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Förord 
 
Vi är fyra stycken studenter som i detta arbete utgått från samma material; Emmas verkstad 
och Totte bakar, som flanosagor. Genom att göra på det här sättet kan vi få en helhet av 
undersökningen. Materialet är tänkt att användas som samtalsunderlag i förskolan om teknik 
och genus. Annika Jaeger och Eva Kasholm har undersökt hur det fungerar att använda detta 
material i en grupp med 2-3 åringar och en grupp med 4-5 åringar. Annika Jaegers arbete har 
titeln Emma och Totte som teknikförebilder i förskolan – Vilken gestalt väljer barn i åldrarna 
2-3 år? Eva Kasholms titel är Emma och Totte som teknikförebilder i förskolan – Vilken 
gestalt väljer barn i åldrarna 4-5 år? Sofie Berglund och Michaela Joneson valde att 
intervjua pedagoger i förskolan och förskoleklass om deras åsikter och tankar kring 
materialet. Sofie Berglunds titel på arbetet lyder Flanosaga som underlag till samtal kring 
teknik och genus i förskolan – Ett antal pedagogers åsikter i förskolan. Michaela Jonesons 
titel är Flanosaga som underlag för samtal kring teknik och genus i förskola och förskoleklass 
– Ett antal pedagogers åsikter.   
 
Vi tycker att det har varit intressant att göra en undersökning med utgångspunkt i samma 
material. Detta kan också ge mer till läsaren – varje arbete får ett djup med hjälp av de andra



   
 

Sammanfattning: Uppsatsen handlar om flickor, pojkar och teknik sett ur ett 
genusperspektiv. I undersökningen har 20 barn i åldrarna 2-3 år intervjuats. Undersökningen 
utgår från två sagor, Emmas verkstad och Totte bakar. Sagornas huvudpersoner bryter det 
könsstereotypa mönstret i sina aktiviteter. Utifrån sagornas teknikaktiviteter intervjuas barnen. 
För att barnen lättare skulle kunna svara på frågor användes dockor föreställande Emma och 
Totte. Syftet med undersökningen var att se om det finns förebilder i sagans värld som barn i 
2-3 års ålder kan känna igen sig i, samt i figurernas aktiviteter. Hela undersökningen med 
intervjuer videoinspelades. Undersökningens resultat visar att barnen inte företrädesvis väljer 
figur av samma kön som dem själva, men att den empatiska förmågan är stor och kan påverka 
deras val. Resultatet visar att de deltagande barnen var mer bekanta med att baka än att laga 
saker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: förebilder, förskola, genus, sagor, teknik 
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1. INLEDNING 
 
Under mina studieår på Högskolan i Gävle har jag läst kursen Teknik ur småbarns perspektiv. 
Jag har då upptäckt att det saknas förebilder för flickor inom teknikområdet. Förebilder som 
inte är män eller pojkar. Barn möts dagligen av teknik i hemmet, förskolan, skolan samt i 
sagans värld. Vi läser Mulle Meck, Byggare Bob och Pettson för dem och visar dem på film. 
Huvudpersonerna är medelålders karlar som skall stimulera våra yngre medborgare till att 
deras teknikintresse väcks. Som mamma till två döttrar önskade jag att jag haft den insikt jag 
idag har om hur viktigt det är att få teknik i de tidiga åldrarna. Båda flickorna är i dag i 
tonåren och anser att ämnet teknik är ett ”måste” som man deltar i för att få sitt betyg i ämnet. 
Jag önskar att jag hade kunnat inspirera dem mer med den kunskap som jag erövrat genom 
studier. Då kanske jag sett på sagorna jag valt till dem genom andra glasögon. Dagens sagor 
är delvis anpassade för att bryta det traditionella könsmönstret. Ett exempel är, Händiga 
Hanna som är en figur som vill bryta ett könsmönster. Hon kanske kan inspirera flickor till att 
intressera sig för områden som idag domineras av män. För att se om det finns fler figurer 
som kan inspirera flickor och pojkar att bryta det rådande mönstret, började jag gå igenom 
barnlitteratur. Böckerna om Emma och Totte, är skrivna på 1970- talet av Gunilla Wolde. 
Emma och Totte är lika till utseende och relativt könsneutrala. De bryter mot traditionella 
könsmönster, genom att Emma gör saker som visar att flickor vill och kan laga saker. Totte 
vill och kan baka. I andra böcker om Emma lär hon läsaren hur en dammsugare fungerar och 
Totte visar att pojkar vill och kan klä ut sig.   

