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1 SAMMANFATTNING 

Den här uppsatsen behandlar skillnader mellan inlärningsstilar hos 
pojkar och flickor, och hur det i sin tur påverkar teknikämnet. 
Arbetet består av två delar där den ena är en litteraturgenomgång 
och den andra en intervju med tre manliga tekniklärare som 
undervisar i år 4-6. En tendens som framkommit både i litteraturen 
och i intervjuerna är att flickor och pojkar anses angripa en uppgift 
på olika sätt. Flickorna läser instruktionerna och följer 
anvisningarna, medan pojkarna ofta använder metoden ”trial and 
error” och först när de upptäcker att det inte fungerar tar de till 
instruktionerna. 

I de flesta ämnen är det en fördel att angripa problem på det sätt 
som flickor gör. I teknikämnet upplevs ibland samma Angripssätt 
som en rädsla för ämnet. Pojkar och flickor presterar likvärdiga 
resultat i teknikämnet och är lika intresserade enligt de intervjuade 
lärarna. En annan tendens i arbetet är en likriktning av förebilderna 
i ämnet. Lärarna är ofta män som utgår från egna erfarenheter och 
intressen.  Även i skollitteraturen är de flesta vetenskapsmän och 
uppfinnare som förekommer, just män. Det är något man kan 
ifrågasätta i ett ämne som är traditionellt manligt. Skulle flickor 
kunna identifiera sig på ett annorlunda sätt om även kvinnliga 
förebilder fanns med i undervisningen? 
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3 INTRODUKTION 

3.1  Bakgrund 

Läroplanen, eller Lpo 94, talar förutom om ämnesmål också om 
värdegrunder och alla elevers lika rätt till kunskap på sin nivå. 
Detta kan tolkas som att alla ska kunna ta till sig undervisningen 
oavsett kön. En fråga kan då vara ifall flickor och pojkar lär sig på 
olika sätt.  

1980 infördes teknik som ett obligatoriskt ämne i grundskolan. 
1994 fick teknikämnet en egen kursplan med mål i årskurs 5 och 9. 
Där står noggrant beskrivet hur man kan arbeta med teknik utifrån 
ett undersökande arbetssätt. Där poängteras också att teknik inte 
självklart ska kopplas ihop med tillämpad naturkunskap eller slöjd 
utan att ämnet har en egen kunskapsbas. Teknik är ett område som 
traditionellt har betraktas som ett typiskt manligt ämne. Hur 
vinklas undervisningen i teknikämnet för att passa både flickor 
och pojkar?  

De här olika faktorerna gjorde mig nyfiken på om flickors och 
pojkars inlärningsstilar har någon betydelse i 
teknikundervisningen. Detta bildar bakgrunden till mitt arbete som 
behandlar teknik och genus i årskurs 5 i grundskolan. 
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3.2 Syfte 

Arbetet belyser inlärningsstilar som relaterar till teknikämnet i 
grundskolan. Meningen är att undersöka ifall dessa kan påverkas 
av aspekter såsom ämnesinnehåll och genusperspektiv. 

3.3 Frågeställningar 

Vilka exempel på inlärningsstilar kan man se som relaterar till 
genus och teknikämnet? 

Hur kan man använda kunskapen om teknikundervisning och 
genus på ett sätt som gynnar alla elever? 

3.4 Ordförklaringar 

Orden särskola och särundervisning används i arbetet utifrån 
betydelsen undervisning i genushomogena skolor, klasser eller 
grupper. Det vill säga skilda flick- och pojkskolor och 
undervisning i flick- och pojkgrupper. 

Genus är inte bara vad som förknippas med man och kvinna. 
Genus är ett begrepp som används för att beskriva det kulturellt 
och socialt skapade könet. I vidare mening blir det också 
föreställningar, ämnesområden, sysslor och beteenden.1 

3.4.1 Förkortningar 

Lpo 94 står för Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet skriven 1994. 

År/år står för skolårskurs exempelvis år 5 = årskurs 5, det femte 
skolåret. 

                                                 
1 Ann Steenberg, ”Flickor och pojkar i samma skola”, s.13, Kalmar, 1997 
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4 METOD 

4.1 Val av metod 

Den första delen innehåller en litteraturstudie där olika teorier om 
genusskillnader i inlärningsstilar och undervisningsmetoder i 
teknikämnet ställs mot varandra.  

Den andra delen består av en undersökning i form av intervjuer 
med tre verksamma lärare i årskurserna 4-62. 

I analys/diskussion delen av arbetet jämförs teorin i 
litteraturstudien med de tre lärarnas erfarenheter. 

Att jag valt dessa två metoder till mitt arbete beror på att jag tycker 
de kompletterar varandra på ett bra sätt. 

4.2 Urvalet 

Jag har haft ganska svårt att finna några lärare som arbetar aktivt 
med teknikämnet i år 5. Därför är urvalet begränsat. Exempelvis är 
de intervjuade endast tre till antalet och samtliga är män. 
Personerna har däremot skilda bakgrunder vilket har gett ett 
bredare perspektiv än vad man kan förvänta sig av så få intervjuer. 
Jag har valt att bara ha intervjuer med läraren själv, inte eleverna, 
eftersom arbetet inriktar sig på lärarens roll.  

När det gäller litteraturdelen har jag utgått från Lpo 94 och 
kursplanerna för grundskolan samt ett antal författare och forskare. 
Jag har valt dessa därför att de har skrivit både om genus och om 
teknikämnet under 1990-talet.  

                                                 
2 Intervjufrågor se bilaga 1 
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5 RESULTAT 

5.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien består av två delar. Den ena behandlar litteratur 
om genusperspektivet med fokus på de inlärningsstilar pojkar och 
flickor har. Den andra delen behandlar litteratur om hur 
teknikämnet bör se ut utifrån de kunskaper som finns om genus 
och teknik. 

5.1.1 Undervisning ur ett genusperspektiv  

 

Vad menas egentligen med särskilda undervisningsgrupper för 
flickor? Det definierar Inga Wernersson, docent vid institutionen 
för pedagogik vid Göteborg universitet, på två skilda sätt. Det 
konkreta där man helt enkelt undervisar flickor i en grupp för sig i 
all undervisning eller delar av den. Den ideologiska innebörden är 
lite mer komplicerad. Å ena sedan kan den ses som en pedagogiskt 
teknisk lösning där man delar könen för att hålla undervisningen 
mer på elevernas nivå. Detta eftersom de genomsnittliga resultaten 
för flickor i naturvetenskapliga ämnen tenderar att ligga lägre än 
för pojkar. Å andra sidan kan man se genushomogena grupper som 
en möjlighet för flickor att utveckla sin självkänsla och 
kompensera det mansdominerade samhället som oftast ger pojkar 
fördel även i skolan.  

"Det är en sak att undervisas i flickgrupp om skälet är att 
flickor anses vara så dumma att de inte kan tillgodogöra 
sig samma undervisning som pojkar. Det är någonting helt 
annat om skälet är att det bedöms som ett sätt att ge 
flickor tillfälle att ostört utveckla sina speciella, positivt 
värderade, intressen inom ett visst ämne.3" 

                                                 
3 Inga Wernersson, "Särskilda undervisningsgrupper för flickor i NO- och teknik undervisning", s.1-8, Göteborg, 
1991 
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Med eller utan särundervisning så förklarar Ann Steenberg, 
mellanstadielärare med akademiska studier inom barnkultur och 
kvinnohistoria samt lärarutbildare, att skolan bör ta tillvara på de 
frågeställningar som uppstår vid en jämställdhetsdebatt och se 
eleven som en individ. Skolans och hemmets uppgift förklarar hon 
så här: 

“Skolans uppgift är att tillsammans med hemmet skapa 
förutsättningar för både pojkar och flickor att ta tillvara 
möjligheterna till ett bra liv i en föränderlig värld och 
arbeta i positiv anda för barns och ungdomars 
självförtroende. Läroplanen ger oss alla möjligheter att 
utforma ett arbetssätt som inte bara tar hänsyn till 
genusperspektivet utan också betonar pedagogiskt 
jämställdhetsarbete som en fundamental värdegrund4.” 

Skolans och lärarnas ansvar formuleras i läroplanen på följande 
sätt: 

Skolan skall sträva efter att varje elev 
* utvecklar ett allt större ansvar för sina studier och  
* utvecklar förmåga att själv bedöma sina resultat och 
ställa egen och andras bedömning i relation till de egna 
arbetsprestationerna och förutsättningarna.  
 
Läraren skall […] 
* utifrån kursplanernas krav på allsidigt utvärdera varje 
elevs kunskapsutveckling, muntligt och skriftligt redovisa 
detta för elev och hemmet samt informera rektorn. […] 
* Vid betygsättning skall läraren utnyttja all tillgänglig 
information om elevens kunskaper i förhållande till kraven 
i kursplanen och göra en allsidig bedömning av dessa 
kunskaper. 5” 

En lärare som läser detta kan tolka det som att eleven oavsett kön 
ska få möjlighet att utveckla sina kunskaper utifrån sina egna 
förkunskaper.  

