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Abstract  

In this study the teachers´ views of technology is studied. In this study ten teachers at five 
different preschools were interviewed and the analyze was done from a gender perspective. 
The result shows that the majority of the teachers interviewed in this study are carrying the 
image of technology as something manly. This study however shows that with the help of 
education this image can be edited. This study shows that the vision of the man as the 
technically competent part of humanity is still alive in our society and along with this the fact 
that the preschool is women dominated. To be able to increase the interest in technology 
among children and youth the competence of the teacher is an important ingredient. 
 

Keyword: experiences of technology, gender perspective of technology, preschool 
teacher, preschool teachers´ view of technology  
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Sammanfattning 

I denna undersökning studeras pedagoger i förskolans syn på teknik. I denna studie 
intervjuades tio pedagoger på fem olika förskolor och analysen gjordes utifrån ett 
genusperspektiv. Resultatet av studien visar att majoriteten av pedagogerna som intervjuats 
i denna undersökning bär med sig bilden av tekniken som något manligt. Studien visar dock 
att denna bild kan redigeras med hjälp av utbildning. 
Denna studie visar att synen på mannen som den tekniskt kompetenta delen av 
mänskligheten lever kvar i vårt samhälle och till detta ställs det faktum att förskolan är 
kvinnodominerad. För att kunna öka barns och ungdomars intresse för teknik är pedagogens 
kompetens en viktig ingrediens. 
 

Nyckelord: erfarenheter av teknik, genusperspektiv på teknik, pedagogen i förskolan, 
pedagogers syn på teknik  
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Inledning 

Jag behöver inte gå längre än till mig själv, min uppväxt och mitt liv idag för att se hur jag 
formats till den jag är. Som barn och ungdom reflekterade jag inte så ofta över den form jag 
stöptes i. Idag ifrågasätter jag ofta formen och utifrån den mina val. Ett val jag på senare tid 
kommit att ifrågasätt är mitt val av utbildning och blivande yrkeskarriär. Varför just pedagog 
och inte ingenjör? En anledning var naturligtvis mitt intresse för barn och barns utveckling, 
en annan anledning var framtidsutsikterna för pedagoger i förskolan, men hur det såg ut 
med arbete för framtida ingenjörer funderade jag nog inte ens över då.  

Statistik visar att fler kvinnor gjort samma val som jag. Förskolan är en kvinnodominant 
arbetsplats. Av landets 95 000 anställda inom förskolan var 97 % kvinnor och endast 3 % 
män under 2010 och har sett liknande ut under flertalet år (Skolverket, 2010b).  
 
För att få fler unga att välja tekniska utbildningar behöver intresset för ämnet öka. Enligt 
Lindahl (2003) är behovet av teknikutbildade stort på arbetsmarknaden. (ibid, 2003) Ett sätt 
för att få in teknik i förskolan är via läroplanen och i läroplanen för förskolan (Skolverket, 
2010a) står det att: 

• Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i 
vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar 

• Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och 
konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap (Skolverket 2010a, s.10) 

 

Mellström skriver ”I bilden av män som tekniskt kompetenta ingår också bilden av kvinnor 
som tekniskt inkompetenta; maskulinitet och femininitet konstrueras alltså som polära 
kontraster i diskussionen om teknik” (i Berner, 2003, s.73). Har denna enligt författaren 
”kulturella konstruktion” något fäste hos pedagogerna i förskolan? Samma pedagoger som 
enligt läroplanen ska arbeta med teknik tillsammans med barnen.  

Syfte  

Syftet med denna studie är att ur ett genusperspektiv undersöka vilken syn på teknik 
förskolans pedagoger har. 

Frågeställningar 

Hur definierar förskollärare teknik och vad är teknisk kompetens för dem? 

Vilka erfarenheter har förskolans pedagoger av teknik och har dessa erfarenheter betydelse 
för deras nuvarande syn på teknik? 

Är pedagogerna i förskolan medvetna om eventuella genusnormer i tekniken? 
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Litteraturgenomgång 

 

Vad är teknik? 

 

En definition av teknik 

Vad teknik är kan besvaras på fler olika sätt. Frågan om vad teknik är har många aspekter. 

Bjurulf (2008) tar bland annat upp att många ser artefakter som teknik. En artefakt är ett 

föremål som tillverkats av människan för att tillfredsställa ett behov. En artefakt kan till 

exempel vara en dator, en lampa eller en bil. Teknik är dock mer än endast artefakter. Bjurulf 

framhåller även olika teknikslag och räknar upp teknik som byggnadsteknik, rymdteknik, 

transportteknik, skogsbruk och vattenbruk för att nämna några olika områden som ingår i 

kunskapsområdet teknik (ibid, 2008). 

 

För att beskriva vad teknik är kan även Nationalencyklopedin hjälpa till en bit på vägen. I 

Nationalencyklopedin definieras teknik på följande sätt, ”Teknik, sammanfattande 

benämning på alla människans metoder att tillfredsställa sina önskningar genom att använda 

fysiska föremål” (Nationalencyklopedin, 1995) 

Teknikens aspekter är till synes många och ytterligare ett sätt för att förstå vad teknik är kan 
vara att göra en resa i teknikens historiska utveckling från förr till nu. 
 
Teknikens utveckling  

Bjurulf (2008) menar på att det finns olika drivkrafter som står bakom den tekniska 
utvecklingen. Det kan handla om förändringar i naturen eller om förändringar i samhället 
som skapat nya behov och behov av nya lösningar. Den tekniska utvecklingens drivmedel 
enligt Bjurulf är nyttosträvanden blandat med nyfikenhet och skaparglädje (ibid, 2008).  
 
Sundin (2006) tar med oss på en resa genom teknikutvecklingens historia. Från det allra 
första jakt- och samlarsamhället till dagens informationssamhälle. 
I cirka två och en halv miljon år levde människan i jakt- och samlarsamhället. De jagade och 
samlade föda och flyttade runt beroende på årstid och födoåtgång. De redskap, som ofta var 
gjorda av sten, de flyttade med sig var jaktredskap, något att göra upp eld med och något att 
bära vatten i. Detta var en del av den tidiga tekniken i människans historia.  
För cirka tiotusen år sedan, när istiden tog slut, blev det en kraftig befolkningsökning och 
jakt- och samlarsamhället ersattes av jordbrukssamhället. Detta medförde en teknisk 
utveckling i form av bättre byggda hus, fler redskap till jordbruket, nya redskap i köket och 
under jordbrukssamhället utvecklades även olika bevattningssystem för att kunna vattna 
den brukade marken. Språket och skriften är också något som hör till den tekniska 
utvecklingen enligt Sundin och till en början skrev man på lertavlor. Lertavlorna byttes ut 
mot papyrus och idag skriver vi på papper. Denna teknik utvecklades på grund av 
människans behov av att kunna lagra och vidarebefordra information av olika slag. Vidare 
berättar Sundin om andra tekniska utvecklingar som människan åstadkommit för att uppnå 
sina önskningar och behov. Däribland nämner författaren fem enkla maskiner från den 
tekniska utvecklingen från jordbrukssamhällets tidsperiod, Det lutande planet, hävstången, 
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Arkimedes skruv, hjulet samt kiltekniken. 
 

Vidare skriver Sundin om glasets uppkomst, järnets utveckling, pengarnas intåg, papprets- 
och boktryckarkonstens födelse vilket i sin tur gjorde att information och kunskap kunde nå 
ut till fler människor. Urverket kom till, vilket man tror kan bero på munkars och nunnors 
behov av ett reglerat och disciplinerat liv. Vidare tekniska uppfinningar inom till exempel 
jordbruket var hjulplogen samt vattenkvarnar och väderkvarnar för att kunna mala säden. 
Dessa kvarnar användes även för att kunna ta upp vatten ur gruvorna. För att kunna ta upp 
vatten ur de gruvor där vind- och vattenkraft inte var tillgänglig uppfanns ångmaskinen. 
Ångmaskinen utvecklades hela tiden och användes ganska snart inom fler olika områden. 
Industrier skapades och människans behov av att effektivisera skapade på 1800-talet 
industrisamhället. Under industrisamhället utvecklades nya tekniker och människan fick hela 
tiden nya behov som ledde till ytterligare nya tekniker och ny utveckling. Elektricitet, radio, 
bil, TV och mycket mer (ibid, 2006).  
 