1.1 Bakgrund 
 

I Lpfö-98 på står det att förskolan skall sträva efter att varje barn ”utvecklar sin förmåga att 
bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material och tekniker” (s.13) 
”Förskolan skall motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar skall i 
förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan 
begränsningar utifrån stereotypa könsroller” (s. 8). 
Förskolan har mål att uppfylla genom Lpfö-98 . Mål som ska ge dagens unga möjligheter till 
att utveckla ett intresse för teknik. Undersökningar som är gjorda under slutet av 1990- talet 
och framåt visar att flickor inte har samma intresse som pojkar inom teknik. I Svein Sjöbergs 
internationella undersökning, “Science and scientist” (SAS, 2000) visar det sig att flickor inte 
har samma intresse för teknik och naturvetenskap. Flickorna uppfattar oftast teknik som ett 
svårt ämne, men undersökningen visar samtidigt att både flickor och pojkar har intresse för att 
lära sig om väder och naturfenomen.  Båda grupperna har intresse för hur hushållen fungerar. 
Flickornas intresse är större inom områden som har med den vardagliga hushållstekniken att 
göra såsom förvaring av mat, stickning och sömnad. Flickorna har ett dominant intresse, att 
lära sig mer om hälsan och näringsläran inom ämnet biologi. Sjöbergs undersökning är gjord i 
21 länder och frågorna besvarades av 13- åringar.  De som arbetar inom förskola och skola 
måste våga se de möjligheter som finns i vår närmiljö vilket kan stimulera barnens 
teknikintresse. Sagorna kan bli ett verktyg för att stimulera de yngre. Teknik behöver inte vara 
svårt för inom förskolan finns det en tradition att pyssla med barnen. En stor del av sådan 
verksamhet kanske istället kan kallas för teknik, för dagligen genomför pedagoger olika 
teknikaktiviteter med barnen när de bygger, konstruerar, pusslar, och bakar.  
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1.2 Litteraturgenomgång 

 
1.2.1 Historisk tillbakablick. 
 
Naturvetenskap har varit ett manligt område där få kvinnor tagits sig in. Boel Berner (2004) 
skriver om detta i sin rapport ”Ifrågasättanden”. Under århundraden har kvinnorna varit i 
bakgrunden. Under 1600 -1700 talet inom aristokratin fanns kvinnorna med i periferin. De 
fick genom sin ställning i samhället kontakt med vetenskapsmän. Kvinnorna fick titta på 
stjärnhimlen och samla stenar. Men detta var enbart för att de hade status, släktskap och 
befann sig i de fina salongerna. 
Kvinnan har däremot haft en ledande ställning inom hushållskemin. Kvinnorna visste hur man 
odlade och tog hand om det man skördade. Även inom förlossningsvården har kvinnor 
dominerat. Man ansåg däremot inte att de passade in i det offentliga rum som universitet och 
institutioner ansågs vara. ”De tillhörde istället det lilla livet, i hemmet, med dess 
känslosamhet och omvårdnad” (Berner 2004, s.39). 
År 1748 valdes den första svenska kvinnan in i Vetenskapsakademien. Det var Grevinnan Eva 
Ekeblad som hade skrivit en artikel om hur man kunde göra stärkelse och puder av potatis. 
Hon var medlem av en finare familj vilket underlättade för henne att bli invald. 
I slutet på 1800- talet gjorde Salomon August Andreé en studie för att kartlägga svenska 
kvinnors patentsökning. Han fann då att antalet sökta patent var mycket lågt. Hans intention 
med studien var att slå ett slag för kvinnans styrka inom det naturvetenskapliga området. Han 
ville ändra på uppfattningen att kvinnors domäner enbart var i hemmet. I slutet av 1800- talet 
införde man praktiska ämnen i skolan vilket innebar att skolan fick förmedla kunskaper av 
mer teknisk art. Träslöjd för pojkarna där de fick lära sig att hantera olika slags verktyg, 
medan flickorna fick lära sig att sy, hantera nål och tråd och ta hand om ull. Detta ansågs som 
nödvändiga kunskaper för flickor att ha då de senare skulle bilda familj. Under tidigt 1900-tal 
införde man hemkunskapsundervisning samt hembygdskunskap. 
Mellankrigstiden innebar att man införde löpande band inom den svenska industrin. Detta 
ledde till att kvinnorna ofta hamnade utmed bandet, då det var brist på arbetskraft. 
Textilindustrin och livsmedelsindustrin är två exempel på arbetsplatser där kvinnorna 
dominerade. Under 1950- 1960- talet rådde det en stor tillväxt i landet och man såg industrin 
och den tekniska utvecklingen som en stor framtids källa. 
Under 1970- talet då kvinnofrigörelsen fick sitt genombrott kom fler kvinnor kom ut i 
förvärvsarbetet eller valde att studera vidare. Då inleddes den förändringsprocess som 
fortfarande är igång. Men idag finns det ett ändrat synsätt då det gäller kvinnor, 
naturvetenskap och teknik, (Berner 2004). Dagens flickor och pojkar skall uppmuntras inom 
olika ämnen så även inom teknik. Detta ska ske redan i förskolan enligt Lpfö-98. När sedan 
barnen möter skolans värld ska de utvecklas och stimuleras genom att målen i Lpo-94 följs.  
 