                                                 
4 Ann Steenberg, ”Flickor och pojkar i samma skola”, s.96, Kalmar, 1997 
5 Utbildningsdepartementet, "Lpo 94", s18, Fritzes,1999 
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5.1.1.1 Historik och genus 

En av de frågor som debatterades under 1800-talets senare hälft 
var om flickor och pojkar skulle gå i gemensamma klasser och ha 
samma sorts undervisning. Ett av de argument mot gemensam 
skolgång som Inga Wernersson skriver i sin rapport är: 

“ Kvinnor och män hade olika uppgifter i samhället och 
man ansåg att utbildning och träning för dessa skilda 
uppgifter måste ha olika innehåll. Kvinnans enda 
”naturliga uppgift” (och möjliga försörjning) ansågs vara 
den som maka, mor och husmor. Bakom detta fanns 
politiskt och religiöst grundade idéer om att alla har sin 
förutbestämda plats i livet. Detta understöddes också 
kraftigt av begränsande lagstiftning. 6“ 

Särundervisning rörde framför allt de äldre eleverna och grundade 
sig på religiösa moral- och samhällsintressen.  

Samhällsintresset var kanske det som fick debatten att blomstra 
igen på 1960-talet. Samhället hade förändrats och därmed målen 
för flickors och pojkars undervisning. Den enda försörjningen för 
flickor var inte längre att bli maka, mor eller husmor. Industrin 
hade behövt kvinnorna under krigsåren och nu fanns det många 
olika yrken för kvinnor. Grunden för att ha särundervisning var till 
stora delar borta.  

“Tanken att alla ska anpassa sig till sin förutbestämda 
roll har ersatts av idén att individen har rätt att välja sitt 
liv och att samhället har skyldighet att ge rättvisa 
förutsättningar till alla.7” 

Inga Wernersson fortsätter, den nioåriga grundskolan där flickor 
och pojkar gick i samma klasser i en avgiftsfri skola infördes 1962. 
Anledningen var förutom att tillfredsställa jämlikhetskraven också 
de stora barnkullarna från 40-talet som nu fanns inom skolans 
ramar. Det gjorde också att de behövdes mer lokaler och 
kostnaderna för den allmänna skolan ökade. Genom att ha 

                                                 
6 Inga Wernersson, "Undervisning för flickor – undervisning för pojkar … eller… undervisning för flickor och 
pojkar" (s.3), skolöverstyrelsen, Liber, Stockholm, 1995 
7 Inga Wernersson, "Undervisning för flickor – undervisning för pojkar … eller… undervisning för flickor och 
pojkar" (s.4), skolöverstyrelsen, Liber, Stockholm, 1995 
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samundervisning kunde skolan bli mer kostnadseffektiv. Samhället 
fortsatte att förändras och på 1980-talet kom en ny debatt om 
särundervisning eller inte. Samhället skrek efter naturvetenskapligt 
utbildad arbetskraft. Nya argument plockades fram för flick- och 
pojkskola. 

“I rena flickgrupper kan flickor ges möjlighet att 
kompensera bristande erfarenheter inom vissa 
traditionellt manliga områden - framförallt 
naturvetenskap och teknik.8” 

Nu hördes även, främst sociala, argument för att pojkar skulle må 
socialt bra av att gå i rena pojkklasser. Många pojkar lever i ett allt 
mer kvinnodominerat samhälle, främst barn till ensamstående 
mödrar och barn från arbetarklassen. Det var framför allt för dessa 
barn som nya argument fördes fram under 1980-talet. 

“Pojkar (särskilt de med ensamma mammor) behöver 
starka och tydliga rollmodeller. Det kan de få med 
manliga lärare - t.ex. i pojkklasser – och genom att 
pojkar/män framträder i alla roller i klassrummet9” 

 

                                                 
8 Inga Wernersson, "Undervisning för flickor – undervisning för pojkar … eller… undervisning för flickor och 
pojkar" (s.5), skolöverstyrelsen, Liber, Stockholm, 1995 
9 Inga Wernersson, "Undervisning för flickor – undervisning för pojkar … eller… undervisning för flickor och 
pojkar" (s.6), skolöverstyrelsen, Liber, Stockholm, 1995 
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5.1.2 Inlärningsstilar och genus 

Den svenska grundskolans läroplan grundar sig på FNs stadgar om 
mänskliga rättigheter och barnkonventionen. I de grundläggande 
värderingarna för skolans uppdrag står: 

“Människolivets okränkbarhet, individens frihet och 
integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan 
kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och utsatta 
är de värden som skolan skall gestalta och förmedla. I 
överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen 
tradition och västerländsk humanism sker detta genom 
individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans 
och ansvarstagande. 10” 

I läroplanen står också att alla har rätt till en likvärdig utbildning 
där undervisningen skall anpassas utifrån elevens förutsättningar 
och behov. Utifrån elevens bakgrund, tidigare erfarenheter, språk 
och kunskaper ska eleven fortsätta sin kunskapsinhämtning. 
Skolan ska medvetet jobba med flickor och pojkars lika rättigheter 
och bedöma dem efter det. På det sätt som unga flickor och pojkar 
möts i skolan formas deras uppfattning om vad som är kvinnligt 
och manligt. Skolan ska jobba för att motverka de traditionella 
könsmönster och ge eleverna möjlighet att utveckla förmågor och 
intressen oberoende av könstillhörighet. 11 

Gunilla Mattsson, universitetsadjunkt vid Institutionen för 
ämnesdidaktik i lärarutbildningen vid Göteborgs universitet, 
berättar om de synpunkter som hon har hört i debatten om flickors 
och pojkars förutsättningar och skolans roll i att bryta dem: Tar de 
manliga lärarna för lite ansvar när det gäller att bryta de 
traditionella könsrollerna? Får flickor för lite uppmärksamhet eller 
beror det på att de är för dåliga förebilder? Flickor och pojkar ser 
inte kunskap på samma sätt, pojkar har ofta en instrumentell syn 
på kunskap och frågar därför mindre medan flickor har ett större 

                                                 
10 Utbildningsdepartementet, "Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 
94)", kap skolans värdegrund och uppdrag, Fritzes, Stockholm, 1999 
11 Utbildningsdepartementet, "Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 
94)", kap skolans värdegrund och uppdrag, Fritzes, Stockholm, 1999 
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behov av att förstå helheten. Flickor har oftare ett intresse av 
frågor som rör de livsvillkor som finns runt dem. 12 

Märta Fritz, redaktör för ”Gnistor 2” en bok om kvinnor och 
teknik, skriver om en tekniklärare hon har träffat, Kristina. 
Kristina upplever att flickor ibland kan vara rädda för att ta egna 
beslut i tekniken. Flickorna vill inte att det ska bli fel utan söker 
ofta hjälp innan de har provat. Kristina menar att flickorna måste 
få komma in i arbetet och våga prova, se om vingarna bär. 13 

Det här förklarar Ann Steenberg med att flickor och pojkar närmar 
sig en uppgift från olika håll. När flickorna ställer frågor som ”vad 
det är för nytta med att kunna det här?” eller ”vad kan man 
använda det till?”, så ställer sig pojkar oftare frågan ”hur fungerar 
det här?”. Flickorna kan ofta verka osäkra när de ofta frågar 
mycket men det beror enligt Steenberg på att de vill ha en egen 
förståelse av problemet. Pojkar visar oftare på ett mer risktagande 
utgångsläge, de chansar och ser om det fungerar.14 

Även Inga Wernersson tar upp de skillnader som finns i flickors 
och pojkars inlärningssätt. Flickor vill ha en grundförståelse 
medan pojkar gärna döljer sin brist på förståelse med ett stort 
ordförråd. En annan skillnad är också vad de har för erfarenheter 
Wernerson menar här att pojkar oftare har mer erfarenheter av 
tekniska ting: 

"Betydligt fler pojkar än flickor har erfarenhet av att 
handgripligen ha sysslat med tekniska ting - alltifrån att 
leka med Lego till att plocka isär en moped. "15 

                                                 
12 Thomas Ginner & Gunilla Mattson "Teknik i skolan", s.66f, studentlitteratur, Lund, 1996 
13 Märta Fritz, "Gnistor 2, kvinnor", s.67 och teknik, Stockholm 1999 
14 Ann Steenberg, ”Flickor och pojkar i samma skola”, s.29, Kalmar, 1997 
15 Inga Wernersson, "Särskilda undervisningsgrupper för flickor i NO- och teknikundervisning", s,14, Göteborg, 
1991 
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5.1.3 Teknikundervisning och genus 

Thomas Ginner, universitetslektor och föreståndare för Centrum 
för tekniken i skolan vid Linköpingsuniversitet, svarar på frågan 
vad teknik är på följande sätt: 

"Teknik är allt det människan sätter mellan sig själv och 
sin omgivning för att uppfylla olika behov samt de 
kunskaper och färdigheter hon utvecklar och förvaltar i 
denna process.16" 

