  

Population- vem/vilka forskningen behandlar? 
 
Intervention- Vad är studiens syfte? 
 
Control- är forskningen relevant för konsumtionsuppsatsen? Kontroll  
 
Outcome- Vad vill forskaren belysa med sin forskning? 

(Eriksson Barajas et al. 2018) 
 

För att hitta artiklar i databasen ERIC användes söksträngen: 

”technology education” AND gender AND ”primary school” OR ”elementary school”  

Detta förtydligas i Tabell 1 där vi kan utläsa antal träffar och publicerings år.  

Tabell 1    Tabell över resultat av sökningarna i databasen 

Sökning Sökord Sökfält Antal 

träffar 

År 

1 “technology education” (TX) 4527 1971–2019 

2 Gender (TX) 37 244 1959 - 
2019 

3 “Primary school” (TX) 5690 1969 - 
2019 

4 “elementary school” (TX) 33 930 1959 - 
2019 

5 “Primary school” OR 
“Elementary school” 

(TX) 35 855 1959–2019 

6 “Technology education” 
AND Gender 

(TX) 332 1990–2019 

7 (“Primary school” OR 
“Elementary school”) AND 
(“Technology education” 
AND Gender) 

(TX) 42 1990–2019 
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Då vi ville ha den senaste forskningen för att sammanstråla med dagens skola relevans, ändrades 

sökåren till 2000–2019, vilket resulterade i att det slutgiltiga antalet då blev 40 artiklar.  Dessa 40 

artiklar granskades genom att läsa deras abstract (kort sammanfattning) om vi fann abstracten 

passande och relevant för vidare läsning användes vidare PICO-metoden. Detta resulterade i åtta 

artiklar vilka presenteras i tabell 3.  Artikel nio technology education in elementary school: boys 

and girls interest and attitudes av Eva Björkholm. Denna artikel lades till då den var passande till 

vårt syfte, den hittades genom tidigare kurslitteratur. De artiklar som inte uppfyllde kraven genom 

PICO- metoden blev exkluderade, dessa finns i Tabell 2 med exkluderingsorsak.  

Tabell 2    Tabell över exkluderade artiklar  

Titel Författare Exkluderingsorsak 

The Effects of ICT Environment 

on Teachers' Attitudes and 

Technology Integration in Japan 

and the U.S. 

Kusano, Kodai; Frederiksen, 

Sarah; Jones, LeAnne. 
Fel fokus – handlar om IKT. 

Identifying and Nurturing Future 

Innovators in Science, Technology, 

Engineering, and Mathematics: A 

Review of Findings from the Study 

of Mathematically Precocious 

Youth 

Benbow, Camilla Persson Mer matematiskt fokus samt fel 

åldersgrupp 

 

Science Teachers' Perception on 

Multicultural Education Literacy 

and Curriculum Practices 

Huang, Hsiu-Ping; Cheng, 

Ying-Yao; Yang, Cheng-Fu 
Ej fokus på Teknikämnet - mer 

fokus på ett mångkulturellt 

klassrum 

Turkish Prospective Middle School 

Mathematics Teachers' Beliefs and 

Perceived Self-Efficacy Beliefs 

Regarding the Use of Origami in 

Mathematics Education 

Arslan, Okan; Isiksal-Bostan, 

Mine 
Fel fokus –matematiklärare ej 

teknik samt handlar om origami 

vilket ej har något med vårt syfte 

att göra. 
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Principals' Attitudes towards ICT 

and Their Perceptions about the 

Factors that Facilitate or Inhibit ICT 

Integration in Primary Schools of 

Cyprus 

Papaioannou, Photos; 

Charalambous, Kyriacos 
Studien handlade om IKT, ej vårt 

fokus. 

Food in the School Curriculum in 

England: Its Development from 

Cookery to Cookery 

Owen-Jackson, Gwyneth; 

Rutland, Marion 
Handlar om skolmat. 

Pre-Service Biology Teachers' and 

Primary School Students' Attitudes 

toward and Knowledge about Snakes 

Tomazic, Iztok Artikeln handlade framförallt om 

Biologi och Ormar. 

Teachers' Perceptions and 
Practices of STEAM Education 
in South Korea 

Park, HyunJu; Byun, Soo- 

yong; Sim, Jaeho; Han, 

Hyesook; Baek, Yoon Su 

Intressant men handlar mer om 

Sydkoreas egna läroplan, ej hur ett 

större perspektiv. 

 

Student Motivation in 

Constructivist Learning 

Environment 

Cetin-Dindar, Ayla Rätt ämnesområde men fel 

åldersgrupp. 

A Study of Van Hiele of 

Geometric Thinking among 1st 

through 6th Graders 

Ma, Hsiu-Lan; Lee, De-Chih; Lin, 

Szu-Hsing; Wu, Der- Bang 
Fokus på matematik & 

geometri. Ej teknik. 

Cross National Study on Pre- 

Service Elementary and Science 

Teachers' Opinions on Science 

Teaching 

Šorgo, Andrej; Pipenbaher, Nataša; 

Šašic, Slavica Šimic; Prokop, 

Pavol; Kubiatko, Milan; Golob, 

Nika; Erdogan, Mehmet; Tomažic, 

Iztok; Bilek, Martin; Fancovicova, 

Jana; Lamanauskas, Vincentas; 

Usak, Muhammet 

Mer fokus på NO-ämnena i 

specifika länder och kulturella 

skillnader. 
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Identifying and Fostering Higher 

Levels of Geometric Thinking 
Škrbec, Maja; Cadež, Tatjana 

Hodnik 
Fokus på matematik 

The Development of a 

Mathematics Self-Report 

Inventory for Turkish 

Elementary Students 

Akin, Ayça; Güzeller, Cem 

Oktay; Evcan, Sinem Sezer 
Fokus på matematik i Turkiet. 

"Disgusting" Animals: Primary 

School Children's Attitudes and 

Myths of Bats and Spiders 

Prokop, Pavol; Tunnicliffe, Sue 

Dale 
Fokus på djur och elevers syn på 

djur tex spindlar och fladdermöss. 

Reported Experiences 

Enhance Favourable 

Attitudes toward Toads 

Tomazic, Iztok Studie om elever och deras 

attityder till grodor. 

 

Perceived Vulnerability to 

Disease Predicts Environmental 

Attitudes 

Prokop, Pavol; Kubiatko, 

Milan 
Studien handlar om ugglor och 

gökar och barns förhållande till 

dessa. 

Attitude toward Science Teaching 

of Spanish and Turkish In-Service 

Elementary Teachers: Multi- Group 

Confirmatory Factor Analysis 

Korur, Fikret; Vargas, Rocío 

Vargas; Torres Serrano, Noemí 
Mer specifikt om lärares 

attityd till NO-ämnen. 

A Framework for Designing 

Effective Professional 

Development: Science Teachers' 

Perspectives in a Context of 

Reform 

EL-Deghaidy, Heba; 

Mansour, Nasser; 

Aldahmash, Abdulwali; 

Alshamrani, Saeed 

inga sökord matchar. Ej 

relevant. Enbart Elementary 

education finns med som 

sökord. 
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Fostering Conceptual Change by 

Cognitive Conflict Based Instruction 

on Students' Understanding of Heat 

and Temperature Concepts 

Mustafa Başer har med temperatur att göra, ej 

relevant 

Understanding the Concepts in 

Probability of Pre-School and Early 

School Children 

Hodnik Cadez, Tatjana; 

Skrbec, Maja 
Handlar om matematik samt 

sannolikhetslära. 

Considering Material 

Development Dimension of 

Educational Technologies: 

Determining Competencies and 

Pre-Service Teachers' Skills in 

Turkey 

Varank, I. handlar om lärares kompetens, 

ej om undervisning inom 

teknik 

 

Students' Attitudes toward 

Computer Use in Slovakia 
Fancovicova, Jana; Prokop, 

Pavol 
Handlar mer om 

teknikanvändande än 

Teknikämnet. 

"Crafts and Technology" and 

"Technical Education" in Austria 
Seiter, Josef Relevanta tankar men 

fokuserade för mycket på 

Österrikes läroplan och 

teknikämne. Inte i helhet. 
Boxed in or Coming out? On the 

Treatment of Science, Technology 

and Gender in Educational Research 

FLIS HENWOOD & 

KATRINA MILLER 
Ej vetenskaplig artikel. 

Editorial. 

Dilemmas of girls and women 

in engineering: a study in 

Portugal 

Luísa Saavedraa*, Alexandra 

M. Araújob, Maria do Céu 

Taveiraa and Cristina C. 