1.2.2 Vad är teknik och vad står i de olika läroplanerna samt kursplanen? 
 
Slår man upp ordet teknik i nationalencyklopedin, står det att läsa att det är en 
”sammanfattande benämning på människans metoder att tillfredställa sina önskningar genom 
att använda fysiska föremål. ”Vi har en mängd teknik omkring oss, men tar den för given och 
lägger knappt märke till den” (Ginner 1996, s.16).  Människan har under årtusenden förvaltat 
och vidareutvecklat gammal teknik. Utifrån lyckade och misslyckade uppfinningar samt 
nyfikenhet har tekniken utvecklats så att vi människor kan dra nytta av den. Praktiska 
kunskapstraditioner ligger till grund för många tekniska lösningar, (Ginner 1996). En 
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teknikers utmaning ligger i att lösa människans olösta praktiska problem, medan en 
naturvetare drivs av en önskan att förstå naturen och förklara dess fenomen, (Rosberg Osbeck 
2003). 
Vi använder oss dagligen av olika tekniska prylar som underlättar i vår vardag, synål, elvisp, 
skottkärra och dragkedja. Konkreta enkla saker som bara tas förgivet. Kan vi synliggöra dessa 
enkla föremål genom att använda våra teknikglasögon samt låta barnen prova glasögonen kan 
vi ge dem verktygen till sin teknikutveckling. 
Tidningen Förskolan har gett ut en temaserie som bland annat handlar om teknik. Boken vill 
poängtera att teknik inte skall behöva vara svårt för de yngre barnen. Man bör använda sig av 
barnens egen fantasi till att stimulera ett teknikintresse. Det berättas i boken om en förskola 
där man genom att tala om maskiner låtet barnen vara kreativa och hitta på egna 
maskinuppfinningar. På förskolan har barnen ritat egna korvmaskiner och glassmaskiner. 
Personal och föräldrar samtalade om sanningen i det barnen gjorde. En förälder ansåg att förr 
fantiserade man om rymdraketer och ubåtar, något som idag är verklighet. Kanske barnen som 
idag fantiserar om olika tekniska innovationer verkligen satsar och ser till att just deras 
maskiner blir till verklighet. Det blir ett konstruktivistiskt tankesätt där nya konstruktioner 
utformas utifrån gamla. Bekanta konstruktioner utvecklas till obekanta men utifrån barnens 
egna perspektiv och erfarenheter, (Björkman 2005). Ett sätt att se på barns lärande och 
kunnande som kan leda till nya utmaningar för dem, (Ginner 1996). 
 
”Teknik måste upplevas med hela kroppen och med alla sinnen för att den ska vara rolig och 
spännande” (Claesdotter 2005, s.63).  
 