Med tillbakablickar på den historiska teknikresa Sundin tar med oss på och med tanke på 
dagens teknik som ständigt omger oss kan man ännu bara spekulera om framtidens teknik 
för den står fortfarande skriven i stjärnorna. Sundins (2006) beskrivningar visar att tekniken 
är fortgående, vilket betyder att dagens förskolebarn kommer att vara delaktiga i 
utvecklingen av framtidens teknik, vissa som brukare och andra som innovatörer.  

 

Teknik ur ett genusperspektiv 

 

Kvinnor och teknik 

Berner (2003) tar upp olika samhällskulturer där tekniken framstår som mansdominant 
bland andra ingenjörsutbildningarna samt kulturen som råder i ett ”knuttegäng”. Mycket av 
den tekniska utveckling Sundin (2006) framhåller har skett under en tid då mannen varit den 
som dominerat tekniken (Berner, 2003). 
 
Enligt Axelsson m.fl. (2010) är teknik något som få kvinnor väljer att utbilda sig inom 
(Axelsson m.fl., 2010). Ingenjörsutbildningarna har hittills varit en arena av män för män 
(Berner, 2003).  Axelsson m.fl. (2010) framhåller att av de som tog examen inom en rad olika 
teknikutbildningar år 2008 är endast 12 % kvinnor. Av landets professorer inom 
teknikvetenskap är endast 8 % kvinnor. Axelsson m.fl. är bland andra rektorer från olika 
tekniska högskolor i landet som har för avsikt att öka jämställdheten på de tekniska 
utbildningarna med olika åtgärder. Däribland vill författarna förändra synen på teknik och 
teknikvetenskap, som de anser vara stereotyp, genom att visa på teknikens nytta i samhället 
och att tekniken är viktig och har många olika användningsområden i samhället. För att 
kunna förändra och utveckla synen och utbildningarna anser författarna att kunskap om 
jämställdhet är viktigt både för utbildarna samt de som utbildar sig. Författarna skriver: 
 

 Vår gemensamma vision är en akademisk miljö där individens förmåga och 
potential tas tillvara oavsett kön, där var och en värderas för vad han eller hon 
faktiskt presterar och där kvinnor och män kan verka och mötas på lika villkor 
(Axelsson m.fl., 2010) 
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Lindahl (2003) påvisar i sin avhandling att tjejer under sin skoltid förlorar intresset för ämnet 
teknik och att de sällan vidareutbildar sig inom detta område. De väljer andra inriktningar 
och detta trots hög kunskapsnivå. Författaren tar upp olika kampanjer som under åren tagits 
till för att få tjejer mer intresserade av teknik. Enligt Lindahls studie behöver vi arbeta aktivt 
för att få in fler kvinnor inom de tekniska utbildningarna (ibid, 2003). 

Bailey et al. (2009) tar i sin artikel upp hur viktigt det är med förebilder för barn och 
ungdomar och menar på att det är brist på kvinnliga förebilder inom teknik. För att det ska 
ske en förändring inom detta område menar författarna att det krävs stora kunskaper om 
rådande normer och samhällets genusstrukturer samt att flera har styrkan att gå mot 
strömmen och modet att lyfta problemen till ytan. Bailey et al. skriver att det är ”waste of 
resourses” (ibid, s.17) att inte se alla som likvärdiga och syftar på den historiska synen på 
kvinnan som mindre intelligent än mannen och opålitlig i vetenskapliga sammanhang. En syn 
som enligt Bailey m.fl. fortfarande till viss del finns kvar. De menar att i alla grupper, män 
som kvinnor, finns det människor som besitter talang och för framtidens fortsatta utveckling 
inom teknik har vi inte råd att förspilla någon (ibid, 2009). 

Även Mellström tar upp och ifrågasätter den rådande bilden av kvinnan som tekniskt 
inkompetent och den, i inledningen benämnda, ”kulturella konstruktionen” av mannen som 
tekniskt kompetent och kvinnan som mannens motpol.  Mellström menar på att kvinnor i 
faktisk mening är lika tekniska som män. Författaren ställer kompetensen att hantera en 
symaskin mot kompetensen att hantera en dator eller en bil och ställer sig frågande vem 
som bestämmer vad teknik är och vem som bestämmer vad teknisk kompetens innebär (i 
Berner, 2003). 

Lindahl (2007) skriver om de olika förhållningssätt och uppfattningar killar och tjejer och män 
och kvinnor har i ämnena naturkunskap och teknik. Lindahl refererar till Banduras teori om 
hur vi människor lever våra liv utifrån vår upplevda kompetensnivå. Bandura skiljer på 
självförmåga, som är min upplevda kompetensförmåga och självkänsla, som är min 
upplevelse av mig, mitt jag och mitt värde. Beroende på hur bra man klarar av det man ger 
sig in på och hur man känner för det kan självförmågan öka eller minska vilket har 
konsekvenser för framtida intressen och val. Bandura menar att kvinnor har en tendens att 
underskatta sin kompetens inom naturvetenskap och teknik och menar att kvinnor trots 
samma typ av aktivitet har större självförmåga inom andra ämnesområden än om aktiviteten 
utförs inom ämnesområdena naturvetenskap och teknik vilket i sin tur bevisar att 
självförmågan troligtvis påverkats av samhällets rådande könsfördomar (Lindahl, 2003). 

Barn, genus och teknik 

Bernström (2007) har gjort en studie av leksaksanvändandet i en förskoleklass och kommit 
fram till att det finns en viss skillnad på vad flickor och pojkar leker med. Enligt Bernströms 
studie väljer pojkar och flickor till stor del olika leksaker både att skriva på önskelistan och 
att leka med. Enligt Bernströms studie ligger denna skillnad i det skilda bemötandet barnen 
får från omgivningen beroende på om de är flicka eller pojke (ibid, 2007). 
 
Även Svaleryd (2007) menar på att vi klassificerar människor utifrån om de har snopp eller 
snippa. I och med denna klassificering uppfostras människan till antingen pojke/man eller 
flicka/kvinna. Till dessa könstillhörigheter kommer en rad förväntade intressen, uppgifter 
och förhållningssätt. I samspelet med andra människor och de reaktioner och den respons vi 
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får utifrån vårt agerande formas vi till flickor/kvinnor och pojkar/män. Vi antar den form som 
samhällets normer gjuter oss i (ibid, 2007). 
 
Enligt Bernström (2007) har föräldrarnas förväntningar och agerande stor betydelse när barn 
utvecklar sin könstillhörighet, men också kompisar, leksaksbranschen, TV, reklam och 
förskolan har stor makt i skapandet av pojkar och flickor.  
När det gäller barns lek och användandet av konstruktionsleksaker och ”teknikbaserade 
leksaker” finner Bernström att skillnaden ligger mest i de ”teknikbaserade leksakerna” då 
pojkarna, enligt Bernströms undersökning, ofta leker mycket med bilar vilket flickorna i 
undersökningen sällan gör. De väljer oftare dockor och mjukisdjur. I studien kan författaren 
dock se att både pojkar och flickor gärna leker med konstruktionsleksaker som till exempel 
kaplastavar och både pojkar och flickor leker med lego, men då pojkarna leker med det 
vanliga, könsneutrala smålegot använder flickorna ett lego som innehåller ganska stora bitar 
och mycket av färgen rosa. Flickorna i studien pärlade också i mycket större utsträckning än 
pojkarna (ibid, 2007). 
 