Vieirac 

Fokus på Ingenjörsskap, ej 

Teknikämnet. 

The Contribution of Ideational 
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Modeling Course Achievements of 
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Candidates with Artificial Neural 

Networks 

Akgün, Ergün & Demir, 
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Handlar om AI 
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and Mathematic Subtests in Level 

Determination Exam (LDE) 

Karakaya, Ismail Fel målgrupp - för gamla 

elever 

Instructional Technology 

Courses in Teacher Education: 

A Study of Inservice Teachers' 

Perceptions and 

Recommendations 

Ntuli, Esther Fick ej tag i denna artikel genom 
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END 2015: International conference 

on Education and New 
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Ara, Farhat; Natarajan, 

Chitra. 
Fel målgrupp - för gamla 

elever samt snäv riktlinje. 
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education 

 

Sonja Virtanen, Eija Räikkönen och Pasi Ikonen 
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Female Technology Education Teachers’ Experiences 
of Finnish Craft Education 

Sonja Niiranen och Antti Hilmola 

Technology education for children in primary schools 
in Finland and Germany: different school systems, 
similar problems and how to overcome them 

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

A conceptual framework for developing the curriculum 
and delivery of technology education in early childhood 

Leena Turja, Martina Endepohls-Ulpe och Marjolaine 
Chatoney 

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

Ingelores Mammes 

“It’s Funny that We Don’t See the Similarities when 
that’s what We’re Aiming for”— Visualizing and 
Challenging Teachers’ Stereotypes of Gender and 
Science 

Kristina Andersson 

The impact of teacher gender on girls’ performance on 
programming tasks in early elementary school 

Amanda Sullivan och Marina Umaschi Bers 

Elementary Teachers’ Views about Teaching Design, 
Engineering, and Technology 

Ming-Chien Hsu, Senay Purzer och Monica E. Cardella 

Technology Education in Elementary School: Boys’ 
and Girl’s Interests and Attitudes  

 

Eva Björkholm 

 

 3.3 Metoddiskussion  

För att undvika missuppfattningar och otydligheter lästes artiklarna var för sig. Efter egen 

reflektion diskuterades resultaten fram, för att i största möjliga mån undvika missuppfattningar. 

Detta enligt Eriksson et al (2018) skapar en starkare validitet till denna konsumtionsuppsats. 

Validitet innebär ”ett instruments förmåga att mäta det som är avsetts att mätas” (Eriksson et al, 

2018:105). 

Denna validitet samt användandet av PICO- metoden stärker denna konsumtionsuppsats 

trovärdighet och minskar tolkningsutrymmet i urvalet av artiklarna (Eriksson et al 2018). 

Vi sökte efter vetenskapliga artiklar i databasen ERIC för att den inriktar sig på forskning inom 

pedagogik. Artiklarna vi använde oss av är i huvudsak representerade från Europa, främst 

Tyskland och Finland. För att få med mer nationell forskning använde vi oss av artikel nio, detta 

då sökningarna i ERIC enbart gav en svensk artikel som kunde användas. Detta kan bero på att 
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teknik och genus är ett underbeforskat område, därför blev resultatet inte lika globalt som vi 

önskat. Vi valde att ha artiklar från 2000-talet för att de ska vara med i tiden.  

 

4.0 Resultat  
I detta avsnitt presenteras de nio artiklar som valts ut samt beskrivning av Braun och Clarks 

(2006) tematiska analys, vilken vi utgått från i vår analys av artiklarna. 

 4.1 Sammanfattning av artiklar  
Nedan följer sammanfattningar av nio vetenskapliga artiklar som kommer att analyseras i denna 

konsumtionsuppsats.  

 4.1.1 Artikel 1  
Gender-based motivational differences in technology education 

Av: Sonja Virtanen, Eija Räikkönen och Pasi Ikonen. Finland 2014. 

Population-Elever i åldrarna 11–13, varav 144 flickor och 137 pojkar i Finland. 

Intervention-Undersöka hur elevernas intresse till teknikämnet ser ut utifrån ett genusperspektiv. 

Control-Forskningen är passande utifrån vårt syfte och frågeställningar, då teknikämnet 

analyseras utifrån ett genusperspektiv. 

Outcome- En ökad förståelse till elevernas motivation för teknikämnet. 

Sammanfattning av resultat: 

Denna forskning har utgått från slöjdundervisning med två olika inriktningar, textilslöjd eller 

teknik/träslöjd med teknikämnet i åtanke. Eleverna i studien fick besvara frågor om intresse och 

motivation till teknikämnet på en skala från 1–4. Studien resulterade i nio punkter som beskrev 

elevernas motivation inom teknikämnet. De nio punkterna är: 

● Gillar skapande 

● Användbarhet och estetik 

● Grupparbete 

● Etiska aspekter 

● Problemlösning och projekt 
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● Förmåga att arbeta 

● Lärarens instruktion och uppmuntran 

● Egen design 

● Projekt och innehåll 

Dessa punkter visade bland annat att eleverna hade motivation när de hade slöjd, eleverna tyckte 

att grupparbete var ett passande arbetssätt till ämnet. De resultat som skiljer könen åt är att båda 

vill ha stöd och uppmuntran från sin lärare, men flickor vill ha stöd under än längre period än 

pojkarna i teknikämnet. 

Flickor hade ett större intresse för miljön och för hållbar utveckling än pojkarna och var även lite 

mer rädda att göra något fel. Det fanns ett högre intresse bland flickorna att skapa dekorativa 

artefakter och de var även mer öppna för att lära sig om riskerna med att vara ute på internet. 

Pojkarna och andra sidan ville hellre lösa problem och pröva sig fram, de visade även intresse för 

elektroniska apparater. Även användandet av nya redskap lockade pojkarna mer än flickorna. 

Studien visade att flickorna hade ett bristande intresse för elektriska apparater då det inte ingick i 

textilslöjden vilket de flesta flickorna valde.  

Forskarna menar för att göra teknikundervisningen mindre könsuppdelad kan det vara bra om 

såväl pojkar som flickor får utöva både textil- och träslöjd hela årskurs 1–6 istället för att låta 

dem välja. På grund av teknikämnets historiskt sett manliga kodning bör undervisningen ändras 

för att intressera flickor mer. Resultatet visar att eleverna är engagerade i sitt eget skapande, 

lärare kan därför lämna utrymme för eget skapande för att gynna den inre motivationen. 

Resultatet visar också att pojkarna var mer engagerade till teknik/träslöjd än flickorna. 

 4.2.1 Artikel 2 
Female Technology Education Teachers’ Experiences of Finnish Craft Education 

Av: Sonja Niiranen och Antti Hilmola. Finland 2016 

Population-Kvinnliga lärare som undervisade i teknikämnet för årskurserna 1–9 i Finland. 

Intervention- Att få fler kvinnor att studera teknik, och öka förståelsen för varför de inte väljer 

teknikämnet. Detta undersöks med hjälp av textilslöjd- och teknik/träslöjdsundervisningen. 
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Control-Relevant på grund av rätt åldersgrupp, och stämmer överens med vår andra 

frågeställning. 

Outcome-Undersöka om det finns några orsaker till att flickor väljer bort teknikämnet. 

Sammanfattning av resultat: 

Metoden i denna studie var genom intervjuer med sju verksamma kvinnliga lärare i teknik, som 

fick besvara frågor om sin egen skoltid med fokus på slöjdämnena. Resultatet visade att nästan 

alla hade upplevt könsmönster som en bidragande faktor när de valde bort teknik/träslöjd och 

valde textilämnet istället under sin egen skolgång. Detta på grund av antagandet att flickor borde 

välja det, utifrån föräldrars uppmuntran, elevers beslut och lärares uppfattning. Deltagarna i 

undersökningen upplevde att deras förmåga hade underskattats från den manliga läraren i 

teknik/träslöjdsämnet.  

Några av deltagarna framförde att när de haft teknik/träslöjdslektioner så upplevde kvinnorna att 

det som skulle skapas var relaterat till deras kön men skapat av en man. Alla förutom en hade haft 

manliga lärare i teknik/träslöjdsundervisningen. En deltagare framförde att hon var perfekt för 

ämnet då hon ansåg sig ha ”manliga” egenskaper som t.ex. vara lugn och inte stressa upp sig. 