I Skolverkets Kursplaner och betygskriterier 2000, (2002) står det att läsa att eleverna skall 
utveckla sina insikter inom ämnet teknik och lära sig använda vanligt förekommande redskap 
Deras intresse för ämnet skall stimuleras så att de kan göra egna reflektioner över ämnet. De 
skall även kunna se teknikens fördelar och nackdelar och kunna dra slutsatser utifrån sina 
reflektioner och handlingar.  
I de Läroplaner som styr skolans vardag kan man se att de bygger på varandras innehåll, en 
trappa som barnen - eleverna skall ta sig uppför 
Målen är uppnående mål som finns för skolåren fem och nio. Detta innebär att grundstommen 
måste finnas så att alla barn och elever känner sig motiverad till fortsatt utveckling. 
”Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem skall utvecklas för att berika 
varje elevs mångsidiga utveckling och lärande” (Lpo-94 s.16). Likvärdiga ord står att läsa i 
Lpfö-98, där man betonar samarbete över gränserna och stadier. ”Samarbetet skall utgå från 
de nationella och lokala mål och riktlinjer som gäller för respektive verksamhet” (Lpfö-98 
s.12).  
I kursplanen trycker man på att eleven måste förstå teknikens roll i ett samhälle, förstå 
växelspelet som finns mellan människa och teknisk utveckling. Elevernas 
kunskapsinhämtning inom teknik bör ske så att eleverna känner igen sig i det som skall 
undersökas, vilket kan innebära att det ska ske på deras nivå. De bör vara bekanta med 
problemet som ska undersökas. Förskolan och skolan skall även se till så att barnen och 
eleverna kan utveckla sina personliga ambitioner och intressen, oberoende av om de är flickor 
eller pojkar. Ett antal undersökningar visar att det skiljer sig mellan flickors och pojkars 
villkor samt förutsättningar inom tekniken,(Mattsson 1996)  
Det är viktigt att man inte understimulerar flickorna som oftast mognar tidigare än pojkarna 
Pedagogerna bör ge mer tid åt flickorna som oftast fogar sig i gällande regler som finns på 
förskolorna och skolorna. Skolan och förskolan bör även använda sig av böcker och 
läromedel som speglar flickors erfarenhet och vardag, (Mattsson 1996).   
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1.2.3 Sagan som hjälpmedel för att inspirera barn 
 
Boken och sagan som bildningsform har använts länge inom förskolan. Med sagan kan man 
berätta påhittade historier, fantasier eller sanna berättelser. Berättandet kan leda till att man 
förmedlar en känsla av något som är självupplevt. Genom sagan kan barnet identifiera sig och 
få en känsla av att vilja uppleva samma sak som det som händer i sagan. Denna 
upplevelsekänsla kan ligga till grund för att barnet vill utvecklas inom vissa områden. Carina 
Fast skriver om detta i boken Berätta!(2001). Genom sagorna börjar barnet att tänka, 
reflektera över hur de skulle gjort i samma situation. Man berikar deras möjligheter att 
reflektera över saker och ting.” Via en berättelse kan de få nya förebilder och hjältar men 
också lära sig att vara kritisk mot omänskliga beteende” (Fast 2001,s. 29). Fördelen med sagor 
och berättelser är att man kan stärka identiteten hos både pojkar och flickor. Vill man stärka 
självkänslan hos flickor kan man berätta sagor om starka flickor. Pojkarna stärker man genom 
starka pojkförebilder. Fast (2001) vill att man som berättare ska ställa sig själv några viktiga 
frågor innan man börjar berätta. Kommer berättelsen att väcka känslor? Kan den leda till att 
lyssnaren blir nyfiken och stimuleras till att söka mer kunskap? Kan lyssnaren känna igen sig? 
Är boken lämplig för just denna åldersgrupp? Åldersanknytningen på berättelsen och 
lyssnaren är viktig. Berättar man för de yngre barnen måste det som händer i boken ligga nära 
barnens egen vardag och vara lätt begriplig. Det är viktigt när man läser för de yngre att de 
kan se berättelsen framför sig. Berättaren visar bilderna eller använder leksaker som kan 
visualisera historien för dem. ”Om barnen är små, kan man använda material som hjälper dem 
att koncentrera sig, t.ex. flanobilder, fingerdockor eller någon leksak. Materialet får dock inte 
distrahera barnen så mycket att deras uppmärksamhet tas från lyssnandet” (Fast 2001, s.60). 
När man i sagostunden blir avbruten av att barnen vill förmedla något till övriga gruppen eller 
bara säga något spontant bör man låta dem göra det. Men inte så att de tar över hela 
berättelsen. Här gäller det att vara smidig, man kan låta det som barnet berättat, komma med i 
historien. Ofta kommer små spontana tillrop av självupplevd karaktär, barnet känner igen sig. 
Detta bör inte få ta överhand så att berättelsen störs eller berättaren tappar fattningen. Här 
gäller det som berättare att vara konsekvent att markera att nu ska sagan fortsätta, Fast (2001). 
 