I grundskolans kursplaner är syftet med teknikämnet att skolan ska 
ge ökad förståelse för hur produktionsförhållanden, samhället, den 
fysiska miljön och därmed hur våra livsvillkor har förändrats. Den 
tekniska verkligheten påverkar människan, samhället och vår 
natur. Teknikämnet ska också göra vardagstekniken begriplig och 
synlig. Detta för att förbereda eleverna på det samhälle som vi 
lever i och där var och en behöver en grundläggande teknisk 
kompetens som de kan vidareutveckla och anpassa för nya mål. 
Historisk kunskap om den tekniska utvecklingen ska ge eleverna 
en reflekterande roll när de ska lösa praktiska problem. Samtidigt 
ger det eleverna en förståelse för tekniskt komplicerade 
företeelser. Ämnet ger också eleverna möjlighet att på ett medvetet 
och allsidigt sätt söka kunskap. Både kvinnor och män har under 
årtusenden förvaltat och utvecklat sin tekniska förmåga. Den enkla 
och snillrika tekniken har ofta fått en viktig roll i vårt samhälle. 
Tekniken grundar sig på det praktiska arbetets 
kunskapstraditioner. De tekniska lösningarna utvecklas i och för 
hushåll, hantverk, industri och en rad andra sammanhang. 
Eleverna ska själva praktiskt pröva, observera och konstruera för 
att få en större förståelse.17  

 

De centrala frågeställningar och perspektiv som lyfts fram för 
teknikämnet i kursplanen är: 

                                                 
16 Thomas Ginner & Gunilla Mattson "Teknik i skolan" s.22, studentlitteratur, Lund, 1966 
17 Skolverket, "Grundskolan kursplaner och betygskriterier", s.112 ff., Västerås, Fritzes 2000 
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�� Utveckling 
Drivs av människans nyfikenhet och strävan att underlätta i 
sin vardag, det kan vara samhällets förändring eller naturens 
krafter som kräver en annan lösning som gör att man 
utvecklar en redan färdig teknisk idé. 

�� Vad tekniken gör 
Man kan dela in tekniken i fyra olika funktionsområden: 
omvandla, lagra, transportera och styra. Om eleverna får 
dessa tydligt systematiserade och visade för sig så får de 
verktyg att själva kunna analysera teknikens roll och 
funktion. 

�� Konstruktion och verkningssätt 
Ämnet är till för praktisk tillämpning av olika tekniska 
lösningar och för konstruktion av såväl egna som modeller 
av redan färdiga idéer. 

�� Komponenter och system 
Eleverna ska genom att studera enskilda tekniska lösningar 
och deras infogning i större system få insikter i teknikens 
speciella villkor och karaktär. 

�� Tekniken, naturen och samhället 
Ämnet ska behandlas så att eleven får en förståelse för 
teknikens roll i samhället. Det ska också peka på vilka 
konsekvenser, ekonomiska och förändrade livsvillkor, som 
kan uppstå i samband med teknikanvändandet.18 

 

I kursplanerna står vad som gäller specifikt för varje ämne. När det 
gäller teknikämnet tas följande mål fram: 

"Skolan skall i sin undervisning i teknik sträva efter att 
 eleven 
- utvecklar sin insikt om den tekniska kulturens 
 kunskapstraditioner och utveckling och om hur tekniken 
 påverkar människan, samhället och naturen 
- utvecklar förtrogenhet med i hemmet och på 

                                                 
18 Skolverket, "Grundskolan kursplaner och betygskriterier", s.112 ff., Västerås, Fritzes 2000 
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 arbetsplatser vanligt förekommande redskap och 
 arbetsmetoder av skilda slag samt kännedom om den 
 teknik som i övrigt omger oss 
- utvecklar förmågan att reflektera över, bedöma och 
 värdera konsekvenserna av olika teknikval  
- utvecklar förmågan att omsätta teknisk kunskap i egna 
 ställningstaganden och praktisk handling 
 teknikanvändning och konstruktion till egna 
 ställningstagande och praktisk handling,  
- utvecklar ett intresse för teknik och sin förmåga och sitt 
 omdöme vad gäller att hantera tekniska frågor 19" 

Inga Britt Skogh, doktorand vid lärarhögskolan i Stockholm, säger 
att teknikämnet har en laborativ karaktär som kan knytas till 
vardagen vilket ger den möjligheter att inriktas mot ett mer 
elevaktivt arbetssätt. Tidigare har tekniken varit en del i no-
blocket men i och med läroplanen Lpo 94 fick teknik egen 
ämnesstatus20.  

Thomas Ginner beskriver fyra motiv för att ha teknikunder-
visning21.  

�� Den första orsaken är bristen på tekniskt och 
naturvetenskapligt utbildad arbetskraft.  

�� Den andra orsaken är att alltmer inom politiken handlar om 
tekniska val. För att nästa generation ska kunna vara med 
och fatta viktiga beslut så måste den ha en allmänbildning i 
teknik. Utan sådan blir människor lätt offer för löftesrika 
mediekampanjer och lättsinniga hotbilder, enligt Ginner, 
och kan inte själva värdera och analysera vad som är rimligt.  

�� Den tredje orsaken är att vår vardag blir alltmer teknisk och 
därför ska skolan bidra till att ge eleverna förtrogenhet så de 
kan bemästra det.  

�� Den fjärde orsaken är pedagogisk. I läroplanen står det att 
eleverna ska gå från förståelse till förtrogenhet i 
teknikämnet. Tekniken handlar till stor del om att identifiera 

                                                 
19 Skolverket, "Grundskolan kursplaner och betygskriterier", s.1131f Västerås, Fritzes 2000 
20 Inga Britt Skogh, "Gnistor 2, kvinnor och teknik”, s.16, Stockholm 1999 
21 Thomas Ginner & Gunilla Mattson "Teknik i skolan", s.18f, studentlitteratur, Lund, 1996 



- 17 - 

vad problemet eller uppgiften består av och tydliggöra hur 
omgivande faktorer påverkar lösningen. Tekniken bygger 
mycket på att praktiskt träna elevens förmåga att kombinera 
praktisk och teoretisk kunskap samt att kunna analysera 
funktion och verkan. Nedan följer ett exempel på analys av 
ett tekniskt system som man senare kan arbeta vidare med. 

“Cykel är ett transportsystem men innehåller tekniker för 
lagring (däcken), omvandling, (generatorn) och kontroll 
(bromsarna).22 “ 

De förebilder som finns inom teknik är ofta manliga och pojkar 
uppmuntras tidigt till ett tekniskt intresse. Flickor som väljer 
tekniskt program ska finna sin roll i en värld där ingenting runt 
omkring dem går att identifiera som kvinnliga objekt. Flickor går 
in i tekniken med andra ögon och vill ha andra ingångar över 
problemet. De vill jobba med en helhetssyn av verklighetsnära 
tekniska problem. Flickornas väg till den tekniska utbildningen 
beskriver teknikpedagogen Harriet Aurell, på följande sätt. 

"Vad är då mer riskabelt än att gå in i en värld där den 
mycket nymornade och sköra kvinnorollen kolliderar med 
allt vad schablonerna för kvinnlighet säger. – För 
pojkarna däremot är teknik ett synnerligen gångbart 
manlighetsattribut. 23" 

Visst finns det kvinnliga förebilder säger Margareta Jonason, 
civilingenjör och f.d. överingenjör på Patentverket, de syns bara 
inte i skollitteraturen. De saker som kvinnor arbetar med betraktas 
i allmänhet inte som teknik. Det är språket som gör kvinnornas 
insatser passiva och anonyma, det vill säga namnen på de redskap 
som kvinnor använder definieras inte som teknologi utifrån ett 
manligt perspektiv. 24 

Jonason får medhåll av Madeléne Westerlund, museilärare på 
Tekniska museet. Kvinnorna i teknikhistorien är bara gömda 

                                                 
22 Thomas Ginner & Gunilla Mattson "Teknik i skolan", s.32, studentlitteratur, Lund, 1996 
23 Märta Fritz m.fl., "Gnistor 2, kvinnor och teknik", s.16, Stockholm 1999 
24 Märta Fritz m.fl., "Gnistor 2, kvinnor och teknik", s.39, Stockholm 1999 
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bakom manliga pseudonymer, manliga kollegors namn och ibland 
helt enkelt glömda. 25 

Ann Steenberg ser en möjlighet att använda de olika 
inlärningsstilar pojkar och flickor har även när det gäller 
provsituationer. Flickorna vill oftare svara på öppna frågor, där de 
kan berätta vad de vet, medan pojkarna vanligen föredrar de slutna 
frågorna, ett svar på frågan, rätt eller fel. Pojkarna tycks också 
föredra flervalsfrågorna i större utsträckning än flickor. Flickor 
ökar inte sin prestationsförmåga vid för stor konkurrens och vid 
pressande provsituationer, flickor ökar sin prestation i takt med sin 
delaktighet. Om läraren medvetet tar hänsyn till detta vid 
utformningen av proven kan både flickor och pojkar visa sina 
starka sidor. Proven kan utifrån dessa tankar vara utformade på så 
vis att de delas upp i ett prov för flickor där man tar hänsyn till 
flickors inlärningsprofil och ger fler öppna frågor där de får 
möjlighet att uttrycka vad de kan. Och ett prov för pojkar som har 
många slutna frågor och frågor med flervalssvar. En allsidig 
bedömning kräver således även allsidiga prov och provsituationer 
där genusperspektivet sätts i fokus. 26   

Gunilla Mattsson har teorier kring särundervisning samt vikten av 
att betona de arbetsområden som är mer intressanta för flickor. 
Kanske är det så att flickor har ett annat sätt att närma sig 
teknikämnet. För att nå dem måste undervisningen utgå från en 
annan ände än det typiskt tekniska som vanligen passar pojkar 
bättre. Mattsson poängterar att det kan underlätta att börja 
teknikundervisningen tidigt, innan pojkar har hunnit få för mycket 
grunder i andra ”skolor”. Hon avlutar kapitlet med diskussionen 
om det kanske vore bättre att dela klassen i andra formationer än 
flickor och pojkar, exempelvis att de tysta kanske ska arbeta ihop. 