Artikelförfattarna poängterar att fler flickor väljer teknik/träslöjd än tidigare, men pojkar väljer 

fortfarande inte textilhantverk. Fortsättningsvis diskuterar artikelförfattarna huruvida flickor 

behöver mer uppmuntran för att välja teknik/träslöjd. Artikelförfattarna konstaterar att eleverna 

blir formade från hemmet och skolan redan i tidig ålder. Forskning visar att ingen ökning skett 

inom den tekniska yrkesbranchen bland kvinnor. Avslutningsvis trycker författarna till studien på 

att undervisningen inte måste vara anpassad till flickor eller pojkar utan snarare vara individuellt 

anpassad.  

 4.1.3 Artikel 3 

Technology education for children in primary schools in Finland and Germany: different 

school systems, similar problems and how to overcome them 

Av: Aki Rasinen, Sonja Virtanen, Martina Endepohls-Ulpe, Pasi Ikonen, Judith Ebach och 

Janine Stahl-von Zabern. Finland och Tyskland 2009 

Population-Elever i åldrarna 7–12 från fem olika EU-länder som deltar i ”the update project” 
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Intervention-Hitta anledningar till varför flickor tappar intresset för teknikämnet och väljer bort 

det, samt finna svagheter och styrkor med de olika ländernas kursplaner. 

Control-Forskningen är relevant då den undersöker hur intresset svalnar i teknikämnet, vilket är 

relevant för denna konsumtionsuppsats frågeställningar. 

Outcome-Hitta anledningar till att intresset hos framförallt flickor svalnar och hitta åtgärder. 

Sammanfattning av resultat:  

Metoden i denna studie var genom jämförelse mellan läroplaner samt insamling av data från 

finska och tyska elever genom enkäter. I den finska läroplanen är teknik ett tydligare ämne än i 

den tyska. Den finska lyfter inte upp kreativitet och innovation inom teknikämnet. Forskningen 

belyser att de tyska lärarna får bristfällig utbildning i teknikämnet vilket kan göra att 

kunskapsgapet blir stort. 

Undersökningen visade att om flickor upplever att teknikämnet inte är för kvinnor kommer de att 

tappa intresset. Båda könen tyckte att aktiviteterna under tekniken var anpassande för både 

flickor och pojkar, men pojkarna ansåg generellt att teknikämnet var mer anpassande för pojkar. 

Pojkarna ansåg att de kunde utföra aktiviteterna under teknikundervisningen bättre än flickorna, 

samtidigt som flickorna tyckte att pojkarna kunde utföra dessa bättre än dem själva. Utifrån 

forskningen framgick att det fanns ett oroväckande lågt självförtroende hos flickorna när det kom 

till teknikämnet. Om undervisningen i teknik var upplagd så att eleverna får testa egna idéer och 

förslag samt efter eget intresse skulle detta gynna båda könen. Flickor behöver mer uppmuntran i 

teknikämnet. För att gynna flickors självförtroende måste ämnet presenteras på ett genomtänkt 

sätt som intresserar dem, samt att flickor behöver kvinnliga förebilder som har teknisk 

kompetens. På grund av bristande utbildning hos lärarna har de ett lägre intresse för att undervisa 

i teknik. Lärarna skulle därför kunna gynnas av extra utbildning i ämnet.  

Finska teknikundervisningen sker under teknik/ träslöjdslektionerna vilket de som väljer 

textilslöjd går miste om. Studien lyfter fram att det mest effektiva sättet för att få en god 

teknikundervisning kan vara att låta ämnet stå för sig själv, istället för det kombinerande ämnet i 

till exempel Finland.  
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 4.1.4 Artikel 4  

A conceptual framework for developing the curriculum and delivery of technology education 

in early childhood 

Av: Leena Turja, Martina Endepohls-Ulpe och Marjolaine Chatoney. Finland, Tyskland 

och Frankrike 2009 

Population- Barn i åldrarna 3–7 år, från olika länder som medverkar i ”the update project”. 

 

Intervention- Undersöker olika länders kursplaner i teknikämnet och hur de förhåller sig utifrån 

ett genusperspektiv. 

 

Control-Innehåller relevanta åldrar och ämnesområde för denna konsumtionsuppsats. 

 

Outcome-Hitta lämpliga strategier för att gynna alla elevers lärande i teknik, samt att ge förslag 

på tillämpningar i de medverkande ländernas läroplaner. 

Sammanfattning av resultat:  

Denna studie samlade ihop data från länder som är med i ”the update project” och genom att 

analysera läroplaner.  Studien visar att i teknikundervisningen lär sig barn genom att göra och 

testa. Ett sätt för barn att få applicera detta är genom lek. De olika lektillfällena är funktionell lek 

(användande av redskap och verktyg i leken), låtsaslek, konstruktionslek och rollspel. 

I studien kommer forskarna fram till att den analyserade datan inte har några tydliga riktlinjer för 

att försäkra att den ger samma möjligheter för både flickor och pojkar. Dock hade alla 

medverkande länder generella riktlinjer. Artikelförfattarna konstaterar att könsroller/ 

könsstereotyper bildas så tidigt som vid två års ålder. Utvecklingen av dessa tidiga 

könsstereotyper och attityder kopplade till dessa kan enligt forskarna bero på två saker: 

 1. En konsekvens av positiv eller negativ förstärkning gentemot könskopplat 

 beteende, från ex föräldrar, kompisar och lärare. 

 2. En konsekvens av barnets egna tänkande. När barnet skapat sig en föreställning 

 av att vara man eller kvinna så letar barnet omedvetet efter information i 

 omgivningen som bekräftar dess kön. 
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När pojkar och flickor har ett val mellan material som är kopplat till deras kön eller det motsatta 

föredrar de aktiviteterna som är kopplat till deras eget kön. Redan i förskolan väljer pojkar 

konstruktionsmaterial och fordon, medan flickor väljer dockor och mjuka leksaker. Forskningen 

visar på att flickor har ett lägre självförtroende i manligt kodade aktiviteter, till exempel 

konstruktionslek. Det är under leken rollspel som barn utforskar könsroller och skapar sin egen 

könsidentitet. 

Forskning lyfter några förslag som kan gynna båda könens teknikintresse. Dessa kan till exempel 

vara att material bör vara könsneutralt, att lärare bör vara medvetna om sitt beteende och att 

kvinnliga lärare bör vara förebilder. Det är viktigt att fundera över är det material barnen 

använder sig av ses som könslöst av dem, dock finns en könskodning från vuxenvärlden. Det är 

viktigt att flickor och pojkar exponeras för samma material. Flickor kan gynnas av att arbeta med 

familjära ämnen inom konstruktionslek. Alla aktiviteter ska leda till en känsla av framgång 

genom både insats och ansträngning. Aktiviteter så som experiment och konstruktion bör ske i 

sociala sammanhang som inte missgynnar något av könen. Om nödvändigt kan flickor och pojkar 

delas upp utifrån kön för att genomföra aktiviteter.  

 4.1.5 Artikel 5  
Promoting Girls’ Interest in Technology through Technology Education: A Research Study 

Av: Ingelores Mammes. Tyskland 2004 

 

Population-Eleverna gick i årskurs 3, I Tyskland. 

 

Intervention-Undersöka flickors och pojkars intresse för teknikämnet 

 

Control-Lämplig då forskningen undersöker alla elevers perspektiv till teknikämnet oberoende av 

könstillhörighet. 

 

Outcome-Att utveckla elevernas intresse för teknikämnet. 

Sammanfattning av resultat:  

Forskningen genomfördes på elever i årskurs 3 i Tyskland. I undersökningen fanns två 

testgrupper och två kontrollgrupper för att jämföra resultaten. Enbart testgrupperna fick 
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genomföra studiens testundervisning, vilket genomfördes i två block. I block 1 fick eleverna 

tillverka julgransbelysning och i block 2 en fågelholk. Forskningens undersökningsperiod 

fortlöpte under 17 veckor.  

Det tekniska intresset har analyserats med olika indikatorer så som återkommande användning av 

objekt, hur många vill hantera objektet, kunskap och hantering av kunskap. Förtesten visade att 

flickor har ett lägre intresse för teknik än pojkarna både i kontrollgruppen och testgruppen. 

Resultatet visar att intresset kan utvecklas hos båda könen. Flickornas intresse och kunskaper för 

Teknik kan lyftas till en högre nivå. Forskningens resultat visar att desto tidigare teknikämnet 

exponeras i undervisningen desto högre intresse och kunskap kan eleverna uppnå och underlättar 

tekniken i sitt vardagsliv. Det kan även bygga upp en relation till teknik för att skapa ett 

långsiktigt intresse.  

 4.1.6 Artikel 6  

“It’s Funny that We Don’t See the Similarities when that’s what We’re Aiming for”— 

Visualizing and Challenging Teachers’ Stereotypes of Gender and Science 

Av: Kristina Andersson. Sverige 2010 

Population-Lärare som undervisade i teknik och NO, från förskolan till årskurs 7 i Sverige. 