Delegationen för jämställdhet i förskolan (2006) framhåller i sin utredning att förskolan 
behöver arbeta mer aktivt för att uppnå de jämställdhetsmål som läroplanen för förskolan 
föreskriver. De påtalar vikten av att se verksamheten genom ett par ”genusglasögon” för att 
kunna uppmärksamma de genusfäller som pedagoger fastnar i. Delegationen påtalar det 
faktum att en förskola inte nödvändigtvis är jämställd bara för att trivselnivån är hög och 
menar på att: 
 

De könsstrukturer som finns i förskolan speglar ofta de mönster som finns i 
samhället utanför. Som vuxen kan det vara svårt att upptäcka och förhålla sig 
kritiskt till dessa eftersom man lever mitt upp i dem. Och barnen protesterar 
sällan mot den rådande ordningen. Tvärt om agerar barnen oftast utifrån de 
spelregler som vuxenvärlden sätter upp (Regeringen, 2006, s. 58) 

 
 
Ett jämställdhetsmål i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010a) som finns är: 
 

Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som 
ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning av vad som är 
kvinnligt och manligt. Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och 
könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva 
och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa 
könsroller (ibid, 2010, s. 5) 

 
Olofsson (2007) tar upp arbetet med genusfrågor i skolan och förskolan och hävdar att det är 
viktigt att ha med teknikaspekten i detta arbete. Författaren understryker hur viktigt det är 
att arbeta aktivt för att flickor ska få ökat självförtroende när det gäller teknik och Olofsson 
skriver om den uppmärksammade sneda könsfördelningen inom olika tekniska yrken och 
menar på att det inte beror på kvinnors bristande fallenhet för teknik utan snarare på de 
könsnormer som finns i samhället och som länge funnits. Ett sätt att aktivt arbeta med att 
motverka dessa könsnormer är enligt författaren att lyfta fram och positivt bekräfta flickors 
närmanden inom teknik och på så vis kan intresset stärkas (ibid, 2007). 
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I läroplanen för förskolan står även att förskolan ska arbeta för att komplettera hemmet för 
att barn ska få en så rik och mångsidig utveckling som möjligt (Skolverket, 2010a). 
I en världsomfattande undersökning av vad barn gör hemma kan man se tydliga skillnader 
mellan pojkar och flickor. Pojkar gör saker som ger dem tekniska och fysikbaserade 
erfarenheter i större utsträckning än vad flickor gör (Lindahl, 2003). 
 
Skolverket har bett Tytler (2010) göra en sammanställning av forskning om barn, utbildning 
och de vetenskapliga ämnena naturvetenskap, teknik och matematik, kallade STEM (Science, 
Technology, Environment and Mathematics). I sammanställningen lyfter Tytler fram tre 
faktorer som påverkar barns och ungdomars intresse för bland annat teknik och skriver  
 

Three factors stand out as major determinants of student interest in and 
engagement with school science – what students bring to science from their 
early experiences, gender, and the quality of teaching (Tytler, 2010, s. 5). 

Här lyfts kvaliteten av den pedagogiska verksamheten fram som en viktig del. Även barns 
och ungdomars tidigare erfarenheter är enligt undersökningen avgörande. Författaren 
framhåller även könstillhörighet som en av de tre tydligaste bidragande faktorerna till barns 
och ungomars intresse i bland annat teknik. Enligt Tytler skiljer sig flickors och pojkars 
intresse åt inom STEM-ämnena. En tydlig skillnad är till exempel att pojkar enligt författaren 
är mer intresserade av att i framtiden undersöka hur en atombomb fungerar, biologiska- och 
kemiska vapen eller svarta hål och supernovor. Medan flickor är mer intresserade av vetskap 
som på något vis har en relevans i förhållande till deras liv till exempel hur man använder 
enklare medicinsk utrustning eller varför vi drömmer (ibid, 2010). 

Den pedagogiska verksamheten och pedagogens roll 
 
I Teknikdelegationens rapport (2010) framkommer pedagogens viktiga roll när det handlar 
om barn och ungdomars intresse och vidare kunskap. Det framkommer hur viktigt det är 
med fortbildning för pedagoger för att de ska kunna möta efterfrågan på ökat intresse för 
barn och ungdomar inom ämnet teknik.  Det framkommer även att ämneskompetensen 
inom ämnet teknik är låg och att det är få pedagoger som vidareutbildar sig inom ämnet 
trots att ämneskunskaper är en av de faktorer som spelar roll i arbetet med att intressera 
och öka kunskapen hos barn och ungdomar (Teknikdelegationen, 2010).  
 
Även kvaliteten på den pedagogiska verksamheten framhåller Tytler (2010) som en viktig del 
i att behålla och lyfta barns och ungdomars intresse för teknik. Författaren menar att skolans 
focus ska ligga i att få barn och ungdomar att utveckla ett positivt förhållande till STEM-
ämnena och att de ska få möjlighet att utveckla nyfikenhet och vilja att utforska 
vetenskapliga fenomen. Vidare menar Tytler att barn och ungdomar bör erbjudas vetskap 
om vad olika STEM-yrken innebär och att de bör få möjlighet att personligen möta 
människor från dessa professioner (ibid, 2010). 
 

Lindahl (2003) framhåller i sin studie att naturkunskap och teknik uppfattas som något svårt 
av allmänheten och att det inte anses som något relevant i vår vardag. Författaren 
framhåller även den allmänna uppfattningen om att naturkunskap och teknik skulle vara 
något som är mer till för män än för kvinnor. Dessa attityder är återkommande enligt Lindahl 
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som framhåller att många studier har gjorts i ämnet. Enligt Lindahls studie skulle 
undervisningen i teknik behöva utvärderas för att eventuellt kunna förändras till förmån för 
barn och ungdomars intresse. Enligt Lindahl har naturkunskap och teknik i skolan av tradition 
en relativt akademisk framtoning där svaren antingen är rätt eller fel. Detta skulle enligt 
författaren behöva ändras för att anpassas till eleverna och för att stimulera deras intresse 
för ämnena (ibid, 2003). 

I enlighet med Teknikdelegationen påtalar även Lindahl (2003) pedagogens roll för elevers 
intresse i olika ämnen. Det framkommer att ämneskompetenta lärare och stimulerande 
aktiviteter samt lärarens förmåga att dela sin entusiasm med eleverna är viktiga 
ingredienser. Att möta eleverna på deras nivå och att inse att vi lär olika och tillmötesgå 
detta är även viktigt. Enligt Lindahl anser elever att en av de viktigaste delarna, för att vidare 
behålla eller få en god attityd till ämnet, är att ha ett bra samspel med läraren (ibid, 2003). 
 
Ivarsson och Mårtensson (2007) har undersökt tekniken i förskolan och en av de faktorer de 
framhåller är uppfattningen om att tekniken bör ha en tydlig plats redan i små barns värld. 
Detta på grund av att barn redan i tidig ålder skapar sin attityd till teknik (ibid, 2007).  
Tytler (2010) är av samma mening och menar på att barns attityd till ämnen är svåra att 
omdefiniera efter 14-års ålder (ibid, 2010).  
 
Vidare påtalar Ivarsson och Mårtensson (2007) att pedagogen och pedagogens kompetens 
inom teknik har avgörande betydelse för hur barnen i pedagogens grupp intresserar sig och 
upplever mötet med teknik. I undersökningen framkommer även att pedagogernas tidigare 
erfarenheter av teknik hade stor inverkan på deras syn på teknik. De pedagoger som 
författarna varit i kontakt med under sin undersökning har alla en tidigare negativ bild av 
teknik från sin egen skolgång då de ansåg teknik som något krångligt och lite svårt (ibid, 
2007).  
 
Bjurulf (2008) har studerat fem olika lärares tekniklektioner och alla fem lärare har olika 
utgångspunkter, olika mål med sin undervisning samt olika sätt att undervisa. Lärarnas mål 
med undervisningen skiljer dem åt. En tycker att det viktigaste är att eleverna ska tycka att 
teknik är roligt och framhåller då arbete med att öka främst flickors intresse. På dennes 
lektioner finns inga rätt eller fel och kreativitet är ett ledord. En annan pedagog har för avsikt 
att lägga en grogrund för blivande ingenjörer och framhåller det viktigt att kunna planera 
och utföra självständigt arbete utifrån arbetsbeskrivningar och ritningar. En tredje pedagog 
vill utveckla elevernas hantverksskicklighet och förespråkar praktisk teknik där eleverna 
tränas i att till exempel tapetsera. Den här pedagogen visar först det som ska göras sen får 
eleverna själva prova. Denna pedagogs tekniklektioner är de enda som håller till i en för 
ämnet avsedd lokal. En fjärde pedagog ser ämnet teknik som ett tillfälle för eleverna att få 
praktisk erfarenhet av det de läst i kemi-, fysik- och biologiböckerna. Ordning och reda ser 
denna pedagog som viktigt vilket också påverkar materialvalet på denna pedagogs 
tekniklektioner då pedagogen vill ha rent och snyggt. En femte pedagog har utgångspunkten 
i framtidens teknikutveckling och vill få eleverna att förstå vikten av den tekniska 
utvecklingen. Denna pedagog berättar målande om teknikens utveckling i historien för 
eleverna och eleverna får använda sin nyfikenhet och kreativitet för att lösa olika 
konstruktionsuppgifter utan anvisningar. I Bjurulfs studie framkommer att 
undervisningsmetoderna varierar utifrån målet med undervisningen. I sin avhandling 
kommer författaren fram till tre viktiga faktorer som har betydelse för vad teknikämnet 
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erbjuder elever i skolan. Den första är pedagogens utbildning som verkar vara av betydelse 
för hur teknikämnet gestaltar sig för eleverna i skolan. Författaren kan tydligt se skillnad på 
teknikundervisningen mellan pedagoger med olika utbildningsbakgrund. Den andra är ”den 
fysiska lärandemiljön”, med vilken Bjurulf framhåller att tillgång till lokal och tillgång till 
maskiner, material och så vidare har betydelse för formningen av teknikämnet. Den tredje 
faktorn Bjurulf framhåller som avgörande är elevgruppens storlek och menar på att det finns 
en skillnad i hur teoretisk eller praktisk tekniklektionen är beroende på om pedagogen har 
stora eller små elevgrupper då det kan vara svårare att ha en praktisk lektion med en stor 
elevgrupp. Enligt Bjurulfs avhandling framkommer tydliga skillnader på vad elever lär sig och 
hur elever lär sig och detta helt beroende på de tre faktorer som tidigare nämns då 
pedagogen framstår som den tydligaste faktorn i författarens studie. Utbildning, kompetens 
och tron på den egna kompetensen är enligt avhandlingen betydande för pedagogens 
förhållning till ämnet teknik (ibid, 2008). 
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Metod 