27 

Flickor och pojkars behov i undervisningen kan förhålla sig till 
varandra på olika sätt. Inga Wernersson behandlar följande tre 
varianter av undervisningsformer.  

                                                 
25 Märta Fritz m.fl., "Gnistor 2, kvinnor och teknik", s.35, Stockholm 1999 
26 Ann Steenberg, ”Flickor och pojkar i samma skola”, s.76 ff., Kalmar, 1997 
27 Thomas Ginner & Gunilla Mattson "Teknik i skolan", s.66f, studentlitteratur, Lund, 1996 
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�� Den första undervisningsformen passar inte något specifikt 
kön bättre, utan det som fungerar för flickor fungerar även 
för pojkar. Det finns inga förkunskaper eller intressen som 
den ena parten har mer än den andra.  

�� Den andra undervisningsmetoden passar exempelvis flickor 
bättre, men på ett sådant sätt att det inte försvårar 
undervisningen för pojkar. Här finns en könsskillnad men 
det finns ingen intressekonflikt.  

�� Den tredje varianten som Wernersson nämner är de 
undervisningsmetoder som passar flickor bättre men 
samtidigt gör det svårare för pojkar att följa med i 
undervisningen. Här menar Wernersson att det finns både en 
könsskillnad och en intressekonflikt.  

Hon sammanfattar att det finns kanske inte en vinnare eller en 
förlorare på sam- eller särundervisning. Individerna har olika 
behov. 28 

Flickors och pojkars förhållningssätt till teknik skiljer sig 
ofta åt – så också omgivningens syn på flickors respektive 
pojkars roller i tekniska sammanhang. Ett syfte med 
teknikämnet är att alla ges tillfälle till ett medvetet och 
allsidigt kunskapssökande i utbildningen.29" 

                                                 
28 Inga Wernersson, "Undervisning för flickor – undervisning för pojkar … eller… undervisning för flickor och 
pojkar" (s.8), skolöverstyrelsen, Liber, Stockholm, 1995 
29 Skolverket, "Grundskolan kursplaner och betygskriterier", s.112 Västerås, Fritzes 2000 
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5.2 Intervjuer 

Jag inleder den här delen med en kort beskrivning av de tre 
manliga lärare som medverkade i denna undersökning, jag kallar 
dem lärare A, B och C. 

5.2.1 Lärarnas bakgrund 

Lärare A 
Utbildad fritidspedagog på folkhögskola under 1980-talet och 
därefter har han vidareutbildat sig i två steg. Först till slöjdlärare i 
slutet av 1980-talet efter ytterligare några år i början av 1990-talet 
fick han ett erbjudande om att läsa 20 högskolepoäng i teknik 
under tre terminer. Han blev klar från den utbildningen 1994. Han 
började då jobba på en skola där han tillsammans med en kollega 
drev igenom att teknikämnet skulle få egen tid i den lokala 
timplanen. 
På den skola där lärare A arbetar idag har han ämnena slöjd, 
teknik, med barn i år 3-6. Lärare A är även IT-ansvarig på skolan. 

 

Lärare B 
Utbildad mellanstadielärare och har arbetat som lärare i år 4-6 
sedan mitten av 1970-talet. I slutet av 1980-talet i samband med att 
den då ”nya” grundskollärareutbildningen kom fick han möjlighet 
att vidareutbilda sig. Han inriktade sig då på Ma/NO där teknik var 
en del av de naturorienterade ämnena. Lärare B undervisar idag i 
matematik och NO-ämnen (där teknik ingår) i år 4-6. Lärare B är 
också IT-ansvarig, delaktig i kommunens IT-satsning samtidigt 
som han undervisar i engelska, musik. 

 

Lärare C 
Utbildad mellanstadielärare som arbetar sedan slutet av 1960-talet. 
Lärare C har ingen utbildning i teknik men säger att han har ett 
brinnande intresse för tekniska prylar. Han arbetar som klasslärare 
i år 4-6 och brukar ansvara för tekniken under temadagar. Han är 
även dataansvarig på skolan. 
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5.2.2 Inlärningsstilar och genus 

Vad är teknikämnet för dig? 
För lärare A är teknik ett tvärvetenskapligt ämne som passar lika 
bra för pojkar som för flickor. När han själv gick i skolan var 
teknik mer ett mekaniktekniskt ämne.  

"Man svarvade hantel, gjorde tvingen och det var ett ämne 
som övervägande pojkar hade. Idag är det ett bredare 
ämne som man mer kan kalla samhällshumanistisk teknik 
med ett historiskt perspektiv. "30 

Lärare B svarar att teknik är en del av NO-blocket med mycket 
fysik, med mindre inslag av biologi och kemi samt en hel del 
svenska. När han tänker på den teknikhistoriska delen av 
teknikämnet tycker B att han får med alla skolämnen. 

Lärare C svarar att teknik är exempelvis hur man undviker faror i 
hemmet, teman där man experimenterar mycket t.ex. el, vatten och 
konstruktion. 
 

Har du en god bild av hur teknikämnet är beskrivet i Lpo 94? 
Lärare B svarar att han vet att teknik står som ett eget ämne men 
han anser ändå att det faller sig naturligt att ha det tillsammans 
med de övriga NO-ämnena. Lärare A stämmer mycket väl in i 
kursplanens tankar kring teknikämnet. Han ser tekniken som ett 
eget tvärvetenskapligt ämne. Lärare C har inte någon kommentar 
till läroplanen, och hänvisar till att han har dåliga kunskaper om 
innehållet.  
 

Har skolan en egen kurs- och timplan för teknikämnet? 
Alla svarar att de har en kursplan som skrevs (med vissa senare 
ändringar) då Lpo 94 var ny. Bara lärare A har varit med om att ta 
ut en timplan för teknikämnet. Han arbetar tillsammans med 
klassläraren så att eleverna har 40 minuter praktisk teknik och 40 
minuter efterbearbetning, varje vecka. På så sätt får eleverna 

                                                 
30 Lärare A 
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tillfälle att reflektera och dokumentera det de gjort direkt efter den 
praktiska lektionen. 

Tycker du att teknikämnet är könsbundet? 
Lärare A säger bestämt ifrån och tycker att slöjden är mer 
könsbunden eftersom man fortfarande har delat ämnet i trä, metall- 
och syslöjd medan tekniken bara är ett ämne. 

"Tekniken passar tjejer minst lika bra som killar31" 

Han förklarar att det han har gjort med eleverna är att arbeta med 
enkla maskiner och ställt frågor kring dem. Det passar alla elever 
lika bra. 

Lärare B berättar om hur han påverkar ämnet mot ett manligare 
innehåll. Samtidigt försöker han ge en kvinnligare framtoning 
genom att undervisa om matförvaring genom historien.  

"Jag väljer ju själv vilken teknikhistoria som jag tar upp 
med eleverna. Jag väljer inte hur man sydde från 
stenåldern till idag eftersom jag inte kan det. […]Lite hur 
man förvarar mat har vi varit inne på, det är jag ju lite 
mer hemma på. 32" 

Lärare C tror inte att det är någon större skillnad mellan könen 
men säger att pojkarna tar för sig mer och kastar sig på tekniska 
prylar på ett annat sätt än flickor. Flickorna läser istället 
beskrivningen. Han jämför här med sig själv och säger att han 
aldrig läser en beskrivning utan bara testar sig fram med nya 
apparater. Han tror att kvinnor i allmänhet läser beskrivningen mer 
ordentligt än män. 
 