Intervention-Lärares uppfattning om kön och genus, samt hur dessa kan bli utmanade. 

Control- Lämplig för denna konsumtionsuppsats då forskningen utgår från lärarens perspektiv. 

Outcome-Undersöka hur lärarens synsätt har en inverkan på undervisningen utifrån ett 

genusperspektiv. 

Sammanfattning av resultat:  

Data samlades in genom ljud- och videoupptagning från lektionerna, detta analyserades av 

artikelförfattaren under seminarier med lärarna. I början av studien samtalade lärarna om hur de 

uppfattade att flickor och pojkar beter sig under NO och tekniklektionerna, kom de fram till 

följande:  

● Flickorna ville lyda läraren och göra rätt för sig 

● Det var viktigare för flickor att de föremål de skapade skulle vara estetiska tilltalande 
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● De objekt pojkar och flickor byggde såg olika ut, flickorna byggde på bredden och pojkar på 

höjden. 

Utöver ovanstående punkter ville en lärare ha med att hon ansåg att flickor är ”löjliga” i teknik 

och NO. De andra lärarna i studien delade inte hennes uppfattning. Detta uttryckte hon utifrån sin 

egen självbild under teknik och NO-lektionerna under sin skolgång. Under och efter lärarnas 

lektioner upplevde dem att de behandlat könen lika. Under seminarierna där lärarna fick ta del av 

den insamlade datan, insåg lärarna att de hade en felaktig uppfattning kring om de var 

könsneutrala. Forskaren poängterar i studien att det är av stor vikt att identifiera pojkar och 

flickors skillnader och deras olika förutsättningar för att synliggöra dessa men som lärare är det 

lätt att det slår över och istället blir ett hjälpmedel för att normalisera skillnaderna. Studien visade 

även att lärarna inte tog flickornas engagemang i NO och teknikundervisningen på lika stort 

allvar som pojkarnas. 

En av lärarna hade tidigare delat upp eleverna i grupper utifrån kön för att pojkarna skulle träna 

på sin empatiska förmåga och flickorna skulle bli mer självständiga. Författaren menar att arbete 

med könsorättvisa i förskola och grundskola kan vara kontraproduktivt, att det förstärker 

stereotypa könsmönster. De menar därför att det är av största vikt att läraren är medveten om sin 

egen självbild och tankar kring genus för att skapa en god studiemiljö. Lärarna ansåg att 

föräldrarnas synsätt också var en bidragande faktor till könsskillnader.  

Under en lektion hade en flicka gjort en iakttagelse, vilket läraren struntade i. Senare under 

seminarier kom samma lärare fram till att om en pojke gjort samma iakttagelse hade läraren 

uppmuntrat detta. Om flickor upplever att deras synpunkter inte väger lika tungt som pojkarnas 

påverkas flickornas prestation och attityd till ämnet.  

 4.1.7 Artikel 7  

The impact of teacher gender on girls’ performance on programming tasks in early elementary 

school 

Av: Amanda Sullivan och Marina Umaschi Bers. USA 2018.  

Population-Elever i sex olika klasser, två förskoleklasser, två årskurs ett och två årskurs två i 

USA. 
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Intervention-Undersöka om kvinnliga lärare inom programmering påverkar flickors prestation 

inom ämnet. 

Control-Denna forskning är lämplig utifrån denna konsumtionsuppsats andra frågeställning som 

analyserar lärarens påverkan i teknikämnet utifrån ett genusperspektiv. 

Outcome-Att pojkarna i undersökningen kunde interagera mer med de manliga lärarna än vad 

flickorna gjorde. 

Sammanfattning av resultat:  

Forskningen genomfördes i sex olika klasser. Två förskoleklasser, två årkurs ett och två årskurs 

två. Eleverna blev undervisade utifrån samma kursplan men antingen av manliga lärare eller 

kvinnliga lärare. Uppdelningen av elever var två forskningsgrupper som bestod av en klass i varje 

årskurs. Forskningen pågick under sju veckor med undervisning en gång i veckan. Datan 

sammanställdes med hjälp av de material eleverna använts sig av under studiens gång, vilket var 

robotar eleverna kunde programmera. 

I gruppen ledd av kvinnliga lärare, visade resultatet att ingen större skillnad mellan kön och 

årskurs kunde hittas. De äldre eleverna presterade bättre än de yngre men ingen könsskillnad 

kunde finnas. I gruppen av manliga lärare visade resultatet att inga större skillnader mellan 

årskurs och kön kunde synliggöras. Den enda skillnaden var att pojkarna interagerade mer än 

flickorna med läraren i de manligt ledda klassrummen. Det visade även att det fanns en 

signifikant skillnad att pojkarna presterade bättre än flickorna i de manligt ledda klassrummen. 

Studiens författare trycker på att det krävs vidare forskning som är mer inriktade på flickors 

intresse och hur flickor kan bygga upp ett intresse för teknik. Studien lyfter även fram att 

vårdnadshavare och hemmet har en inverkan på elevers stereotypiska könsroller då de bildas vid 

2–3 års ålder. 

 4.1.8 Artikel 8  

Elementary Teachers’ Views about Teaching Design, Engineering, and Technology 

Av: Ming-Chien Hsu, Senay Purzer och Monica E. Cardella. USA 2011 

Population-Lärare i årskurserna F-12 som undervisar i bland annat teknik i USA. 

Intervention-Undersöka hur dessa lärare undervisar om design och teknik 
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Control-Forskning är relevant utifrån denna konsumtionsuppsats andra frågeställning, som berör 

lärarens perspektiv på teknikämnet. 

Outcome-Lärarna ansåg att ämnet var viktigt men att de inte fick tillräckligt med kunskap för att 

bedriva en god undervisning i ämnet. 

Sammanfattning av resultat:  

I undersökningen medverkade 192 verksamma lärare och det var genom en enkät med fyra 

frågeställningar som data insamlades. Generellt ansåg de flesta lärarna att design och teknik var 

av vikt men att de inte var tillräckligt säkra och förberedda att undervisa i ämnet. På grund av 

lärarnas osäkerhet att undervisa i ämnet fanns ett stort intresse för extrakurser gjorda för lärarna 

som hölls på deras arbetsplats. Lärarna var inte intresserade av att läsa extrakurser på universitet 

för att de tyckte det tog för mycket tid. De tyckte även att ämnet var viktigt och vill lära sig mer, 

men anser att det inte finns tid till detta. Lärarna ansåg även att ämnet borde få ta mer plats i 

läroplanerna samt att minoritetsgrupper och kvinnor kunde göra ett bra arbete i ämnet. 

Nyexaminerade lärare hade färre stereotypiska tankar kring ämnet än vad de mer erfarna lärarna 

hade. Dock ansåg lärare med längre erfarenhet, till skillnad från lärarna med medellång 

yrkeserfarenhet, att flickor kunde göra bra ifrån sig i ämnet. Undersökningen visade att det fanns 

en större risk för partiskhet från lärarna med medellång yrkeserfarenhet till fördel för flickorna. 

Undersökningen visade att det inte fanns några större skillnader mellan de manliga och kvinnliga 

lärarnas svar. Lärarna hade en gemensam tanke att deras motivation för att lära ut dessa ämnen 

var för att höja elevernas motivation för att lära sig. 

 4.1.9 Artikel 9  

Technology Education in Elementary School:  

Boys’ and Girl’s Interests and Attitudes  

Eva Björkholm. Sweden 2010.  

Population – Elever i åldrarna 8–12 år gamla, varav 129 flickor och 127 pojkar i Sverige. 

Intervention – Undersöka pojkar och flickors intresse och attityd till teknikämnet samt dess 

skillnader inom dessa områden.  
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Control – Forskningen är passande för att det är rätt målgrupp samt det området som vår studies 

syfte och frågeställningar utgår ifrån.  

Outcome – Det finns inga större skillnader mellan könens intresse och attityd inom teknikämnet. 

Båda könen är positiva till ämnet och vill framförallt jobba praktiskt för att öka motivationen.  

Sammanfattning av resultat:  

Metoden som användes var en enkät som gavs ut i samband med lärarstudenters praktik under 

tekniklektionerna. Enkäten gavs ut i 10 olika skolor till sammanlagt 256 elever.  