1.2.4 Genus i sagans värld. 
 
Vad betyder Genus? I Nationalencyklopedin står det att:” ge´nus, engelska gender, begrepp 
använt för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer och handlingar som sammantaget 
formar människors sociala kön. Begreppet genus infördes i humanistisk och 
samhällsvetenskaplig forskning på 1980-talet. Relationen mellan könen samt varierande 
uppfattningar om vad som uppfattas som manligt och kvinnligt betonas”. Uppfattningar om 
vad som är manligt respektive kvinnligt börjat ta en form hos barnen då de är mellan 2-3 år, 
(Månsson 2000).  
Även inom sagor och berättelser finns ett genussystem, som visar sig i de många manliga 
förebilderna. Som berättare gäller det att vara observant och tillgodose allas behov av 
förebilder. Om detta skriver Lena Kåreland i Modig och stark- eller ligga lågt (2005). Hon 
menar att utifrån litteraturen kan man se hur pojkar och flickor har gestaltats. Man kan se hur 
kvinnor och män beskrivs i ord men även i färg. De vanliga färgerna som vanligtvis betraktas 
som manliga eller kvinnliga får här sin form utifrån hur illustratören ser på manligt respektive 
kvinnligt. Det blir inte gemena man eller kvinnas perspektiv utan författarens och konstnärens 
syn. Kåreland (2005) skriver att skolan och förskolan spelar en viktig roll i förmedlandet av 
litteratur till barn, både vad gäller stimulans till läsutveckling och hur de kan påverka barn i 
deras uppfattning om genus. Det är viktigt att förskolan kan förmedla olika böcker med olika 
innehåll och kunskap om böcker med ett sådant innehåll där både flickor och pojkar tar plats 



 5

eller visar sin styrka. Män är ofta huvudpersoner i de böcker som vänder sig till de yngsta 
barnen. I många sagor framställs det som har med känslor, omsorg som kvinnligt, medan 
byggande och mekande anses manligt. Det är den rådande normen som styr valen av hur 
böcker och sagor framställs. Det gäller att våga bryta dessa nedärvda mönster och normer. 
Som ett förslag på detta menar Kåreland (2005) att man kan byta namn och identitet på 
figurerna i sagan. Hon tar ett exempel ur sagan Guldlock, där låter hon mamma björn laga 
stolen medan pappa lagar gröten. Det kan leda till att barnen protesterar men även till att det 
tycker att det bara blir roligt med bytet. Det förslag som Kåreland ger går att använda på alla 
sagor. Byt ut namnen på figurerna till barnens namn. 
 
1.2.5 Teknik för alla, 
 
I artikeln Should Science be Taught in Early Childhool  (Eshach and Fried 2005) anser man 
att det finns sex goda skäl till att undervisa de yngre barnen i naturvetenskapliga ämnen. 
 

1. “Children naturally enjoy observing and thinking about nature. 
2. Exposing student to science develops positive attitudes towards science. 
3. Early exposure to scientific phenomena leads to better understanding of the scientific 

concepts studied later in a formal way. 
4. The use of scientifically informed language at an early age influences the eventual 

development of scientific concepts. 
5. Children can understand scientific concepts and reason scientifically. 
6. Science is an efficient means for developing scientific thinking.” 