Val av metod 

Eftersom undersökningen är ämnad att undersöka pedagogernas syn på teknik har 
kvalitativa intervjuer av pedagoger valts som metod i denna studie. 
I den kvalitativa intervjun utgår intervjuaren från förbestämda frågeområden, där intervjun 
följer den intervjuades svar för att denne ska kunna ge ett så uttömmande svar som möjligt 
(Johansson, 2006).  

Urval 

Till undersökningen har inte någon speciell pedagog valts ut. De tio pedagoger som 
medverkat arbetar på fem utvalda förskolor. Förskolorna har valts ut beroende av deras 
placering, då det var av intresse att få med förskolor med olika inriktning och olika 
barngruppssammansättningar. De valda förskolorna ligger i olika områden i en kommun i 
Mellansverige. Pedagogerna på förskolorna har själva fått utse två pedagoger till intervju.  
De intervjuade pedagogerna är 90 % kvinnor och 10 % män för att likna den procentuella 
statistik som råder i landet i övrigt när det gäller antal kvinnor och män i förskolan. 

Procedur 

Förskolorna kontaktades via telefon. Pedagogerna på förskolorna fick själva utse två 
pedagoger som skulle intervjuas vid bokat tillfälle. Vid första telefonkontakten förklarades 
syftet med undersökningen och hur undersökningen skulle komma att gå till. Vid denna 
telefonkontakt informerades pedagogerna om deras anonymitet i undersökningen. 
Intervjuerna ägde rum på respektive förskola i ett rum avskilt från verksamheten med 
barnen. Vid det första intervjutillfället intervjuades två pedagoger samtidigt beroende på 
otydlig kommunikation, resterande intervjuer var dock med en pedagog i taget. Även vid 
intervjutillfället informerades pedagogerna om deras anonymitet i undersökningen innan 
intervjuerna startade. Intervjuerna ljudinspelades så att inget av pedagogernas svar skulle 
falla bort. Intervjuerna tog cirka 30-45 minuter och bestod av frågor utifrån en sammanställd 
intervjumall (Bilaga 1) där frågorna var av den karaktären att intervjuaren inte skulle känna 
att det fanns några rätt eller fel i deras svar samt att svaren kunde bli både långa och korta. 
Det inspelade materialet transkriberades för att intervjusvaren lättare skulle kunna 
överblickas vid analys. Delar av intervjusvaren har även under intervjuernas gång skrivits ner. 
 

Databearbetning 

Undersökningsresultaten har bearbetats med hjälp av en mindmap där pedagogernas 
intervjusvar delats in i sju rubriker framtagna utifrån intervjufrågorna. Vissa av rubrikerna 
har även underrubriker. Pedagogerna har fått nummer utifrån den ordning de intervjuats till 
exempel pedagog 1, pedagog 2, pedagog 3, etcetera. Pedagogernas svar har sedan 
grupperats in i olika kategorier utifrån deras intervjusvar. Antalet kategorier beror på 
pedagogernas olika svar och hur de kunnat kategoriseras. När mindmapen sedan har 
analyserats, för att se eventuella likheter, skillnader och samband i pedagogernas svar, har 
analysen skett genom ett par ”genusglasögon”. Det vill säga att analysen har hela tiden skett 
med tanke på de, tidigare nämnda genusaspekterna, när det handlar om barn, genus, 
kvinnor och teknik. 
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Etiska överväganden 

I enlighet med de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2002) kräver vid 
undersökningar har de intervjuade informerats tydligt om syftet med denna undersökning 
och hur intervjusvaren kommer att användas. De har informerats om deras rätt att avbryta 
sin medverkan när helst de önskar. De intervjuade har informerats om sin anonymitet samt 
att deras medverkan i undersökningen behandlas med största konfidentialitet.   
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Resultat 

Sammanställning resultat 

Resultatsammanställningen innehåller åtta rubriker samt eventuella underrubriker indelade 
efter intervjufrågorna. Under de första sju av dessa rubriker har pedagogernas svar delats in 
i framträdande kategorier. Den åttonde rubriken innehåller en sammanställning av 
pedagogernas svar på en intervjufråga. Resultatet har valts att förtydligas med hjälp av citat 
från de medverkande pedagogerna. De citat från intervjuerna som valts är citat som tydligt 
illustrerar varför pedagogerna hamnat i respektive kategori. I vissa intervjuer finns det dock 
inga tydliga citat, men pedagogernas svar i helhet gör att de hamnar under vissa kategorier. 
Under vissa kategorier har fler citat varit tydliga och under vissa kategorier har det varit svårt 
att hitta tydliga citat.  Därav varierar mängden citat under kategorierna. 
 
Pedagogers definition av teknik 
Pedagogernas definition av teknik delas in i tre kategorier.  

1. Pedagoger framhåller den typiskt ”manliga tekniken” med maskiner, kugghjul, 
tekniska prylar, apparater och bilar men kan vid närmare eftertanke även se annan 
teknik och då framförallt i förskolan i form av experiment och att gräva i sandlådan, 
bygga med klossar och så vidare.  
Citat: 
Tekniska saker som apparater och bilar (Pedagog 1) 
 
sånt där svårt, krångligt, kugghjul, mekaniskt, maskinerier och sånt där (Pedagog 4) 
 

2. Pedagoger framhåller experiment som teknik och syftar till experiment de gör i 
förskolan tillsammans med barnen. Experiment med bland annat vatten och luft. 
Även denna grupp kan vid närmare eftertanke se annan teknik i form av att bygga, 
konstruera och så vidare. 
Citat: 
Teknik för mig är experiment och utforskande (Pedagog 5) 
 

3. Pedagoger som, utan närmare eftertanke, nämner att det finns teknik överallt. Både i 
sandlådan, vid matlagning, i experiment, i bilverkstan, vid pysselstunden och många 
andra ställen. 
Citat: 
teknik kan ju vara vad som helst. Det behöver inte vara skruvar och muttrar; Det 
räcker med att gräva en grop i sandlådan och göra broar och tunnlar och se om de 
håller (Pedagog 3) 

 
 
Pedagogers erfarenheter av teknik 
Som barn 

Pedagogers erfarenheter av teknik som barn delas in i två kategorier. 
1. Pedagoger som i tidig ålder fått vara med och prova, utforska och använt sin 

nyfikenhet. Det första teknikmötet förknippas i hög grad med en manlig förebild.  
Citat: 
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Jag var mycket med morfar och pappa. Jag var lite av en pojkflicka, även om man inte 
ska använda det ordet. Jag provade mycket. Om cykelnyckeln flöt i vattnet och så där 
(Pedagog 2) 
 
Jag är ju uppvuxen i en sån familj där man var tvungen att lära sig. När jag var tio år 
så kunde jag laga punkteringen själv. Så jag har nog haft en pappa som har varit 
ganska driven, så att man inte ska hamna i det här att man inte kan (Pedagog 3) 
 
Min pappa var smed, så han hade verkstad; jag var med nere i smedjan och borrade, 
fick hjälpa till med vattenborrning och så, borra hål i rör, kapa järn, jag upplevde min 
pappa som teknisk (Pedagog 4) 
 
Jag vet att jag byggde mycket med lego, och där kommer ju tekniken in, att man 
bygger många olika konstellationer (Pedagog 5) 

 
 

2. Pedagoger som upplever att de inte har någon direkt erfarenhet av teknik från 
barndomen.  
Citat:  
men sen var det ju så, eftersom jag är uppvuxen tidigt femtiotal så var det så att man 
inte fick vara med speciellt mycket (Pedagog 8) 

 

I utbildning 

Beroende på när pedagogerna genomgått utbildning i teknik, för sin pedagogroll, delas 
pedagogerna in i tre kategorier. 