Resultatet visade inte på några större skillnader mellan könens intresse och attityd till 

teknikämnet. Framförallt var det väldigt positivt (88% svarade att det var ”kul” och ”bra”) och 

eleverna beskrev det praktiska arbetet som mest kul. Enkäten visade på svar som använde 

begreppen ”bygga”/”skapa” var de mest positiva. Design och estetik var inte lika representerat av 

eleverna och de visade inte något större intresse för de delarna. De aktiviteter som var minst 

”kul” var de aktiviteter som involverade att stå still/sitta still och lyssna, t.ex. besök på museum. 

När eleverna besvarade frågor angående om det var något som uppfattades som svårt, så var det 

större skillnad mellan flickor och pojkar. Pojkar svarade i större grad att ”inget var svårt” än vad 

flickorna gjorde. Båda könen ansåg i ungefär lika stor grad att det var bra eller väldigt bra på 

teknikämnet. Svaren visade på inga större skillnader gällande intresse och attityd men däremot 

behövs uppmuntran gällande flickors intresse i teknik för framtiden då de inte var intresserade av 

att jobba med det i framtiden, medan pojkarna visade på ett större intresse för det. Pojkarna visste 

dock inte att yrken de hade uttryckt som framtida yrken var tekniska, de trodde att det innefattade 

något annat. På grund av antagandet innan så kan det tyda på könsstereotypa mönster, enligt 

artikelförfattaren. 
 

5.0 Analys  
I detta avsnitt presenteras resultatet av den tematiska analysen samt de teman och de faktorer som 

är kopplade till dessa och som utkristalliserades i den tematiska analysen.  
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 5.1 Resultat av den tematiska analysen 

Nedan följer en beskrivning av Braun och Clarkes (2006) tematiska analys där 6 steg används. 

Den tematiska analysen användes för att hitta kopplingar och samband mellan artiklarna, detta 

utgjorde vårt resultat 

 5.1.1 Steg 1 

Efter att de valda artiklarna sammanfattats granskades artiklarna enskilt var för sig, vi strök under 

ämnesspecifika ord. Därefter jämförde vi våra ord, om vi var oeniga diskuterade vi fram en 

lösning. Braun och Clarkes (2006) beskriver det första steget som en granskning av artiklarna, 

och ovan beskrivs vår tolkning av denna typ av granskning. 

 5.1.2 Steg 2 

Efter denna process fanns cirka 120 ämnesspecifika ord se bilaga 2. Denna ordmängd blev 

oöverskådlig och behövde sorteras. Genom att räkna hur många gånger ett ord återkom i 

artiklarna kunde de mest relevanta orden väljas ut. Efter denna gallring återstod 68 

ämnesspecifika ord. Dessa 68 ord sammanfördes med liknande begrepp vilket skapade 50 koder. 

Detta följer steg nummer två i Braun och Clarkes (2006) metod, vilket innefattar att finna 

sammanförande begrepp till studiens syfte. Dessa begrepp kallas koder. 

 5.1.3 Steg 3  

De 50 kodorden kunde sorteras utifrån liknande begrepp, vilket resulterade i sex olika teman. I 

detta steg har teman fortfarande inga namn. Braun och Clarke (2006) menar att detta steg 

underlättar i finnandet av grupperingar och teman 

 5.1.4 Steg 4 

Vi skrev de ämnesspecifika orden på post-it lappar. Detta gjorde det möjligt att flytta runt orden 

och att ändra om teman. Detta resulterade i bland annat att ett tema togs bort. Efter detta drogs 

paralleller mellan teman och koder vilket Braun och Clarke (2006) menar är en del i detta steg, 

alltså att överblicka och revidera teman. Detta resulterade i bilaga 1. Som synligt blev bilaga 1 

rörig och svår att utläsa, vilket gjorde att ytterligare koder plockas bort. 

 5.1.5 Steg 5 

I detta steg skapas namn till de olika teman. Utifrån artiklarna kunde genus, lärare och 

teknikämnet tidigt utläsas som teman. Det som inte var lika tydligt var arbetssätt och motivation. 
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Dessa framkommer som en röd tråd i artiklarna och därmed blev de två sista teman. Detta 

resulterade i fem teman: genus i teknikundervisningen, lärarens betydelse, arbetssätt i 

teknikämnet, teknikämnets innehåll och motivations inverkan på teknikundervisningen. Dessa 

teman har faktorer som undergrupper. Brown och Clarke (2006) syftar till att teman i detta steg 

bör vara lätta att förstå och att följa. De beskriver vidare att dessa teman ska underlätta i 

skapandet av en analys och resultat utifrån studiens problemformuleringar. De fem teman med 

respektive faktorer redovisas i figur 1. De svarta pilarna symboliserar faktorer och de röda visar 

på hur de samspelar. Utifrån analys av artiklarna visar figur 1 hur teman har en inverkan på 

teknik och genus i skolan. Faktorerna är undergrupper till teman som är inkluderade i resultatet, 

de är olika delar som förklarar teman. 

 

 

Figur 1   Mindmap över de fem olika teman och dess faktorer som framkommer 

  i den tematiska analysen 
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 5.1.6 Steg 6 

Brown och Clarkes (2006) sista steg innefattar att sammanfatta en skriftlig analys med hjälp av 

teman som tagits fram. Den skriftliga analysen kopplas ihop med konsumtionsuppsatsens 

frågeställningar, vilket redovisas i slutsatsen. 

 5.2 Identifierade teman  

Nedan följer beskrivningar av våra identifierade teman och deras faktorer.  

 5.2.1 Teknikämnets innehåll 

En av faktorerna till teknikämnets innehåll är teknik som skolämne. Rasinen et al. (2009) 

beskriver att om flickor upplever att om teknikämnet inte är kvinnligt anpassat så kommer de att 

tappa intresset. Flickorna ansåg att innehållet i teknikundervisningen var ointressant. Något som 

kan vara intresseväckande för flickor är enligt Virtanen, Räikkönen och Ikonen (2014) att 

teknikundervisningen bearbetar miljö och hållbar utveckling. 

Enligt Virtanens et al. (2014) forskning finns flera olika delar som är motivationshöjande för 

elever i teknikämnet. En av dessa är att det som konstrueras bör var användbara och estetiskt 

tilltalande. Det för oss till nästa faktor vilket är konstruktion. Turja, Endepohls-Ulpe och 

Chatoney (2009) beskriver hur flickor i tidig ålder väljer mjuka leksaker och dockor, och att 

pojkar i tidig ålder väljer fordon och material med syfte i konstruktion. Som tidigare nämnt väljer 

pojkar att leka med konstruktionsmaterial vilket kan ge ett högre självförtroende i 

konstruktionsrelaterade aktiviteter än hos flickor. I forskningen framkommer även att en annan 

medverkande del som bidrar till flickors lägre självförtroende inom konstruktionsarbete, vilket är 

att ämnet är manligt kodat. Andersson (2010) lyfter att det var viktigare för flickor än pojkar att 

produkten de skapade såg estetiskt tilltalande ut. När det kom till att konstruera objekt byggde 

pojkarna på höjden och flickorna på bredden. Turja et al. (2009) föreslår att könsneutralt material 

bör finnas tillgängliga för alla elever. I Björkholms (2010) studie framkommer att eleverna ansåg 

att det praktiska arbetet inom teknikämnet var roligast. De beskrev vidare att begrepp som t.ex. 

”skapa”/ ”bygga” var mycket positivt i ämnet. 

En annan viktig faktor är artefakter. Det är av större vikt för flickor än pojkar att de artefakter 

som skapas är estetiskt tilltalande och gärna får ha ett dekorativt syfte. Pojkarna även fann ett 

högre intresse i att använda redskap (Virtanen et al. (2014). Rasinen et al. (2009) framför att 
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flickor anser att de kan hantera verktyg, men att pojkarna ansåg att det inte var passande att 

flickorna gjorde det. 

Sista faktorn under teknikämnets innehåll är slöjd, detta på grund av flertalet artiklar är från 

Finland, där teknikämnet ingår i träslöjdsundervisningen. Virtanen et al. (2014) beskriver hur 

finska elever väljer mellan textilslöjdsundervisning och teknik/träslöjdsundervisning. 

Fortsättningsvis konstaterar artikelförfattarna att flickor hade ett lägre intresse för elektronik för 

att det inte ingick i textilslöjdsundervisningen.  Niiranen och Hilmola (2016) nämner i sin 

forskning att de deltagande lärarna i undersökningen upplevde att könsmönster var en bidragande 

faktor till att de valde bort tekniken/träslöjd och istället valde textilslöjd under sin egen 

studiegång. Rasinen et al. (2009) uppmärksammar att när teknik/träslöjd väljs bort går eleverna 

miste om väsentlig teknikundervisning, som inte ingår i textilslöjden.  