Tycker du att det är någon skillnad på flickors och pojkars 
arbetssätt? 
Här var alla lärare mycket överens om att flickor gärna lyssnar på 
instruktioner och läser igenom uppgiften innan de börjar. De flesta 
pojkar rusar istället iväg och hämtar saker, och provar innan de 

                                                 
31 Lärare A 
32 Lärare B 
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fastnar och måste läsa för att kunna lösa uppgiften. När jag frågar 
om det ena sättet är bättre än det andra svarar Lärare B: 

”Jag vet inte, som pedagog är det ju trevligare om 
eleverna följer de instruktioner som man ger. Men 
eleverna lär sig ju på det andra sättet också, då har dom 
ju ett behov när dom märker att det fungerar bättre hos de 
andra så motiveras de till att läsa. 33” 

Lärare C förklarar att flickor läser instruktioner noggrant kan bero 
på en rädsla.  

"Det kan vara rädsla, flickor är mer ordentliga. Det är ju 
även i matten när pojkar kommer fram och inte har 
förstått uppgiften så har de ofta inte läst uppgiften. Medan 
flickor är mer ordentliga" 

Jag frågar då om han upplever det likadant i andra ämnen det vill 
säga är flickor rädda för ämnet när de läser instruktionerna i 
exempelvis matematik. Han svarar bestämt att flickor är mer 
noggranna i matematik, då de läser talet mer ordentligt i matematik 
än pojkarna. Jag frågar då, om han ändå upplever att det är en 
rädsla som gör att flickorna läser instruktionen i teknikämnet? 

"Ja, eller att de är mer försiktiga, ordentliga. Jag tror inte 
att det är någon skillnad bland vuxna, jag tror inte att en 
kvinna som får hem en video bara pluggar in allt och 
börja trycka på knapparna utan slår upp instruktionen och 
tittar på hur man ska göra. Jag har själv tre 
videoapparater hemma, jag har inte läst någon instruktion 
för en enda. Jag kan inte en enda 34" 

Att flickor skulle vara rädda för teknik tycker varken lärare A eller 
B 
 

                                                 
33 Lärare B 
34 Lärare C 
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Upplever du någon skillnad mellan pojkar och flickor i 
teknikämnet? 
Lärare B tycker sig se en skillnad framförallt när man jobbar med 
konstruktion med hjälp av exempelvis Knex som han menar är en 
typ av Lego (ett konstruktionsmaterial i plast).  

”Där har pojkar en fördel eftersom många har materialet 
hemma. Då finns det en risk att pojkarna tar för sig och 
att flickorna sätter sig bredvid igen. ” 

Jag frågar vad han menar med att flickorna sätter sig bredvid igen?  
 

”Ja, alltså den traditionella könsrollen är ju trots allt att 
pojkar tar för sig med armbågarna, det är inte speciellt 
för den här skolan eller det här ämnet. Men det gäller ju 
bara när vi talar om det här arbetsmaterialet. Tar du en 
laboration i kemi eller med något material som de inte har 
hemma så är de precis lika duktiga. Möjligen att de elever 
som är bättre på att lyssna och ta till sig instruktioner 
lyckas bättre. 35” 

Lärare A och C tycker inte att de märkt någon skillnad när det 
gäller det praktiska arbetet. Däremot börjar pojkar och flickor 
arbetet på olika sätt. Det är något som samtliga lärare har 
uppmärksammat.  

Jag frågar om lärare C tycker det är någon fördel för eleverna att 
läsa instruktionerna eller om det är bättre att pröva sig fram.  

"Ja, det är väl en fördel för flickor. Det är bättre att läsa 
instruktionen och göra rätt direkt. Jag hade en 
teknikgrupp på elevens val. Där var det väldigt tydligt att 
pojkarna byggde destruktivt och mest stora krigsflygplan 
och pistoler för att sedan springa runt och skjuta och 
döda. Flickor byggde ordentligt, de gjorde mera hem och 
inredning. 36" 

Lärare C upplever här att flickorna fick ett bättre resultat än 
pojkarna men han tillägger snabbt att den period han nyligen haft 

                                                 
35 Lärare B 
36 Lärare C 
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då de byggt broar och byggnader efter ritningar så har resultaten 
varit lika bra. 

Lärare A har en teori om att flickor och pojkar angriper problemet 
på olika sätt. Han förtydligar: 

"Killgrupperna sticker iväg och letar material åt olika 
håll, var och en har så klart för sig hur det ska se ut. 
Medan tjejgruppen samlas och pratar om hur de ska gå 
till väga för att lösa problemet. En schablon som tyvärr 
stämmer, det tar en stund och så samlas även killarna och 
börjar diskutera. Men väldigt vanligt är att de har varsin 
idé i huvudet, sen kommer de ju på att för att kunna lösa 
uppgiften måste de ju samarbeta . 37” 

Finner du någon skillnad på intresset för teknikämnet mellan 
flickor och pojkar? 
Lärare A säger bestämt ifrån. 

”Tjejer och killar är lika aktiva och tycker det är lika 
roligt38” 

De andra två lärarna har liknande uppfattningar även om lärare B 
tvekar lite och lägger till att när det gäller att konstruera med små 
bitar så har pojkarna en fördel eftersom de har Lego hemma.  

                                                 
37 Lärare A 
38 Lärare A 
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5.2.3 Teknikundervisning och genus 

Upplever du några svårigheter med att undervisa pojkar och 
flickor tillsammans i teknik? 
Ingen av lärarna tycker att det är några problem att undervisa 
pojkar och flickor. Ingen av lärarna säger att de försöker rikta sin 
undervisning så det ska passa flickor mer. Lärare B: 

“Det ska vara blandade klasser. Vi ska inte tillbaks till 
flick- och pojkskola men i vissa situationer med speciell 
pedagogisk motivering så finns det anledning att göra det. 
Men problemet i klassrummet har inte med pojkar och 
flickor att göra utan att vi har för stora klasser att 
laborera med, 30 elever i klassrummet går inte.”39 

Vid konstruktion med små byggbitar brukar lärare B låta eleverna 
vara i rena pojk- och flickgrupper så långt som det är möjligt. 
Detta för att han upplever att pojkarna har ett försprång när det 
gäller att bygga. Men också för att flickorna inte tar för sig på 
samma sätt som pojkarna. 

Lärare A håller med om att det kan finnas skäl att sära på pojkar 
och flickor i vissa situationer och han delar klassen i grupper med 
pojkar och flickor för sig vid ett tillfälle varje år. Eleverna ska då 
bygga något på tid, de får använda de metoder och material som de 
behärskar, exempelvis har de byggt båtar som sedan tävlar i en 
kanal i slutet av lektionen. Han menar att när det gäller 
tävlingssituationer blir deras olika sätt att arbeta så tydligt att det 
kan vara bra att dela på dem. På skolan har de även gjort ett 
medvetet försök att ha killar för sig och tjejer för sig i slöjden. Han 
har dock bara haft killarna ännu men upplever att gruppen har 
blivit lugnare. När han planerar ett arbetsområde så blir det i teman 
där eleverna får jämföra hur det var förr och hur det är nu. 
Eleverna får också möjlighet att forska utifrån egna 
frågeställningar kring ämnet. När A ska inleda ett tema gör han det 
gärna med en historisk berättelse och låter eleverna arbeta med 
gamla material och metoder. Han berättar särskilt om tema eld där 
han börjar med att läsa om hur Ayla40 gör upp en eld. Eleverna får 

                                                 
39 Lärare B 
40 Jean M. Auel, Grottbjörnens folk, 1981, Tiden, Stockholm 
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sedan själva försöka göra upp eld på gammalt sätt. Han hade inte 
själv reflekterat över att det var en kvinna som fick beskriva hur 
man gjorde eld förr i tiden. Lärare A ser Ayla som en representant 
för de som inte är rädda för ny teknik.  

Lärare C anser att ett skäl till samundervisning är att flickor blir ett 
dämpande medel mellan stökiga elever. Hans undervisning i 
teknik bygger som regel på ett tema som skolan arbetar med under 
en vecka och det handlar oftast om att bygga eller konstruera 
saker. 

Lärare B ser pojkars stökighet snarare som en anledning till 
särundervisning istället för att flickor ska användas som ett 
dämpande medel han säger. 

"Man får tänka på att inte använda flickorna som 
modellerande kitt för att få lugnare grupper utan försöka 
se från deras behov också även om det skulle bli mycket 
lugnare med blandade grupper men det skulle inte vara så 
kul för enskilda tjejen41" 
 

Är pojkar duktigare än flickor i teknik när du ser till 
arbetsprestation och resultat? 
Lärarna är här mycket överens. Pojkar och flickor får oftast lika 
bra resultat. Lärare C kan se att flickor ibland lyckas något bättre 
med sina resultat, ofta beroende på deras noggrannhet. Lärare A 
och B ser inte heller några skillnader i resultat. 

”Jag tycker att de är ganska likvärdiga och jag upplever 
att de har lika roligt. 42” 

Största skillnaden mellan könen ser lärarna vid starten. Hur pojkar 
och flickor angriper sin uppgift skiljer sig markant. När pojkarna 
springer runt och letar material var och en för sig så sätter sig 
flickor och läser sina instruktioner och diskuterar hur de ska gå 
tillväga.  