1. Pedagoger som i sin pedagogutbildning har studerat teknik. (Pedagog 5,6 och 9) 
 

2. Pedagoger som genom sitt arbete som pedagog har haft möjlighet till 
kompetensutveckling inom ämnet teknik. (Pedagog 3,4 och 7) 
 

3. Pedagoger som inte har någon form av teknikutbildning. (Pedagog 1,2,8 och 10) 

 

En teknisk person 

Pedagogers definition av en teknisk person 

Pedagogerna delas in i tre kategorier beroende hur de beskriver en teknisk person 
1. Pedagogerna beskriver en teknisk person i egenskap av person de känner till eller 

känner. Alla beskrivningar är män.  
Citat:  
Min farbror, han är en sån där riktig nörd som kan sitta och plocka isär och titta hur 
en telefon är uppbyggd och hur den fungerar (Pedagog 1) 
 
om jag ska tänka på någon så tänker jag ju på min man (pedagog 2) 
 
Uppfinnar Jocke, Pettsson, Bosse Bildoktor (Pedagog 4) 
 
En teknisk person då ser jag typ Einstein, Bell (Pedagog 6) 
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I sin fortsatta beskrivning beskriver vissa av dessa pedagoger en teknisk persons 
egenskaper som till exempel någon som kan se möjligheter, någon som törs prova, 
någon som kan se lösningar med mera. 
 

2. Pedagogerna beskriver ett utseende eller ett yrke.  
Citat: 
Någon som har snickarbyxor, hammare, skruvmejsel; en bilmekaniker, läkare 
(Pedagog 3)  
Även i denna kategori vidareutvecklar pedagogerna den tekniska personen med 
egenskaper tillhörande utseendet. Praktisk och problemlösare är exempel på dessa 
egenskaper. 
 

3. Pedagogerna beskriver en persons personliga egenskaper.  
Citat: 
Någon som kan fixa och greja, lite påhittig, praktisk, klurig (Pedagog 9) 
 

Pedagogers syn på sig själva som teknisk person 

1. Pedagoger som ser sig själva som tekniska 

Citat: 
Ja vardagsteknisk är jag, jag fixar det mesta (Pedagog 3) 
 
Ja ganska, jag kan om jag vill; jag kan nog klura ut en och annan lösning på problem 
ibland (Pedagog 9) 
 

2. Pedagoger som inte ser sig själva som tekniska 

Citat: 
Nej men jag är villig att lära mig (Pedagog 8) 
 
Nej, men jag vill tro att jag är det (Pedagog 6) 
 
Inte så värst, jag läser manualer och gör som det står blir det något annat så blir jag 
lite så, Aaahh! (Pedagog 10) 
 

Pedagogers känslor inför teknik 

1. Pedagoger med enbart positiva känslor för teknik 

Citat: 
Spännande, nytt, utvecklande (Pedagog 6) 
 
Intressant, spännande, utvecklande, positivt (Pedagog 7) 

 

2. Pedagoger som uttrycker båda negativa och positiva känslor för teknik 

Citat: 
Det första är nog lite jobbigt, svårt, men om man tänker på teknik med barnen är det 
bara roligt (Pedagog 10) 
 



 

19 
 

Svårt skulle jag ju tänka mig när man tänker teknik och det är kugghjul och doningar, 
och fysiskt, matematiskt och så där, kan det vara lite klurigt. Manligt om man ska 
lägga det i, det är det första intrycket innan man tänker vidare (Pedagog 4) 
 

Pedagogers definition av teknik i förskolan 

1. Pedagoger som framförallt framhåller, de medvetet skapade, teknikstunderna i 
förskolan 

Citat:  
Den här terminen har vi startat upp en grupp som vi kallar Experimentgruppen; Den 
kör vi med 5-åringarna, varannan vecka. Ja förra veckan gjorde vi kolsyreraketer 
(Pedagog 1) 
 
Ja man kan ju till exempel bubbla, blåsa bollonger eller någon sådan där enkel bil och 
så sätter man en ballong där bak och så (Pedagog 7) 
 

2. Pedagoger som framförallt framhåller den vardagliga verksamhetens teknik 

Citat: 
Gått till skogen och hämtat ved har vi gjort och sågat, dom får lära sig såga och bära 
och dom vet att det vi gör har ett syfte. Vi ska elda med det (Pedagog 3) 
 
Stövelknekten, det är väl teknik att kunna använda den för att ta av sig stövlarna 
(Pedagog 4) 

 

Varför teknik i förskolan? 

Alla de intervjuade pedagogerna ser barns vinning av teknik i förskolan, här kategoriseras de 
in i två kategorier utifrån genusperspektiv. 

1. Pedagoger som förutom alla barn vinning av teknik i förskolan även nämner 
genusaspekter på teknik. 
Citat: 
Är det inte på det här viset att det är, inte direkt direktiv, men att det är just det här 
att det börjar bli brist på folk som kan teknik. Kommer inte det här från regeringshåll? 
Och framförallt tycker jag att det är viktigt att flickor också kommer in i tekniken. Det 
är ju en genusfråga (Pedagog 8) 
 
för att bli en komplett människa idag så måste du kunna så mycket mer och känna 
att, visst är det okej att kunna sy men det är lika okej att kunna spika, gräva eller vad 
det nu kan vara (Pedagog 3) 
 
Det är väl för att slippa ha den här skräcken som jag har. Det blir en mer självklarhet. 
Dom blir inte rädda för att prova. Jag kan ju också tänka mig för att få in tjejer 
(Pedagog 2) 
 

2. Pedagoger som enbart nämner alla barn vinning av teknik i förskolan utan att ha med 
någon genusaspekt 
Citat: 
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Just för att det inte ska bli så där läskigt som både matte och teknik och alla de 
ämnena. Det är inte så stort och farligt och har man börjat redan när man är liten då 
är det nog mera så här; -Aha! Jag kan ju! Det här har jag gjort på förskolan. 
Jag tror för börjar man redan nu med grunden så har de hjälp hela vägen (Pedagog 5) 
 
Kan man väcka intresset tidigt då kan de ju själva upptäcka saker och staka ut sin 
framtid. Dom kanske kan bli kunnigare eller mer initiativrika (Pedagog 4) 
 

Pedagogers upplevelser av skillnader mellan flickor och pojkar, i förhållande till teknik, i 

barngruppen 

1. Pedagoger som upplever en viss skillnad.  
Citat: 
När dom bygger så bygger ju flickorna kanske en giraff eller en häst och leker. 
Pojkarna bygger mer borgar och något som kan skjuta (Pedagog 2) 
 
jag är nog så så att jag tänker att jag ska ta med en tjej istället, bara för att det ska 
kännas att det är….för annars är det ju ofta så att det är grabbarna som är mest 
framåt och ser och tycker om sånt där så man glömmer dom som……kanske inte 
vågar (Pedagog 3, syftar till att borra upp hyllor) 
 

2. Pedagoger som inte upplever skillnad. 
Citat: 
Nej, egentligen inte. Det är nog mer mognadsmässigt med finmotoriken och så där 
att man kanske inte klarar vissa saker (Pedagog 4) 
 
Nej, alltså nej. Jag tycker nog att de överlag gör det. Det är ju olika. Ibland bygger de 
mer i sandlådan och ibland cyklar de. Just nu ser jag bara gänget som springer. Med 
klossarna vi bygger, då bygger ju nästan alla någon form av hus.”, ”Ofta är det ju hus 
eller garage (Pedagog 5) 

 

Pedagogers tankar om hur teknik skulle kunna se ut i förskolan om resurserna var 

annorlunda 

Pedagogerna framhåller stora barngrupper som en begränsning för teknik i förskolan och 
menar på att mindre barngrupper kan gynna arbetet med teknik i förskolan och syftar då på 
till exempel experiment och snickeri. Personaltätheten nämner pedagogerna som en 
bidragande faktor för vad de gör i verksamheten och påtalar svårigheterna med att kunna gå 
iväg med bara ett par barn i taget om det arbetar få pedagoger. 
En pedagog framhåller viljan av att kunna köpa in mer material men pedagogerna nämner 
även återvinningsmaterial som bra teknikmaterial. 
En pedagog uttrycker en vilja i att kunna ta med barnen på studiebesök till olika 
arbetsplatser och till exempel olika industrier.  
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Analys resultat 

Pedagogers syn på teknik 

Pedagoger har svårt att definiera vad som är teknik och vad som inte är teknik. Pedagoger 
som hamnar i kategorin där de i huvudsak nämner experiment blandar ihop teknik och 
naturkunskap vilket en av pedagogerna också påtalar i intervjun. Pedagoger som hamnar i 
kategorin där de i huvudsak nämner den ”manliga” tekniken har svårt att se annan teknik. 
Saker som egentligen inte klassas som teknik benämns som teknik av ett antal pedagoger 
främst i den kategori av pedagoger som kan se teknik överallt. 
 