 

 5.2.2 Lärarens betydelse 

En viktig faktor till lärarens betydelse är uppmuntran. Virtanen et al. (2014) menar att flickor har 

ett större behov än pojkar att få uppmuntran från läraren i ämnet, angående deras tekniska 

kompetens. Rasinen et al. (2009) belyser att det kan vara avgörande för flickors fortsatta intresse 

att deras kvinnliga förebilder innehar en teknisk kompetens. Vilket leder oss till nästa faktor 

under detta tema, kunskap. Andersson (2010) konstaterar att lärarna i hennes studie kunde haft 

bristfällig kunskap då de inte tog flickornas engagemang och intresse för NO och teknikämnet på 

lika allvar som pojkarnas. En kvinnlig lärare ansåg sig själv som icke-kompetent i ämnet och på 

grund av detta ansåg hon att flickor inte hade tillräcklig kompetens för ämnet. Hsu, Purzer och E. 

Cardella (2011) menar att både kvinnliga och manliga lärare anser att design och teknik är viktigt 

i undervisningen, men att de behöver ha mer kunskap i ämnet för att vara trygga med att 

undervisa i det. Lärarna ansåg även att då de var osäkra i ämnet fanns ett stort intresse för vidare 

utbildning. Dock poängterar de att något sådant inte är möjligt inom tidsramen för deras 

yrkestimmar. 

Den sista faktorn under detta tema är lärarens kön. I Niiranen och Hilmolas (2016) forskning 

framkommer att de kvinnliga lärarna i studien haft nästintill enbart manliga lärare i teknik. 

Undersökningens deltagare upplevde ifrågasättande gällande deras tekniska förmåga från manliga 
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lärare i ämnet. Sullivan och Umaschi Bers (2018) framhåller att det inte fanns någon större 

skillnad på elevernas prestation i ämnet oavsett om läraren var kvinnlig eller manlig. 

 5.2.3 Arbetssätt i teknikämnet  

Problemlösning är en väsentlig faktor som arbetssätt inom teknikämnet. Virtanen et al. (2014) 

menar att pojkar visade intresse för att lösa problem och framförallt att pröva sig fram i 

slöjdundervisningen. Rasinens et al. (2009) forskning visar att läroplanen för teknikundervisning 

i Finland inte trycker på kreativitet och innovation. Vidare resonerar forskningens författare att 

undervisningen i teknik kan gynna båda könen genom att låta eleverna testa sina egna idéer och 

förslag. I de yngre åldrarna kan detta göras genom lek, vilket är en del av nästa faktor. Vilket är 

lek, grupparbete och självständighet. Virtanen et al. (2014) slutsats är att elever tyckte att 

grupparbete var det mest passande arbetssättet när de skapade i slöjden. I Turjas et al. (2009) 

forskning framkommer att i lek testar och prövar barnen, vilket kan gynna teknikundervisningen. 

Vidare ger studien exempel på olika lekar som kan underlätta teknikintresset. Dessa lekar är 

funktionell-lek (användande av redskap och verktyg i leken), låtsaslek och konstruktionslek. 

Likaså konstateras att aktiviteter som till exempel experiment bör utföras i samtal med andra. I 

Anderssons (2010) forskning delades flickorna och pojkarna upp var för sig, där pojkarna 

arbetade i grupp och flickorna självständigt. Detta gynnande pojkarna då lärarna ansåg att de 

presterade bättre för att de interagerade mer med lärarna.  

 

 5.2.4 Motivations inverkan på teknikämnet  

Virtanen et al. (2014) poängterar att båda könen finner intresse i det egna skapandet, vilket 

framställs som en medverkande del för den inre motivation inom teknikämnet. Detta kan läraren i 

ämnet beakta för att gynna denna motivation. Teknik framställs ofta som en manligt kodad 

aktivitet och Turjas et al. (2009) menar att flickor därför ofta har lägre självförtroende i dessa 

aktiviteter. Rasinen et al. (2009) uttrycker i sin forskning att flickor kommer tappa intresset för 

teknik om de upplever att de blir exkluderade. Vidare konstaterar de att flickors självförtroende i 

teknik var lågt. Detta medför att flickorna redan i ung ålder generellt har ett lägre intresse än 

pojkar i ämnet. Om undervisningen i teknik presenteras på ett genomtänkt sätt så kan flickors 

självförtroende höjas då intresset ökar. Mammes (2004) skriver att intresset för teknik kan 

utvecklas hos både flickor och pojkar, dock visade flickor på ett lägre utgångsläge för intresse i 
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teknik. Artikelförfattaren menar vidare att om teknikämnet presenteras i tidiga årskurser kan detta 

resultera i högre intresse och kunskap. 

I Anderssons (2010) forskning beskrivs en NO/tekniklektion där en flicka ställer en relevant 

fråga, men att detta bortses av läraren. Om läraren hade uppmuntrat denna fråga kunde flickans 

yttre motivation till ämnets påverkats i en positiv riktning vilket leder oss in på nästa faktor, yttre 

motivation. Författaren hävdar att om flickor upplever att deras tankar inte är likvärdiga med 

pojkarnas, påverkas deras motivation för ämnet. Lärare har bristfällig motivation för teknikämnet 

då de har fått bristande undervisning i ämnet. Detta kan åtgärdas med mer utbildning i ämnet 

förklarar Rasinen et al. (2009).  Hsu et al. (2011) beskriver i sin forskning att lärarnas främsta 

motivation för att lära ut detta ämne, var för att motivationen hos eleverna inom teknikämnet 

skulle höjas. Turja et al. (2009) beskriver att en viktig del för att gynna lärande är att alla 

aktiviteter ska leda till en känsla av framgång, vilket är en del av den yttre motivationen.  

 5.2.5 Genus i teknikundervisningen 

Den första faktorn under genus i teknikundervisningen är könsneutralt. Turja et al. (2009) 

beskriver hur lärare bör fundera över de material barn använder i sina lekar. Dessa material kan 

för barnen vara könlöst men det finns ofta en könskodning från vuxenvärlden att ha i beaktning. 

Lärarna i Anderssons (2010) forskning ansåg att de behandlade barnen lika oavsett kön, men efter 

visning av videoupptagning insåg de att denna uppfattning var felaktig. Forskaren belyser vikten 

av att identifiera olikheter mellan pojkar och flickor, men att det lätt blir kontraproduktivt och 

som lärare att det slår över till att istället normalisera könsstereotyper (Andersson, 2010). Vilket 

leder oss till nästa faktor som är könsuppdelning. En av lärarna i Anderssons (2010) forskning 

delade upp eleverna utifrån kön, med syftet att pojkarna skulle bli mer empatiska och flickorna 

skulle bli mer självständiga. Lärarna uppfattade att pojkarna arbetade med uppgiften under en 

längre period än flickorna, men videoupptagningen visade att eleverna höll på ungefär lika länge. 

Under denna uppgift ansåg lärarna att pojkarna var mer kontaktsökande men Andersson (2010) 

ser det som en självklarhet då de hade olika instruktioner, pojkarna att arbeta i grupp och 

flickorna självständigt. Virtanen et al. (2014) tar upp problematiken med slöjdundervisningen i 

Finland. För att undervisningen ska bli mindre könsuppdelad bör eleverna läsa båda ämnena 

(textil- och teknik/träslöjd). Turja et al., (2009) anser att eleverna kan bli uppdelade efter kön 

under teknikundervisningen om det skulle vara nödvändigt.  
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Den sista av faktorerna som påverkar genus i teknikundervisningen är könsstereotyper. I Niiranen 

och Hilmolas (2016) forskning lyfter de kvinnliga lärarna att de själva valde bort teknik/träslöjd 

på grund av upplevda könsmönster. Lärarna uttrycker vidare att objekten som skulle skapas under 

teknik/träslöjdsundervisningen var tilltänkt som kvinnligt men uttänkt av en manlig lärare. 

Lärarna framhåller vidare att de upplevt ett ifrågasättande av deras dåvarande manliga lärare. Det 

var bara en av de kvinnliga lärarna i forskningen beskrev sig själv som gjord för ämnet, då hon 

ansåg sig själv ha “manliga” egenskaper. Vidare beskriver Niiranen och Hilmola (2016) att deras 

forskning och tidigare forskning i ämnet visar att hemförhållande och yttre uppmuntran är en 

bidragande del i val av slöjdämne i Finland. Detta kan skapa könsstereotypiska val utifrån 

lärarens uppfattning och föräldrarnas uppmuntran. Flickor behöver mer uppmuntran för att välja 

teknik/träslöjd, och pojkar för att välja textilslöjd. I undervisningen behövde båda könen 

uppmuntran, men Virtanen et al. (2014) belyser utifrån sin forskning att flickor ville ha det under 

en längre period än pojkarna. 