                                                 
41 Lärare B 
42 Lärare A 
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Om blandade grupper svarar alla tre lärarna att de blir mer som 
tjejgrupper. 

 

Hur bedömer du elevernas kunskaper i teknikämnet? 
Alla svarar att det är ett svårt ämne att bedöma. Lärare A säger: 

“Undervisningen är mycket en process liksom det är i 
slöjden. Oavsett om man gör en nyckelring eller ett cd-
skåp så följer man slöjdprocessen. Likadant är det i 
tekniken, den genomförs i olika steg. 43” 

Lärare A arbetar också tillsammans med en klasslärare som arbetar 
mer med den teoretiska biten av teknikämnet. Hos klassläraren får 
eleverna beskriva vad de gjort och hur de har gått tillväga. 
Eleverna ska även reflektera över vad som gick bra och vad de 
kunde ha gjort bättre. De forskar också vidare på egna idéer inom 
området, exempelvis eld. De kan få utreda frågor som hur man gör 
tändstickor och om deodoranten Axe brinner. När eleverna har 
forskat kan de göra praktiska experiment i slöjdsalen hos lärare A. 

De andra två lärarna har mer teoretiska ämnen att jämföra med och 
säger att i andra ämnen har man mer regelrätta prov och förhör där 
svaren är rätt eller fel. Tekniken bedömer de inte lika grundligt 
som basämnena, utan de ser mer på att eleverna är med under 
lektionen och arbetar. 

                                                 
43 Lärare A 
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6 ANALYS / DISKUSSION 

För att min analys/diskussion ska bli mer överskådlig redovisar jag 
den i två delar relaterade till problemfrågorna i inledningen. Jag 
vill betona att antalet intervjuer är begränsat. Det blir därför 
svårare att dra några generella slutsatser, men jag ska här nedan 
peka på några tendenser som framkommit. 

6.1 Inlärningsstilar och genus i teknikämnet 

De tre intervjuade anser att flickor tar till sig kunskap på ett annat 
sätt än pojkar. Flickorna läser instruktionerna och följer 
anvisningarna, medan pojkarna ofta använder metoden ”trial and 
error” och först när de upptäcker att det inte fungerar tar de till 
instruktionerna. Dessa tankar finner jag även i litteraturen. Ann 
Steenberg beskriver pojkars och flickors sätt att angripa en 
arbetsuppgift utifrån olika frågeställningar44. De skilda sätten att 
ställa frågor grundar sig på att flickor vill ha en helhetsförståelse 
av problemet. Pojkar nöjer sig ofta med att se om det fungerar. 
Steenberg45 noterar att flickor inte ökar sin prestationsförmåga i 
pressade provmoment på samma sätt som pojkar. Flickor föredrar 
öppna frågor medan pojkar oftast föredrar prov med slutna eller 
flervalsfrågor. I kursplanen står att skolan medvetet ska arbeta för 
flickor och pojkars lika rättigheter och bedöma dem utifrån en 
sådan värdegrund.46 

Inga Wernersson betonar att en del skillnader mellan könen i 
teknikämnet beror på att betydligt fler pojkar har handgripligt 
större erfarenheter av tekniska ting som exempelvis Lego47. Det 
var också något som lärare B och C tog upp som en skillnad 
mellan eleverna även om de inte tyckte att det gjorde att pojkars 
resultat blev bättre än flickornas. Enligt Wernersson kan ett 
argument för att dela könen vara att flickor som regel har ett lägre 
genomsnittligt resultat i naturvetenskapliga ämnen än pojkar48. De 
intervjuade lärarna hävdar bestämt att elevernas resultat är 

                                                 
44 se avsnitt 5.1.3 
45 se avsnitt 5.2 
46 se kursplanen bilaga 2 
47 se avsnitt 5.1.3 
48 se avsnitt 5 
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likvärdiga. Om det skiljer något mellan könen så är det snarare så 
att flickornas noggrannhet lönar sig och ger ett bättre resultat. 

En tendens i materialet är att det finns olika sätt för flickor och 
pojkar att visa sin kunskap. Sannolikt beror det på att de har olika 
inlärningsprofiler. Enligt läroplanen ska eleven ta eget ansvar för 
sitt lärande. Då kan flickornas inlärningsprofil vara till deras fördel 
eftersom de oftare än pojkar läser sina instruktioner och i den 
bemärkelsen arbetar metodiskt och rationellt. Ändå jämställer 
lärare C i intervjumaterialet flickornas inlärningsmetod med ett 
slags rädsla. 

"Det kan vara rädsla, flickor är mer ordentliga. Det är ju 
även i matten när pojkar kommer fram och inte har 
förstått uppgiften så har de ofta inte läst uppgiften. Medan 
flickor är mer ordentliga."  

När lärare C försöker förklara flickors inlärningssätt så utgår han 
från sig själv. Detta är något som samtliga lärare gör i olika 
sammanhang under intervjuerna. Att utgå från sina egna 
erfarenheter behöver inte vara något dåligt för en lärare, snarare 
tvärtom. Men det ställs på sin spets när Lärare C jämför pojkars 
och flickors inlärningssätt med sitt eget förhållningssätt till 
tekniska ting. 

"Jag har själv tre videoapparater hemma, jag har inte läst 
någon instruktion för en enda. Jag kan inte en enda 49" 

Kanske kan man säga att lärare C med detta resonemang fastnar i 
stereotyper om manligt och kvinnligt beteende. Detta med flickors 
eventuella teknikrädsla beskriver även Märta Fritz när hon återger 
en intervju med en tekniklärare. De två andra intervjuade lärarna 
hävdar dock att flickor inte är rädda för teknik. 

Läroplanen säger att det ska finnas möjligheter för elever att visa 
sina kunskaper både teoretiskt och praktiskt. Både lärare B och C 
uppger att de enbart tittar på det praktiska medan lärare A ser till 
helheten. Inga Wernerssons kommentar om att flickor i genomsnitt 
skulle ha lägre resultat i naturvetenskapliga ämnen kan i den här 

                                                 
49 Lärare C 
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studien ses som något isolerat50. Jag har inte sett liknande 
tendenser vare sig i övrig litteratur eller i intervjuerna. 

De lärare som är representerade i den här undersökningen visar 
upp stora skillnader i hur mycket de arbetar med läroplanen. 
Lärare A som har en förhållandevis ny utbildning har också mest 
tankar kring Lpo 94. Det är också lärare A som medvetet följer 
läroplanen. Han ser minst skillnader mellan flickor och pojkar. 
Man kan fråga sig om det beror på att Lärare B och C inte har en 
utbildning i teknikämnet eller om det beror på att deras 
lärarexamen är äldre och att de inte har läroplanens mål och 
riktlinjer inom teknikämnet helt klara för sig.  

Jag tror att undervisningen i teknikämnet skulle vara annorlunda 
om ämnet hade sin egen timplan och att det var utbildade 
tekniklärare som ledde lektionerna. En lärare som specialiserat sig 
på teknikämnet är mer insatt i dess kursplaner och ämnets bredd. 
Därför tror jag att en utbildad tekniklärare skulle ge eleverna en 
bredare förståelse för teknikämnet.  

Idag är timplanen för teknikämnet sammanslagen med NO-blocket 
det vill säga teknikämnet har inga egna timmar i timplanen utan 
tiden som är utlagd ska delas med ämnena biologi, fysik, kemi och 
teknik. Jag tror att om timplanen skulle öronmärka tid för ämnet 
skulle det stärka ämnets status på skolan. Detta genom att ämnet 
inte längre vara beroende av hur mycket tid andra ämnen tar. 

                                                 
50 Se avsnitt 5.1.1 
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6.2 Teknikundervisning och genus 

Den tanke som är genomgående i litteraturen men inte så 
förankrad hos de lärare som jag har intervjuat är att dela 
undervisningen i könshomogena grupper. För att underlätta 
undervisningen föreslår Gunilla Mattsson att man kan ha 
undervisning i homogena grupper i inledningsskedet av 
teknikundervisningen51. Lärarna säger att det är bra med blandade 
grupper. Lärarna A och B kan se några pedagogiska fördelar med 
att vid vissa tillfällen sära på eleverna i pojk- respektive 
flickgrupper. Båda har tillämpat metoden i konstruktion eller 
tävlingsmoment. Lärare C tycker att fördelen med blandade 
grupper överväger då rena pojkgrupper lätt kan bli stökiga. Detta 
har dock lärare A upplevt som precis motsatt då han i slöjdämnet 
har en ren pojkgrupp som han tycker är lugnare än den tidigare 
blandade gruppen. Både lärare B, C och Inga Wernersson tar upp 
att framförallt pojkar har en större förkunskap då det gäller 
konstruktion med små bitar såsom Lego52. De ser det som ett skäl 
till att sära på undervisningen.  