 
Många betonar att de naturorienterade ämnena anses svåra av eleverna. Men det finns få 
undersökningar som är gjord utifrån ett förskoleperspektiv, (Månsson 2000). I antologin Olika 
på lika villkor (Skolverket 1999) berättar Anna- Stina Ahlrik om ett Teknik projekt hon varit 
involverad i. Detta projekt går ut på att stimulera flickor och pojkar i åldrarna 4- 10 år, till att 
utforska olika teknisk experiment samt tyda en problemlösning. Syftet är att stimulera barnen 
till att få en positiv utveckling inom ämnet teknik och att det i sin tur kan leda till ett intresse 
för teknik. 
Tidningen Förskolan har gett ut en bok som heter Matematik, teknik och naturkunskap 
(2005). I den intervjuas Bibbi Åman, universitetsadjunkt samt ”teknikeldsjäl”. Hon poängterar 
att förskoleläraren måste ta sitt ansvar till att väcka de yngre barnens teknikintresse. Det kan 
ske genom att pedagogerna väver in teknik i de teman man arbetar med på förskolan, samt att 
det finns invävt i de vardagliga sakerna man gör tillsammans med barnen. Teknik ska vara 
roligt och locka till utmaningar. För att komma dit måste pedagogerna utgå från barnen och 
deras kunskaper. Tillsammans kan man söka fakta och svar i faktaböcker eller på Internet. 
Pedagogen ska vara som en medupptäckare i barnens iver att utforska hur saker och ting 
fungerar. Enligt Åman bör detta ske i mindre grupper så att alla kan vara aktiva, (Claesdotter 
2005).  
Ahlrik (1999) har sett att pojkar och flickor attackerar problemen på olika sätt. Pojkar har en 
tendens att rusa runt mellan alla tekniska experiment för att se problemen och finna deras 
lösningar. Flickorna går mer metodiskt tillväga. De analyserar ett experiment först. Försöker 
hitta lösning på problemet sedan går de vidare till nästa experiment. Pojkarna kommer oftast 
tillbaka och säger att man prövat allt men inga lösningar finns. Flickorna kommer med 
lösning på problemställningen men har oftast inte testat själva experimentet. Flickorna har en 
tendens att ställa högre krav på sig själva, (Ahlrik 1999). De vill oftast att den skriftliga 
sammanställnigen skall vara snygg och korrekt enligt Mattsson (1996). 
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Ahlrik (1999) skriver att flickor behöver mer motivation till varför man bör arbeta med teknik 
och naturämnen. Pojkar har oftast en större glädje i att experimentera samt att de fascineras 
mer av tekniska lösningar. ”Förenklat kan man säga att pojkar gör först och tänker sedan, 
medan flickorna tänker ut något först och provar sedan” (Ahlrik 1999,s146). 
Ahlrik brukar dela grupperna av barn i olika konstellationer. De yngre brukar vara i 
könsblandade grupper. Äldre i homogena grupper, detta för att hon sett under åren att flickor 
och pojkar har olika arbetssätt ju äldre de blir. De yngre barnen samarbetar mer inom 
grupperna. De grupper där barnen är äldre har en tendens att använda flickorna som 
hantlangare. De äldre pojkarna och flickorna använder sig av olika strategier för att lösa saker. 
Utifrån dessa olika arbetssätt har Ahlrik funnit att homogena grupper stimulerar till att de 
vågar visa, blotta sina kunskaper samt tillägnas sig ny kunskap. Det pratas mer i homogena 
grupper och man kommer fram till lösningar tillsammans allt enligt Ahlrik (1999). 
Svaleryd (2007)  menar att om man väljer att arbeta med homogena grupper måste syftet med 
homogena grupper vara klart för pedagogen. Som ett exempel på detta kan man ställa sig 
frågan: Vad är målet med detta arbetssätt? Vill man stärka flickor respektive pojkar i ämnet. 
Tror man att arbetssättet leder till ett mer jämställt arbetsklimat. Fördelarna med homogena 
grupper är att i grupperna kan man stärka flickor och pojkar genom att de ser hur 
variationsrikt det egna könet kan vara. Detta kan vara ett sätt att motverka könsstereotypa 
mönster, (Svaleryd 2007). Johansson (2008)  skriver att pojkar får oftast mer uppmärksamhet 
från pedagogerna detta genom att de oftast tar en framträdande roll i barngrupperna, något 
som kan ses som en manlig dominans. Även om många lärare hävdar att de ger lika mycket 
tid till flickor och pojkar, så visar många undersökningar motsatsen Johansson (2008). Detta 
kan liknas vid ett genuskontrakt, en gammal tradition om hur pojkar och flickor skall och bör 
bete sig i barngrupper eller i ett klassrum vilket Svaleryd (2007) skriver om. 
Eleverna påtalar att man borde fått teknikkunskaper tidigare, gärna i förskolan och i de 
tidigare åren i skolan,(Lindahl 2003). Mattsson (1996) menar att undervisningen kan börja 
redan i tidiga år. Får man det tidigt samt positiva förebilder såsom engagerande pedagoger 
stimuleras man i en riktning som kan bli positiv för barnens - elevernas fortsatta intresse för 
ämnet.  Eleverna tycker att teknik och naturvetenskapliga ämnen kommer in sent i skolan. De 
anser ämnena svåra och inte tillräckligt förtrogna med elevernas vardag,( Mattsson 1996). 
Lindahl (2003) visar detta i sitt avhandlingsarbete där hon genomfört en longitudinell studie. 
Hon refererar till Europabarometern (2001) som visar att svenska folket är de som besöker 
tekniska och naturvetenskapliga centra såsom Universeum i Göteborg, Tom Tits i Södertälje 
och Technicus i Härnösand flitigast i hela Europa. 
Detta kan tolkas som om svenskar överlag är mycket natur och teknik intresserade. Ändå visar 
det sig att ungdomar inte vill studera vidare inom områdena. Ämnena har många ord som 
eleverna ansåg vara svårbegripliga, begrepp som de inte förstod. Men när de väl förstod kände 
de att de blev mer motiverade till att öka sina kunskaper. Eleverna ansåg att många ämnen 
såsom SO- ämnena introduceras i förskolan, man lekte in dem och intresset började gro hos 
dem. På så vis byggdes kunskapen successivt upp, (Lindahl 2003). Andra faktorer som 
påverkar barnen är hemmet. Det kan vara föräldrar, äldre generationer samt andra i barnens 
närmiljö som delger och låter barnen vara aktiva inom teknikområdet, (Mattsson 1996). 
 