Turja et al. (2009) beskriver att barn utvecklar könsroller/könsstereotyper redan vid två års ålder 

och detta utforskas under barnens rollspel, där de skapar en egen könsidentitet. Fortsättningsvis 

nämner Turja et al. (2009) att utvecklingen kan bero på två saker, positiv- eller negativ 

förstärkning mot könskopplat beteende från exempelvis föräldrar eller vara en konsekvens av 

barnets egna tänkande. Lärare bör vara vaksamma på sitt eget beteende och hur det kan påverka 

eleverna menar författarna.  

Rasinen et al. (2009) framför i sin forskning att båda könen ansåg att pojkar kunde utföra 

aktiviteterna i teknikämnet bättre än flickor. Turja et al. (2009) menar att för att uppmuntra 

flickor inom konstruktionslek bör vardagsnära ämnen lyftas.  Dessutom bör kvinnliga lärare vara 

goda tekniska förebilder till flickor i dessa låga åldrar (Turja et al. 2009). En grupp lärare listade 

sina uppfattningar om könen och hur de betedde sig i samband med teknik/NO- undervisning. 

Detta resulterade bland annat att flickor vill lyda läraren och göra rätt för sig.  Ett exempel som 

nämns i studien är när en flickas tankar inte tas i beaktning av läraren. Efter reflektion från 

läraren kom hon fram till att hon antagligen hade uppmuntrat frågan om det varit från en pojke 

(Andersson, 2010).  

Läraren har en väsentlig inverkan på elevernas resultat utifrån deras kön. Som lärare är det viktigt 

att vara medveten om könsskillnader men också vara medveten om sitt beteende angående genus 
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då detta påverkar elevers resultat samt attityd (Andersson, 2010). Hsu et al. (2011) menar att 

lärare med medellång yrkeserfarenhet är i större risk att falla in i partiskhet till fördel för 

flickorna, än de med väldigt lång eller kort yrkeserfarenhet.   

I Björkholms (2010) studie framkommer att flickorna och pojkarna hade liknanden attityder och 

intresse till teknikämnet. Vidare beskriver artikelförfattaren att den enda markanta skillnaden var 

att pojkar upplevde ”inget som svårt” i teknikämnet, till skillnad från flickorna. Fortsättningsvis 

beskriver artikelförfattaren hur enligt enkätens svar flickorna och pojkarna i studien kunde tänka 

sig ett framtida yrke inom teknikområdet. Oberoende av kön svarade majoriteten av eleverna att 

de inte ville arbeta med teknik. Enkätens svar visade dock att pojkarna som svarat att de inte ville 

jobba med teknik hade gett alternativ på yrken som kan anses tekniska. Flickorna visade intresse 

för ”omhändertagande yrken”, därmed menar studiens författare att flickorna behöver stöttning 

för att inte tappa intresset för tekniskt baserade yrken.  

6.0 Slutsats 
Nedan beskrivs huvudteman från resultatet utifrån en hierarkisk ordning (se figur 2) med syfte att 
sammankoppla dessa och besvara forskningsfrågorna. 

 6.1 Hierarkisk analys 
Med en hierarkisk ordning menar vi det som har störst inverkan på teknikundervisningen utifrån 

våra frågeställningar. Detta underlättar förståelsen till analysen av ämnet och bidrar till en tydlig 

struktur. Rangordningen av teman utgår från det stora samhällsperspektivet och fortsätter ner till 

lärarperspektivet. För att uttyda de förändringar som kan ske för att möjliggöra en 

teknikundervisning som är anpassad för alla.   
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Figur 2   De fem teman i en hierarkisk ordningsföljd 

 

Hur teknikundervisningen kan gynna elevers lärande oberoende av kön 

Alla teman påverkar varandra och är viktiga delar för att teknikundervisningen kan gynna båda 

könen. Utifrån denna konsumtionsuppsats resultat kan en hierarkisk ordning synliggöras. Som 

tidigare trycker b.la Virtanen et al., (2014) på att teknik/träslöjd historiskt sett har haft en antydan 

av manlig kodning. Detta skulle kunna vara anledningen till att flickor väljer bort ämnet i fråga. 

Resultatet av artiklarna antyder att ämnets innehåll måste ändras för att locka/intressera både 

flickor och pojkar. Detta kan göras genom att t.ex. individanpassa undervisningen vilket Niiranen 

och Hilmola (2016) belyser. Artiklarna lyfter även att det finns en korrelation mellan intresse och 

att tidigt bli exponerad för ämnet, vilket Mammes (2004) poängterar i sin forskning. Som tidigare 

nämnts i bakgrunden har teknikämnet för årskurs 1–3 fasta undervisningstimmar i Sverige. I och 

med Mammes (2004) resultat som visar på behov av tidig exponering, är en möjlig tolkning att 

teknikämnet bör ha fler antal fasta undervisningstimmar.  
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I Niiranen och Hilmolas (2016) forskning nämns hur kvinnor valt bort teknik/träslöjd i tidig ålder 

på grund av könsmönster. Detta blir då en bidragande del och nästa steg i hierarkin. I samma 

forskning framgår att aktiviteterna under teknik/träslöjdsundervisningen var anpassat utifrån 

könsstereotyper. Detta kan få en kontraproduktiv effekt, enligt Anderson (2010) då det blir en 

tydligare normalisering av vad som är manligt och kvinnligt. Niiranen och Hilmola (2016) lyfter 

istället fram att teknikundervisningen kan gynnas av att vara individanpassad. Genom att eleverna 

exponeras till samma material kan de själva skapa/designa utifrån deras eget tycke/intresse (Turja 

et al. 2009). Virtanens et al. (2014) konstaterar i sin studie att flickorna finner ett intresse i att 

skapa en estetiskt tilltalande produkt och att pojkarna finner ett stort intresse i att 

bygga/konstruera. Som nämnts tidigare kan exponering för samma material gynna båda könen 

och att de finner ett intresse i undervisningen. Lärarna i Hsu et al., (2011) forskning tar upp hur 

teknik och design är viktiga delar i undervisningen. Detta går att utveckla ifall undervisningen 

blir individanpassad utifrån könens intresse där design och teknik likställs. Turja et al., (2009) 

konstaterar att barns uppfattningar om könsroller skapas redan vid två års ålder. Som tidigare 

nämnts är Teknik i grunden ett manligt kodat ämne. Påverkan från föräldrar, lärare och andra 

elever kan utgöra en faktor i bildandet av könsidentitet och inställning till t.ex. teknikämnet som 

har en kodning sedan innan (Niiranen & Hilmola, 2016). Utifrån svaren i Björkholms (2010) 

studie framkommer en viss förvirring över vad teknikämnet innebär. Pojkarna uttrycker att de 

inte vill arbete med teknik i framtiden men samtidigt beskriver de yrken som är tekniska. Detta 

ifrågasätter artikelförfattaren och undrar om pojkarna förstår innebörden av vad som är ett 

tekniskt yrke. Uppmuntran och de förutfattade meningar som finns om teknik i elevernas 

omgivning kan påverka deras motivation. I denna hierarkiska följden kan genus och 

motivationens påverkan på teknikundervisningen likställas i vår figur 2. 

Redan i ung ålder visar flickor på ett lägre intresse i teknikämnet och forskarna ser även 

tendenser på ett lägre självförtroende. En faktor till att flickor tappar intresset kan vara att när 

ämnet uppfattas som manligt kodat upplever flickorna en exkludering (Rasinen et al. 2009). 

Virtanen et al. (2014) beskriver hur flickor och pojkar finner ett intresse i sitt skapande. Genom 

att inkludera detta i teknikundervisningen kan båda könens motivation gynnas, därmed måste 

läraren lämna utrymme för detta. Teknikundervisningens aktiviteter och uppgifter bör leda till att 

eleverna upplever en känsla av framgång, både gällande insats och ansträngning (Turja et al. 