Styr förebilderna i teknikämnet till ett manligt ämne? 
Som förebilder för eleverna står först och främst läraren men också 
den litteratur som visas för dem och därmed de forskare och 
uppfinnare som nämns i litteraturen (t.ex. Thomas Edison, 
glödlampan). Både Margareta Jonason och Madelène Westerlund 
menar att det finns kvinnliga förebilder inom teknikhistorien53. 
Men de anser också att kvinnorna sällan lyfts fram i litteraturen. 
De saker kvinnor gör betraktas sällan som teknik. Förebilderna 
inom teknikämnet är oftast manliga och pojkar uppmuntras tidigt 
till ett tekniskt intresse. Harriet Aurell menar att flickor som väljer 
en teknisk utbildning måste samtidigt gå in i en mansvärld54. 
Lärare B och C säger att de präglar ämnet manligt efter sina egna 
intressen. Lärare B:  

                                                 
51 se avsnitt 5.2 
52 se avsnitt 5.1.1.2 
53 se avsnitt 5.1.3 
54 se avsnitt 5.1.3 
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"Jag väljer ju själv vilken teknikhistoria som jag tar upp 
med eleverna. Jag väljer inte hur man sydde från 
stenåldern till idag eftersom jag inte kan det. […]Lite hur 
man förvarar mat har vi varit inne på, det är jag ju lite 
mer hemma på. 55" 

Lärare A uppger att han inte medvetet tänkt på att styra 
teknikundervisningen mot ett kvinnligare perspektiv men jag 
tycker ändå han gör det när han talar om hur han låtit 
sagopersonen Ayla56 (en kvinna) berätta om hur man gjorde eld på 
stenåldern. Han har också arbetat med matförvaring som jag tycker 
borde vara ett område både för pojkar och för flickor. 

 

Jag anser att man i teknikämnet bör utgå från det historiska 
perspektivet, som lärare A gör. Därmed börja med de enkla 
maskinerna och metoderna och praktiskt pröva dem. På det sättet 
kan eleverna få en förståelse för de komplicerade tekniska metoder 
som finns idag. Genom att arbeta på det här sättet tror jag att man 
kan tillgodose både pojkars iver att ”kasta sig över arbetet” och 
flickors önskan om en helhetsförståelse. Jag finner stöd för det här 
arbetssättet såväl i läroplanen och den övriga litteraturen som hos 
lärare A. De två andra lärarna använder sig delvis av ett liknande 
arbetssätt men utan att själva reflektera över det. Jag tror också att 
ett mer utpräglat historiskt perspektiv ger stora möjligheter till 
integrering mellan teknik och andra ämnen. Integreringen ger både 
att fler elever blir intresserade av ämnet men också att de får en 
djupare förståelse eftersom det blir lättare att koppla den nya 
kunskapen med gammal. 

 

                                                 
55 Lärare B 
56 Jean M. Auel, Grottbjörnens folk, 1981, Tiden, Stockholm 
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6.3 Slutord 

Jag vill avsluta mitt arbete med en dikt jag fann i en av mina 
källor. Den här dikten tycker jag säger mycket om problemen kring 
skolämnet teknik 

 

”- Om flickors och kvinnors kreativitet 
 och uppfinnande 

Konstruktion och tillverkning av föremål av plant 
material, vilken teknik syftar vi på? Man gör en 
konstruktionsritning, man skär ut delar av det plana 
materialet efter ritningen, man sammanfogar delarna till 
ett föremål. Om det plana materialet är plåt, visst är väl 
det teknik. Om det plana materialet är tyg, är det också 
teknik? Det är svårt att se någon principiell skillnad i 
tillverkningsprocessen. Det är lätt att se fördomar.  

Margareta Jonason57” 

                                                 
57 Margareta Jonason "Gnistor 2", s.13 kvinnor och teknikgruppen, Stockholm, 1999 
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9 BILAGOR 

9.1 Bilaga 1 

1 Frågorna som ställdes vid intervjuerna. 

2 Berätta om din bakgrund som lärare och din utbildning i teknik? 

Inlärningsstilar och genus 

3 Vad är teknikämnet för dig? 

4 Har du en god bild av hur teknikämnet är beskrivet i Lpo 94? 

5 Har skolan en egen kurs- och timplan för teknikämnet? 

6 Tycker du att teknikämnet är könsbundet? 

7 Tycker du att det är någon skillnad på flickors och pojkars 
arbetssätt? 

8 Upplever du någon skillnad på pojkar och flickor i teknikämnet? 

9 Finner du någon skillnad på intresset för teknikämnet mellan 
flickor och pojkar? 

Teknikundervisning och genus 

10 Upplever du några svårigheter med att undervisa pojkar och 
flickor tillsammans i teknik? 

11 Är pojkar duktigare än flickor i teknik när du ser till 
arbetsprestation och resultat? 

12 Hur bedömer du elevernas kunskaper i teknikämnet? 
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9.2 Bilaga 2 

 
Teknik 
    
 
Ämnets syfte och roll i utbildningen 
 
Människan har alltid strävat efter att trygga och förbättra sina livsvillkor genom att på olika sätt 
förändra sin fysiska omgivning. De metoder hon då använt är i vidaste mening teknik. Utbildningen 
i ämnet teknik utvecklar en förtrogenhet med teknikens väsen. Syftet är att öka förståelsen av hur 
produktionsförhållanden, samhället, den fysiska miljön och därmed våra livsvillkor förändras. 
Teknisk verksamhet har påtagliga konsekvenser för människa, samhälle och natur. Särskilt tydligt 
blir detta när tekniken är stadd i snabb utveckling. 
 
Samhället och våra livsmönster präglas i allt högre grad av användandet av tekniska föremål, som i 
sin tur ofta ingår i tekniska system. Att så långt som möjligt göra vardagstekniken begriplig och 
synlig är därför ytterligare ett syfte. Detta innefattar alltifrån de enklaste redskapen i hemmet till 
moderna apparater och komplicerade transportsystem. Tekniska kunskaper blir i allt högre grad en 
förutsättning för att kunna bemästra och använda den teknik som omger oss. Som medborgare i ett 
modernt samhälle behöver man en grundläggande teknisk kompetens, som man dessutom ständigt 
måste kunna utvidga och anpassa. I denna kompetens ingår såväl kunskap om den tekniska 
utvecklingens roll i ett historiskt perspektiv som viss vana att reflektera över och praktiskt lösa 
tekniska problem. Därutöver krävs förmåga att analysera och värdera samspelet mellan människan, 
tekniken och våra möjligheter att existera. Nyttjandet av teknik reser nämligen en rad etiska 
spörsmål som berör grundläggande värderingar, till exempel vad gäller teknikens konsekvenser för 
miljön. Också många andra sidor av tillvaron, som arbetsliv, boende och fritid, påverkas av 
tekniken. Individers och gruppers möjligheter att utöva inflytande och makt är i stor utsträckning 
beroende av hur tekniken utformas och utnyttjas i samhället. 
 
Flickors och pojkars förhållningssätt till teknik skiljer sig ofta åt – så också omgivningens syn på 
flickors respektive pojkars roller i tekniska sammanhang. Ett syfte med teknikämnet är att alla ges 
tillfälle till ett medvetet och allsidigt kunskapssökande i utbildningen. 
 
Mål att sträva mot 
 
Skolan skall i sin undervisning i teknik sträva efter att eleven 
 
– utvecklar sina insikter i den tekniska kulturens kunskapstraditioner och utveckling och om hur 
tekniken påverkat och påverkar människan, samhället och naturen, 
 
– utvecklar förtrogenhet med i hemmet och på arbetsplatser vanligt förekommande redskap och 
arbetsmetoder av skilda slag samt kännedom om den teknik som i övrigt omger oss,  
 
– utvecklar förmågan att reflektera över, bedöma och värdera konsekvenserna av olika teknikval,  
 
– utvecklar förmågan att omsätta sin tekniska kunskap i egna ställningstaganden och praktisk 
handling,  
 
– utvecklar intresset för teknik och sin förmåga och sitt omdöme vad gäller att hantera tekniska 
frågor. 
 
Ämnets karaktär och uppbyggnad 
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Människans tekniska förmåga har under årtusenden förvaltats och utvecklats av praktiskt 
verksamma kvinnor och män. Denna process vilar på tradition och praxis, observationsförmåga, 
nyfikenhet, uppslagsrikedom, företagsamhet, inflytande från andra kulturer – och lärorika 
misslyckanden. Enkel och ofta snillrik teknik är ett viktigt inslag i våra liv och utgör därför en 
viktig del av teknikundervisningen. En allt större del av den nya tekniken är resultatet av 
naturvetenskaplig forskning och ett systematiskt utvecklingsarbete. 
 
Den tekniska kulturen vilar i hög grad på det praktiska arbetets kunskapstraditioner. Dessa har 
utvecklats i hem och hushåll, hantverk och industri och en rad andra sammanhang. Genom att följa 
teknikens historiska utveckling ökar ämnet möjligheterna att förstå dagens komplicerade tekniska 
företeelser och sammanhang. Att själv praktiskt pröva, observera och konstruera är ett fruktbart 
sätt att närma sig teknikens primära frågor om mål och möjligheter och att erövra en förståelse som 
är svår att nå på annat sätt.  
 