Pedagoger i undersökningen skiljer på tekniken i samhället och tekniken i förskolan. 
Pedagoger i undersökningen definierar teknik i allmänhet som något ”manligt” medan de ser 
med andra ögon på tekniken i förskolan. 
Pedagoger i undersökningen påtalar Läroplanens betydelse för arbetet med teknik i 
förskolan.  

Citat: 
Jag ligger mer åt det kreativa hållet, men jag lär mig gärna och jag…..också för att det 
står i Läroplanen så då får jag vara så god att lära mig och är villig och lära mig 
(Pedagog 8) 
 

Pedagogerna påtalar att det är svårt att benämna teknik i den vardagliga verksamheten i 
förskolan och ser endast de planerade tekniktillfällena som ett sätt att kunna benämna 
teknik, dock har flertalet pedagoger diskuterat teknikmålen i den reviderade Läroplanen för 

förskolan.  
Citat som understryker detta är: 
Det är ju mycket det här vad jag som pedagog bestämmer mig för att benämna som 
teknik (Pedagog 6) 

 
Pedagogerna nämner någon sorts erfarenhet från barndomen. De pedagoger med 
erfarenheter av teknik från barndomen med en manlig förebild är de pedagoger som 
definierar teknik enligt kategori ett i frågan. Det vill säga den teknik som framhålls som 
”manlig”. Vilket är hälften av de intervjuade.  
 
De pedagoger med en ”manlig syn” på teknik är också de som framhåller en man eller ett 
yrke som en teknisk person.  
 
De pedagoger som framhåller teknik som experiment eller som kan se teknik lite överallt är 
pedagoger med teknik i sin förskollärarutbildning eller i vidareutbildning.  
Av de pedagoger som framhåller en teknisk persons egenskaper har majoriteten teknik i sin 
förskolärarutbildning eller i någon form av fortbildning. Vilket visar på att teknik i 
förskollärarutbildningen eller fortbildning ger pedagogerna en bredare syn på vem som 
besitter teknisk kompetens.  
 
Enligt resultaten anser förskollärare utan någon teknik i sin utbildning eller fortbildning att 
de inte är tekniska. Endast en pedagog utan utbildning anser sig vara teknisk. Denna 
pedagog är en manlig pedagog. Pedagoger som anser sig vara tekniska har positiva känslor 
förknippade med teknik. Av de pedagoger som anser sig vara otekniska, eller både tekniska 
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och otekniska beroende definitionen av teknik, är känslorna blandade negativa och positiva 
inför teknik. 
 
Här visar resultatet att tidigare erfarenheter från barndom samt från utbildning inom teknik 
har betydelse för hur pedagogerna definierar teknik och för hur pedagogerna personifierar 
teknisk kompetens i form av en person, ett yrke eller en persons egenskaper samt sin egen 
tekniska kompetens. Tidigare erfarenheter från barndomen och från utbildning har 
betydelse även för hur pedagogerna känner inför teknik.  
 
Vid analys av resultaten framkommer att tekniken i förskolan kan vara antingen medvetet 
skapad eller omedveten i form av den vardagliga verksamheten. Här visar resultaten att 
pedagoger som framhåller att de arbetar med teknik i form av medvetet skapade 
tekniktillfällen har teknik i sin utbildning eller fortbildning. Dock är utbildning inte en 
förutsättning för att arbeta med teknik eftersom även de utan utbildning arbetar med teknik 
i förskolan dock inte i samma medvetna utsträckning som de med utbildning.  
 

Pedagogen, genus och teknik 

Analysen av pedagogernas syn på varför tekniken behövs i förskolan ger ett tydligt resultat. 
Alla pedagoger ser att teknik redan i förskolan kan ge barnen en bra start i sitt liv som 
tekniskt kompetenta, nyfikna och intresserade. Fria från negativa känslor och negativa 
erfarenheter. Här finns dock en skillnad. Hälften av pedagogerna påtalar det positiva med att 
barn tidigt introduceras i teknikens värld samtidigt som de även påtalar genusaspekten kring 
flickor och teknik och flickors behov av att komma in i teknikens värld. De pedagoger som 
nämner denna genusaspekt är samma pedagoger som upplever en viss skillnad mellan flickor 
och pojkar i förhållande till teknik i barngruppen. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med undersökningen har varit att ur ett genusperspektiv undersöka vilken syn på 
teknik förskolans pedagoger har och hur denna syn har byggts upp av deras tidigare 
erfarenheter. Ytterligare ett syfte med studien var att undersöka pedagogers medvetenhet 
om hur teknik ser ut ur ett genusperspektiv.  

De kvalitativa intervjuerna av pedagogerna har bidragit till att ge svar på de aktuella 
frågeställningarna. Metoden som använts har bidragit till att uppfylla syftet med studien. I 
en vidare undersökning hade ytterligare pedagoger kunnat intervjuas eller observationer av 
pedagogernas arbete med teknik i förskolan hade kunnat utföras för en djupare analys och 
en rikare bild. 
 
Undersökningen har endast innefattat 10 pedagoger. På grund av detta kan undersökningen 
bara ge indikationer om pedagogers svar på studiens frågeställningar. För att resultaten ska 
kunna ge ett ännu tydligare svar så skulle fler pedagoger ha intervjuats samt hade pedagoger 
från olika delar av Sverige kunnat intervjuas. 

Resultatdiskussion 

Pedagogers syn på teknik  

Att tidigare erfarenheter följer med oss i våra ryggsäckar genom livet vet vi, men är vi 
medvetna om hur de formar oss, spökar med våra tankar och föreställningar och hur de 
ibland faktiskt begränsar oss? Samhällets normer likaså. De finns med längs de vägar vi tar i 
livet, i de val vi gör, stora som små. Det kan handla om klädvalet på morgonen, val av leksak i 
leksaksbutiken, val av vänner och val av yrkeskarriär. Alla är det val som vi gör utifrån våra 
tidigare erfarenheter och de normer som omger oss i tron om att det är våra egna val. 
Att förskolan är kvinnodominerad (Skolverket, 2010) är troligtvis kontentan av samhällets 
normer och människors erfarenheter. Att tekniken är mansdominerad (Berner, 2003) är 
ytterligare verk av samhällsnormer och tidigare erfarenheter. Dessa samhällets normer är 
svåra att förbise och ännu svårare att överbygga och våra erfarenheter kan endast förbises 
om nya erfarenheter, som ser annorlunda ut, läggs i vår ryggsäck.  
 
Pedagogerna i min studie visar på hur erfarenheter från barndomen påverkar människors 
syn på saker och i det här fallet teknik. Det framkommer att de pedagoger som har 
erfarenheter av en manlig förebild inom teknik från barndomen är också de pedagoger som 
har en ”manlig” bild av tekniken idag och som framhåller mannen som en tekniskt 
kompetent person. Men erfarenheter kan bytas ut till nya erfarenheter och utbildning kan 
hjälpa till på vägen. 
 
Pedagogerna i Ivarsson och Mårtenssons (2007) undersökningen har i sin pedagogiska 
utbildning haft teknik som en del av sin inriktning och detta har enligt pedagogerna hjälpt 
dem att ändra deras syn på teknik till något som är lustfyllt (ibid, 2007).  
 