2009) 
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Hur läraren kan bidra till att undervisning i teknik gynnar alla elever utifrån ett 

genusperspektiv 

I Teknik bör kvinnliga lärare vara förebilder för unga flickor, vilket innefattar att ha en god 

teknisk kompetens (Rasinen et al. 2009). Detta utgör den fjärde delen i hierarkin, vilket är 

lärarens roll och betydelse. Sullivan och Umaschi Bers (2018) menar att det inte är av betydelse 

om det är en manlig eller kvinnlig lärare i teknikämnet, men deras studie visade att pojkarna 

samtalade mer med den manliga läraren jämfört med flickorna, vilket kan tyda på osäkerhet hos 

flickorna. Hsu et al. (2011) belyser att lärare har en osäkerhet när det kommer till teknikämnet då 

de upplever att de inte har tillräcklig utbildning inom området. Det är tydligt att det finns ett 

intresse och en vilja för att få ökade kunskaper i ämnet hos verksamma lärare, men att tid för 

detta sällan finns. I Anderssons (2010) forskning framkommer att om undervisningen utformas 

utifrån ett genusperspektiv kan syftet få en motsatt effekt om läraren i fråga inte innehar 

tillräcklig kunskap om genus, då läraren riskerar att normalisera könsstereotyper istället. Virtanen 

et al. (2014) belyser att läraren har en viktig roll i att uppmuntra flickorna under 

teknikundervisningen. Läraren bör därför ha i åtanke vilka val av arbetssätt som används under 

teknikundervisningen. Detta leder till det sista steget i hierarkin, arbetssätt.  

Ett fungerande arbetssätt är lek, vilket Turja et al. (2009) resonerar kring. De menar att leken 

uppmuntrar barnens skapande och tänkande. Genom att få testa och pröva sina egna idéer kan 

eleverna finna ett intresse i teknikundervisningen (Rasinen et al. 2009). Teknikundervisningen är 

ett perfekt tillfälle att använda sig av grupparbeten för att låta eleverna lära sig genom sociala 

sammanhang (Turja et al. 2009). 

7.0 Diskussion  
Slutsatsens hierarkiska ordning utgår ifrån ett större samhällsperspektiv, för att förändra 

förutsättningarna för elevers lärande inom teknikämnet oavsett kön. Det vi menar med 

samhällsperspektivet är t.ex. styrdokument, Skolverket och politiska beslut. En lärare kan 

åstadkomma mycket, men att förändra ett samhälle ligger inte på dennes axlar därav är 

teknikämnet en del av samhällsperspektivet. Läroplanen nämner hur skolan har ett 

fostranuppdrag genom att fostra demokratiska samhällsmedborgare, men om inte uppmuntran 

sker från yttre faktorer som hemmet, media och leksaker så är lärarens påverkan som nål i en 

höstack. 
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Det en lärare kan göra för att förändra sin teknikundervisning är att se den hierarkiska ordningen 

baklänges. Att se den baklänges menar vi är att börja i det lilla, för att sedan påverka det större. 

Genom att fundera över val av arbetssätt och material kan en liten förändring i rätt riktning ske. 

Detta ser vi som en möjlig förändring för den enskilde läraren med mål att teknikundervisningen 

ska bli mer inkluderande. Resultatet visar att material i undervisningen bör vara könsneutralt. Det 

artiklarna beskriver är könstereotypt material men inga konkreta förslag på vad könsneutralt 

material är. 

En ytterligare möjlig tolkning av våra resultat är att istället för att synliggöra könens skillnader 

och olika intressen, kan fokuset hamna på likheterna. Detta för att möjliggöra en undervisning 

som passar olika individer. 

Under arbetet med denna konsumtionsuppsats har flertalet artiklar, rapporter och övrig litteratur 

tryckt på hur teknikämnet delar könens intresse och flickor och pojkars olikheter. Ett steg i 

riktningen för förändring kan vara att istället se könens likheter i teknikämnet. Det vill säga att 

istället se vad som intresserar och motiverar båda könen till att vilja läsa teknik, och att utgå från 

dessa i teknikämnet. 

Under processen med att skriva denna uppsats har vidare tankar och möjliga forskningsområden 

väckts. Utifrån slutsatsen, där genus och motivation är en central del i en undervisning som 

gynnar båda könen, finns möjligheter att undersöka om detta i den verkliga skolmiljön. Vi finner 

detta ämnesområde intressant då det är underbeforskat men också en viktig del av 

teknikundervisningen. Vidare forskning inom teknik och genus i skolans tidigare år finner vi 

givande och hoppas att vår studie kan bidra med en pusselbit i skapandet av kunskaper om 

teknikundervisningen. 
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8.0 Tack till 
Vi vill tacka vår handledare Johan Svenningsson för vägledning och stöttning för att möjliggöra 

denna konsumtionsuppsats. 
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Bilaga 2
Alfabetisk ordning av 
koder 

A  I  Lärarens instruktion   Stöd 
Aktivitet  Idéer  Lärarens uppmuntran  T 
Anpassa  Identitetsmarkör Läroplan   Teknikämnet 
Användande  Ifrågasättande  M   Teknisk kompetens 
Användbarhet  Individualisera Manliga egenskaper  Tekniskt baserat yrke 
Artefakt  Innehåll  Manliga lärare   Teknologi 
Arbeta  Innovation  Manlig kodning  Testa 
Arbetsfördelning Interaktion  Maskulint   Textilhantverk 
Attityd  Internetanvändning Material   Träslöjdsundervisning 
Avvikande  Inre motivation Miljön   Tänkande 
B  Inkludering  Motivation   Tävlingsanda 
Barn   Intresse  Män   U 
Bekräftelse   J  N   Undersöka 
Beteende  Jämställdhet  Negativ förstärkning  Undervisning 
Bristfällig utbildning K  Normalisering   Uppmuntran 
D  Kompetens  O   Utbildning 
Dekorativa artefakter Kompisar  Observation   Utförande 
Design  Konstruktion  Okunskap   Y 
Dominans  Kreativ  P   Yrkeserfarenhet 
E  Kunskap  Pojkar 
Elektroniska apparater Kunskapsgap  Positiv förstärkning 
Elever  Kvinnliga egenskaper Positivt 
Engagemang  Kvinnliga förebilder Prestation 
Erfarenhet  Kvinnliga lärare Problemlösning 
Estetik  Kvinnor  Process 
Etiska aspekter Känslor  Programmering 
Experiment  Kön  Projekt 
F  Könsidentitet  Påverkan 
Feminint  Könskodning  R 
Flickor  Könkänslighet  Redskap 
Framgång  Könslöst  Reflektion 
Förmåga  Könsmönster  S 
Förutsättning  Könsorättvisa  Samtal 
G  Könsregim  Självbild 
Gender processes  Könsrelaterat  Självförtroende 
Genus  Könsroll  Självständighet 
Grupparbete  Könsstereotyper Självtillfredsställelse 
H  Könsstyrd  Skapande 
Hantverk  Könsuppdelad  Skillnader 
Hantverksundervisning L  Skola 
Hemmet  Lek  Social konstruktion 
Hållbar utveckling Lärare  Statusroll 
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Bilaga 3 
Johannas självvärdering:  

Jag och Ida har genomfört denna konsumtionsuppsats tillsammans och samarbetet har 
fungerat väldigt väl enligt mig. Vi har båda varit delaktiga i alla processer och beslut, har det 
varit olikheter har vi diskuterat oss fram till gemensamma beslut. 

Litteratursökningen gjordes tillsammans och utan problem. Vi läste artiklarna var för sig och 
sedan diskuterade vad som kom fram i artiklarna tillsammans för att öka validiteten samt vara 
säkra på att vi båda kände att vår åsikt lyftes fram om den berörda artikeln. Även i den 
tematiska analysen tycker jag att vi tog hänsyn till varandras tankar och reflektion och hittade 
en väldigt bra medelväg. 

Hela konsumtionsuppsatsens författande har producerats tillsammans och allt som skrivits ner 
i uppsatsen har även diskuterats muntligt. Jag är väldigt nöjd med hur vårt arbete sett ut och 
ser fram emot att göra produktionsuppsatsen senare tillsammans med Ida. 
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Bilaga 4  
Idas självvärdering:  

Arbetet med denna konsumtionsuppsats har fortlöpt utan problem. Jag Ida och Johanna har 

tillsammans ägnat lika mycket tid åt att läsa artiklarna, sammanställa resultat och bearbeta 

texten. Båda parternas engagemang har lyft denna konsumtionsuppsats i en positiv riktning i 

framförallt resultat, slutsats och diskussionsdel då båda parternas åsikter och tankeprocesser 

togs i beaktning. 

Under processens gång har samarbetet oss författare emellan fungerat bra. Genom att hålla en 

öppen dialog har vi båda varit överens om vilken riktning denna konsumtionsuppsats har 

tagit. Till produktionsuppsatsen finns inga anledningar till att finna en ny skrivpartner, jag ser 

fram emot det fortsatta arbetet tillsammans med Johanna 