Sådana aktiviteter tillför också en känslomässig dimension som knyter an till andra former av 
kreativ verksamhet. 
 
För att man skall kunna förstå tekniken och dess betydelse måste den också relateras till kunskap 
från andra områden, såsom naturvetenskap och samhällsvetenskap. Samtidigt finns tydliga 
skillnader. Naturvetarens drivkraft är nyfikenhet på naturen och samhällsvetarens är nyfikenhet på 
samhället, medan teknikerns utmaning är människors olösta praktiska problem. Teknikens historia 
öppnar vägen till en djupare förståelse såväl av teknikens villkor som – ibland på ett mycket 
påtagligt sätt – av många skeden i den övriga historien. Teknik utvecklas också i samspel med de 
sköna konsterna. Överhuvudtaget är tekniken en mötesplats för idéer och kunskaper av de mest 
skiftande ursprung, något som har karakteriserat den sedan äldsta tider. 
 
Utifrån ett praktiskt och undersökande arbete åskådliggörs både den tekniska utvecklingsprocessen 
– problemidentifiering, idé, planering, konstruktion, utprövning och modifiering – och hur den 
teknik som omger oss är länkad till olika och ofta inbördes beroende system. 
 
Några centrala frågeställningar och perspektiv inom ämnet teknik lyfter fram vad som är specifikt 
för tekniken: 
 
Utveckling  
 
Den tekniska utvecklingen har olika drivkrafter. Förändringar i naturen, som t.ex. torka och 
översvämningar, och de ofta oförutsedda effekterna av tekniska metoder, har ställt människan inför 
utmaningar som hon sökt hantera. På samma sätt har samhälleliga omvandlingar och behov av 
skilda slag påverkat den tekniska utvecklingen. Det kan t.ex. gälla förändringar i 
befolkningssammansättningen, värderingsmönster, ekonomi, politik och miljökrav. Men teknisk 
utveckling drivs inte bara av nyttosträvanden utan också av människors nyfikenhet och 
skaparglädje. 
 
Vad tekniken gör  
 
Tekniska problem och lösningar kan kategoriseras på olika sätt. Det gäller bl. a. vad man önskar 
uträtta. Man kan identifiera följande grundläggande funktioner: omvandla, lagra, transportera och 
styra. Genom att dessa tydliggörs och systematiseras får eleven verktyg att själv kunna analysera 
teknikens roll och funktion. 
 
Exempel på teknikens omvandlande funktion är bearbetningen av sten till yxor, sammansättningen 
av fibrer till tyg, uppförandet av ett tegelhus och krypteringen av ett hemligt meddelande. Tidiga 
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exempel på lagringsteknik är lerkrukan och hieroglyferna; betydligt senare är kylskåpet och datorns 
hårddisk. Transporttekniken kan illustreras med fordonstrafik men också med kraftledningar och 
fiberoptik. Slussar, pacemakers och termostater är exempel på hur teknik utnyttjas vid olika slag av 
styrning. 
 
Konstruktion och verkningssätt  
 
I ämnet ingår att pröva olika tekniker och tekniska lösningar för att bygga upp en teknisk repertoar, 
såväl praktiskt som begreppsmässigt. Grundläggande och vanliga lösningar inom centrala områden, 
exempelvis material och form, rörliga delar, elteknik och styrning, intar en särskild plats i ämnet. 
 
Komponenter och system 
 
Föremål med teknisk funktion ingår nästan alltid, mer eller mindre nära sammanlänkade, som 
komponenter i större system. Exempel på stora system är de nät som förmedlar gods, energi eller 
information medan vagnar, kraftledningar och datorer är komponenter i dessa system. Ibland är det 
också meningsfullt att definiera delsystem, dvs. mellannivåer i systemhierarkin. Genom att studera 
enskilda tekniska lösningar och deras infogning i större system kan eleverna få viktiga insikter i 
teknikens speciella karaktär och villkor. 
 
Tekniken, naturen och samhället  
 
För att förstå teknikens roll och betydelse måste växelspelet mellan mänskliga behov och teknik 
behandlas. Detta perspektiv belyser konsekvenser och effekter för individ, samhälle och natur av 
en viss teknikanvändning. Ämnet tar också upp värderingsfrågor, intressekonflikter, förändrade 
livsvillkor och ekonomiska konsekvenser som kan uppkomma i samband med olika typer av 
teknikanvändning. 
 
Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret 
 
Eleven skall  
– kunna redogöra för, inom några väl bekanta teknikområden, viktiga aspekter på utvecklingen och 
teknikens betydelse för natur, samhälle och individ,  
 
– kunna använda vanligt förekommande redskap och tekniska hjälpmedel och beskriva deras 
funktioner,  
 
– kunna med handledning planera och utföra enklare konstruktioner. 
 
Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret 
 
Eleven skall  
– kunna redogöra för viktiga faktorer i den tekniska utvecklingen, både förr och nu, och ange några 
tänkbara drivkrafter bakom denna, 
 
– kunna analysera för- och nackdelar när det gäller teknikens effekter på natur, samhälle och 
individens livsvillkor,  
 
– kunna göra en teknisk konstruktion med hjälp av egen skiss, ritning eller liknande stöd och 
beskriva hur konstruktionen är uppbyggd och fungerar, 
 
– kunna identifiera, undersöka och med egna ord förklara några tekniska system genom att ange de 
ingående komponenternas funktioner och inbördes relationer.  
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------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Bedömning i ämnet teknik 
 
Bedömningens inriktning 
 
Bedömningen gäller elevens förmåga att handskas med och förstå teknik från skilda 
verksamhetsområden. Härvid är förståelsen för hur teknik fungerar i förhållande till olika 
mänskliga behov och önskemål viktig. Förtrogenhet med den tekniska kunskapstraditionen, det vill 
säga hur teknik utvecklas och har utvecklats inom några olika områden, är också en grund för 
bedömningen, liksom förmågan att praktiskt lösa problem. Elevens förmåga att välja och använda 
relevanta redskap och material beaktas, liksom den manuella skickligheten och kapaciteten när det 
gäller att fullfölja en större uppgift. 
 
Bedömningen avser också elevens förmåga att se samband och processer i en teknisk konstruktion 
eller i ett tekniskt system samt att åskådliggöra och förklara teknik med hjälp av relevanta begrepp, 
principer och bilder. Även förmågan att identifiera teknikens estetiska och sociala aspekter skall 
vägas in i bedömningen. 
 
Dessutom gäller bedömningen förståelsen av det ömsesidiga förhållandet mellan teknik och 
människors livsvillkor, såsom relationen mellan teknik och mänskliga behov, drivkrafter bakom 
teknisk utveckling samt dennas konsekvenser.  
 
Elevens kunskaper om hur samhällsfaktorer påverkat teknikens utveckling och hur tekniska 
landvinningar påverkat samhället, liksom hur teknik genererat ny teknik ingår i bedömningen. 
Elevens förmåga att analysera och värdera relationer mellan teknisk utveckling och andra villkor 
för vår existens skall också vägas in. 
 
Kriterier för betyget Väl godkänd 
 
Eleven undersöker praktiskt teknik av något slag och väljer därvid relevanta redskap och 
hjälpmedel samt använder dessa på ett säkert och ändamålsenligt sätt. 
Eleven genomför en egen konstruktionsuppgift, beskriver med relevanta begrepp och termer 
konstruktionen och dess komponenter och motiverar sina val av material, redskap och utformning. 
Eleven undersöker hur tekniska lösningar fungerar i förhållande till olika mänskliga behov samt 
jämför med tidigare teknik inom området. 
Eleven beskriver hur något eller några tekniska system utvecklats genom att redovisa förändringar i 
konstruktion och grundläggande principer samt förändringarnas betydelse när det gäller funktioner, 
egenskaper och användningsmöjligheter. 
Eleven ger exempel på samband mellan teknik, natur, samhälle och individ.  
Eleven analyserar också utifrån sådana exempel självständigt hur olika faktorer påverkat varandra, 
också över en längre tidsperiod, samt gör värderingar ur till exempel etiska, sociala och globala 
perspektiv. 
 
Kriterier för betyget Mycket väl godkänd 
 
Eleven redogör, på basis av egna undersökningar, i viss detalj för uppbyggnad och funktion även 
hos mer komplexa anordningar, där de bärande idéerna inte är uppenbara. 
Eleven visar förtrogenhet med teknikens och teknikämnets särart, till exempel genom att identifiera 
samband mellan tekniska frågeställningar och tillämpligt stoff i andra ämnen och sammanhang.  
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Eleven ger alternativa förslag även då det redan finns instruktioner eller färdiga lösningar samt 
utvärderar sitt eget arbete. 
 
------------------------------------------------------------------------ 
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