I Bjurulfs (2008) avhandling framstår lärarens utbildning som betydelsefull när det handlar 
om hur teknik gestaltar sig för eleverna. En av lärarna i Bjurulfs avhandling har för avsikt att 
få eleverna att tycka att teknik i första hand är något roligt och kreativt. Vilket är precis det 
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som Tytler (2010) framhåller att focus bör ligga på, att barn och ungdomar ska ges möjlighet 
till ett positivt förhållande till teknik. I min studie framkommer tydligt utbildningens 
betydelse för pedagogens syn på teknik och på pedagogens sätt att arbeta med teknik i 
förskolan. Förskollärare med utbildning har ett mer medvetet förhållningssätt till tekniken i 
förskolan och arbetar mer medvetet med att skapa teknik i förskolan.  
 
I min undersökning framkommer hur pedagogerna ser på teknik som något manligt, men 
studien visar även att utbildning kan förändra denna syn, samtidigt som utbildning även ger 
pedagogerna en större medvetenhet om vad teknik är vilket är av betydelse för att 
pedagogerna ska kunna förmedla teknik till barnen. Eftersom framtidens tekniska utveckling, 
som Bailey et al. (2007) påtalar, behöver alla eventuella framtida teknikutvecklare anser jag 
att utbildning, för pedagoger, inom teknik bör vara en väldigt aktuell fråga för de 
bestämmande organ som förskolans pedagoger står under.  
 
Med tanke på den mansdominans som funnits i teknikens historia och ända fram till idag 
(Berner, 2003; Bailey et al., 2007) och den kvinnodominans som råder inom förskolan 
(Skolverket, 2010) bör genusperspektivet, när det handlar om förskola kontra teknik, vara en 
stark anledning till teknik i förskollärarutbildningen samt en stark anledning till att ge redan 
arbetande förskollärare vidareutbildning inom teknik. Allt för att pedagogerna i förskolan ska 
ges så goda förutsättningar som möjligt att ge barnen den värdefulla grogrund inom teknik 
de för framtiden kan behöva.  
 
Förskolans och skolans teknik är fundamentet till framtidens teknikutveckling och 
Teknikdelegationen (2010) ser fortbildning som en viktig del i arbetet med att öka barn och 
ungdomars intresse för teknik eftersom ämneskompetenta lärare är en förutsättning för att 
lyckas med detta. Det positiva med min studie är ändå att trots att vissa pedagogers syn på 
teknik är ”manlig” och trots att vissa pedagoger inte ser sig själva som tekniska så ger ändå 
resultatet en bild av att tekniken trots detta har en plats i förskolan tillsammans med 
barnen. 
 
När pedagogerna i min studie ombes definiera teknik beskriver vissa pedagoger kugghjul, 
tekniska apparater, maskiner och bilar, vissa framhåller experiment och vissa kan se tekniken 
lite överallt. Ivarsson och Mårtenson (2007) lyfter fram pedagogens kompetens som en viktig 
faktor när det kommer till hur barnen upplever sitt första möte med teknik (Ivarsson & 
Mårtensson, 2007). Att kunna definiera tekniken är en värdefull kompetens om man som 
pedagog förväntas arbeta för att barnen ska utveckla teknisk kompetens. Att veta vad teknik 
är, är nödvändigt för att kunna göra den synlig för barnen. 

Pedagogerna i min studie skiljer på tekniken i allmänhet och tekniken i förskolan. Tekniken i 
förskolan ser annorlunda ut och kan se ut på många olika sätt enligt sammanställning av alla 
de medverkande pedagogernas svar. Enligt pedagogerna i min undersökning kan teknik vara 
att experimentera med till exempel vatten och luft. Titta om saker flyter och sjunker, blåsa 
bubblor med hjälp av sugrör och så vidare. Experimenten kan också bestå av att göra mer 
avancerade saker som kolsyreraketer. Att konstruera bilar som tar sig framåt med hjälp av 
luften som blåses i en ballong är exempel på teknik som påtalas i undersökningen. 
Teknik kan även vara de vardagliga sakerna som att med hjälp av stövelknekten få av sig 
stövlarna, gå och hämta ved i skogen för att såga den och senare elda med den eller att 
bygga med hink och spade i sandlådan.  
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Pedagogerna i undersökningen har många olika förslag på vad teknik i förskolan kan handla 
om. Det som läroplanen för förskolan framhåller som viktigt i teknikmålen är att barnen ska 
ges möjlighet att utforska enklare teknik samt att barn ska få prova på att konstruera och 
skapa och använda sig av olika tekniker, material och redskap (Skolverket, 2010). Detta 
framkommer i min undersökning, att pedagogerna tagit till sig. De arbetar med mer eller 
mindre medveten teknik på olika sätt. Det mål i läroplanen för förskolan som handlar om att 
pedagogerna ska sträva efter att barn utvecklar en medvetenhet om tekniken i vardagen 
(Skolverket, 2010) påtalar fler av pedagogerna i undersökningen som lite svårare. Detta kan 
bero på bristande kunskaper om vilka teknikens alla aspekter är och majoriteten av 
pedagogernas relativt snäva definition av teknik. Detta i sin tur kan bero på vilka tidigare 
erfarenheter pedagogen har, utbildning i ämnet teknik samt de normer som begränsat den 
kvinnliga delen av mänskligheten att vara delägare till tekniken.  
 
Enligt Banduras (Lindahl, 2003) teori lever ju vi människor utifrån vår upplevda 
kompetensnivå. Att uppleva att man saknar kompetensen att definiera teknikens alla olika 
aspekter kan var en bidragande faktor som gör att pedagoger väljer att avstå på grund av 
osäkerhet. 

Pedagogen, genus och teknik 

Vissa av pedagogerna i min undersökning har en negativ bild av teknik i allmänhet. Den 
allmänt negativa bilden som resultatet antyder kan ha att göra med att alla de intervjuade 
pedagogerna i min studie utom en är av det kvinnliga könet där flertalet har en manlig syn 
på teknik, med manliga förebilder från barndomen. Pedagoger som alltså ”fallit offer” för 
den norm i samhället som förespråkar mannen som ”ägare av tekniken” (Berner, 2003). I 
min undersökning påtalar dock alla pedagogerna att teknik i förskolan tillsammans med 
barnen är rolig teknik.  
 
Bailey et al. (2007) tar upp hur viktigt det är med förebilder för barn och ungdomar och 
bristen på kvinnliga förebilder inom teknik. Min undersökning visar att pedagogerna har en 
väldigt positiv inställning till tekniken som, i och med den reviderade läroplanen för 
förskolan (Skolverket 2010a), gjort sitt intåg i förskolans värld och pedagogerna kan absolut 
se barns vinning av att tidigt bli introducerade för tekniken. Eftersom förskolan är 
kvinnodominerad (Skolverket, 2010b) så har pedagogerna i förskolan stor möjlighet att bli en 
del av de kvinnliga förebilder som Bailey et al. (2007) efterfrågar inom teknik. Bailey et al. tar 
i sammanhanget upp hur viktigt det är att känna till de rådande genusnormerna inom 
tekniken för att kunna ändra på dem (Bailey et al., 2007).  
 
Sundins (2007) historieresa tar oss från dåtid till nutid. Nutidens teknik är dagens teknik och 
idag har informationssamhället slagit klorna i oss och datorns intåg i människans liv skapar 
nya behov och ny utveckling. Idag är det inte längre bara med bil och flyg vi kan ta oss till all 
världens hörn. Vi kan göra det bara genom att starta internet och söka oss ut i världen. Även 
läkemedelsindustrin utvecklar dagligen mediciner mot alla tänkbara sjukdomar, biotekniken 
hjälper oss att förstå människans och andra levande organismers uppbyggnad in i minsta 
detalj, miljöteknik utvecklas hela tiden för att vårt jordklot ska överleva de påfrestningar vi 
människor utsätter det för och nanotekniken ger människan möjligheten att kontrollera och 
utforska företeelser och ting på atomnivå. Om framtidens teknik ska fortsätta utvecklas i 
samma hastighet och om framtiden ska innehålla en jämställd fördelning av kvinnor och män 
inom teknikens arbetsmarknad bör pedagogerna i förskolan få vetskap om hur viktiga de är i 
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barnens bildande av sig själva som tekniskt kompetenta. Enligt min studie så framkommer 
det att vissa av pedagogerna inte ser sig själva som tekniska. Vidare har en del av 
pedagogerna negativa eller blandade känslor för teknik. Enligt Bjurulf (2008) är, förutom 
utbildning, pedagogens kompetens och tron på den egna kompetensen betydande för hur 
pedagogen förhåller sig till ämnet. Även Lindahl (2003) framhåller att en kompetent lärare 
har betydelse för hur barn och ungdomar anammar tekniken.  
Från dessa synvinklar kan jag ännu en gång förespråka utbildning inom teknik för förskolans 
pedagoger. 
 
I min studie påtalar hälften av de intervjuade pedagogerna teknikens genusnormer och 
menar på att tekniken i förskolan är ett bra sätt att få flickor intresserade av teknik. Dessa 
pedagoger är även de pedagoger i undersökningen som kan se vissa skillnader i 
barngruppen. Den andra hälften av pedagogerna i studien hävdar att det inte finns några 
genusskillnader inom tekniken mellan barnen i deras grupp. Huruvida detta är korrekt 
förtäljer inte min undersökning.  
 
Bernströms (2007) studie visar på en viss skillnad mellan pojkars lek och flickors lek i 
barngruppen. Vidare visar Bernströms studie en skillnad mellan pojkars- och flickors val av 
leksaker (Bernström, 2007). Enligt de pedagoger som intervjuats i föreliggande undersökning 
och som samtidigt påtalar en viss skillnad mellan pojkar och flickor inom tekniken, kan 
skillnaden ligga i vad barnen bygger när de bygger. De berättar till exempel om pojkar som 
bygger borgar medan flickorna bygger sängar till dockorna. Båda bygger och byggandet i sig 
är ju teknik, men slutkontentan av byggandet skiljer sig åt mellan könen. En annan pedagog, 
som också pratar om byggandet och är en av de pedagoger som inte ser några skillnader 
mellan könen, berättar vid intervjun att nästan alla barn i barngruppen tycker om att bygga 
och att de oftast bygger hus av något slag. När pedagogen ombes utveckla sitt svar så 
framkommer det att husen kan vara både bostadshus och garage. Enligt Bernströms (2007) 
studie är det majoriteten pojkar som leker med bilar (Bernström, 2007) och en bil parkerar 
ofta i garage. 
 
Att inte se skillnader mellan pojkar och flickor i sin barngrupp, när det handlar om teknik, 
kan handla om bristande kunskap om de genusnormer och könsroller som finns. Kunskaper 
som Bailey et al. (2007) framhåller som viktiga i arbetet med att intressera barn och 
ungdomar för teknik. Det kan även vara så att de pedagoger som inte ser några 
genusskillnader i tekniken i förskolan har arbetat väldigt aktivt med att motverka könsroller 
och genusnormer precis som läroplanen för förskolan föreskriver och som även Olofsson 
(2007) framhåller. Olofsson menar på att ett aktivt arbete med genus och teknik är viktigt för 
flickors behov av ökat självförtroende inom teknik. Författaren framhåller vikten av att ha 
denna teknikaspekt med när man arbetar med genus i skolan och förskolan. Olofsson menar 
också att om flickors närmanden inom teknik lyfts fram och bekräftas på ett positivt sätt så 
ökar deras intresse för teknik (Olofsson, 2007). 
 
Svaleryd (2004) påtalar detta formande av pojkar/män och flickor/kvinnor och hur vi formas 
av samhällets reaktioner och respons på det vi gör (ibid, 2004). Till exempel om en pojke 
leker med bilar, som enligt samhällets normer tillhör det manliga könet får han kanske 
uppskattande kommentarer och blickar. Denna uppskattning i sin tur leder till att han förstår 
att detta är ”det rätta” vilket troligtvis gör att han får ett positivt förhållande till lek med bilar 
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vilket gör att han sannolikt väljer billek fler gånger. På samma sätt kan förhållandet mellan 
flickor och dockor stärkas eller förhållandet mellan pojkar och teknik.  Förhållandet till olika 
leksaker och olika lekar och aktiviteter kan således även bli negativa i denna typ av spiraler.  
Det är här pedagogens viktiga uppdrag kommer in. Arbetet med att stärka alla barns 
förhållande till teknik och samtidigt vara medveten om den norm som finns i samhället och 
den ”kulturella konstruktion” som Mellström (i Berner, 2003) nämner, det vill säga att 
mannen skulle vara teknisk och kvinnan dess motpol. Att aktivt arbeta med att motverka 
denna norm är enligt läroplanen för förskolan en del av pedagogernas uppdrag (Skolverket, 
2010a). Då måste medvetenheten finnas där. 
 
Slutsatser 
Sammanfattningsvis indikerar min studie att våra tidigare erfarenheter formar våra tankar 
och vårt förhållningssätt. Pedagoger i min undersökning har erfarenheter av en manlig 
förebild i teknik. Detta har enligt undersökningen gett dem en bild av mannen som teknisk 
kompetent och tekniken som manlig. Denna erfarenhet och denna bild verkar dock kunna 
överbyggas och förändras med hjälp av utbildning i ämnet teknik, varför jag utifrån 
resultaten av min undersökning framhåller vikten av utbildning för pedagoger i ämnet 
teknik. Vikten av utbildning kan inte nog betonas då pedagogerna enligt läroplanen ska 
arbeta med teknik i förskolan och då behöver ges förutsättningarna för att detta ska ske med 
lyckat resultat. Trots pedagogernas, var för sig, relativt snäva definition av teknik kan de 
ändå vid eftertanke nämna en bredare bild av vad de definierar som teknik i förskolan. 
Hälften av pedagogerna nämner att tekniken i förskolan kan vara ett bra sätt att få flickor 
intresserade av tekniken, vilket tyder på att de till viss del är medvetna om att tekniken 
hittills varit mansdominerad. Alla pedagogerna är positiva till tekniken i läroplanen för 
förskolan (Skolverket, 2010) och i och med den kanske framtidens teknik innefattar lika stor 
del kvinnor som män. Då blir det spännande att se vart den tekniska utvecklingen för oss. 

Förslag på fortsatt forskning  

I min studie har det framkommit att pedagogerna i förskolan till stor del lever med bilden av 
teknik som något tillhörande mannen. En teknisk person beskrivs av majoriteten av 
pedagogerna som en man. Vad min undersökning även visar är hur utbildning inom teknik 
har betydelse för pedagogernas syn på teknik samt hur pedagogerna arbetar med teknik i 
förskolan. Intressant fortsatt forskning skulle vara att vidare undersöka vilken betydelse 
pedagogers utbildningsnivå har för teknik i förskolan. Ändras verksamheten och 
pedagogernas uppfattning av en kort föreläsning, en kurs eller krävs det mer? 
Intressant vore att se pedagogera definition och syn på teknik före och efter vidareutbildning 
i teknik. 
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Bilaga  

Intervjufrågor 

Presentation 

- Man/Kvinna 
- År i yrket 

Vad tänker du när jag säger teknik? 

- Vad är teknik för dig? 

Beskriv en teknisk person.  

- Vad ser du framför dig?  
- Vilka egenskaper har man då enligt dig? 
- Är du teknisk? 

Vad har du för speciella känslor när jag säger teknik? 
- Roligt 
- Svårt 
- Jobbigt 
- Spännade 
- Lätt 
- Annat 

Vad är dina tidigare erfarenheter av teknik? 
- Under uppväxten 
- Utbildning 
- Inom tidigare arbete 

Hur kan arbete med teknik se ut på förskolan? 

- Exempel 

Styr era olika intressen vad ni gör tillsammans med barnen på förskolan?  
- Vem gör vad?  
- Gör alla allt? 

Om ni hade haft andra förutsättningar, kunskapsmässigt, resursmässigt och så vidare, 

skulle tekniken se annorlunda ut då? 

- Exempel 

På vilket sätt, anser du, att teknik i förskolan kan vara en tillgång för barnen? 

Om vi ser på teknik ur ett genusperspektiv.   

Vad är dina erfarenheter av det? 
-Uppväxt? 
-I tidigare/nuvarande arbete? 
-Andra erfarenheter 

Tycker du tekniken har några genusgränser i er barngrupp? 

- Vem visar intresse? 
- Vem gör ofta vad? 
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Hur skulle man kunna arbeta/hur arbetar ni med teknik för att vidga genusnormerna? 

 

 

 

 

 

 

 