Lindahl (2003) visar att många anser att undervisningen är utformad mer för att passa pojkar. 
Flickorna har svårare att se relevansen i undervisningen. Något som även Ahlrik (1999) 
poängterar. Det är viktigt att det finns vardagsanknytning samt att man som pedagog tar reda 
på barnens erfarenheter när det gäller ämnet. Något som Mattsson (1996) tar upp som viktigt 
är att förkunskaperna hos barnen är avgörande om de ska förstå eller inte förstå. Enkla frågor 
där barnen får säga vad de tror ska hända kan underlätta. 
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Detta kan bli en utmaning för barnen. Deras tankar samt deras reflektioner kan leda till att de 
själva ser hur de lär sig samt förstår sitt eget kunnande. 
För att göra ämnena mer attraktiva bör man utgå från elevernas intressen, deras vardag samt 
något de kan relatera till där de kan se konsekvenserna och hur de själv kan påverkas om man 
gör på det ena eller andra sättet, (Mattsson 1996). 
Svaleryd (2007) menar att den nyerövrade kunskapen kan ge barnet en tilltro till sig själv, 
vilket skapar tillit och ger en starkare självkänsla. När barnet fått denna självtillit vågar de 
utmana andra aktiviteter, de vågar möta framgång men även motgång och det kommer att 
stärka dem. Valen kan leda till en utveckling som bidrar till att de kan göra icke traditionella 
val. Det gäller att få bort stämpeln som säger att flickor är omvårdande och väljer omvårdande 
yrken medan pojkar är hårda och gör yrkesval utifrån hårda val. För att bryta denna 
könsstereotypa vardag gäller det att som förälder tillåta barnen att vara med i det vardagliga 
arbetet samt att stötta dem i sina val, enligt Svaleryd (2007). När det gäller flickors stöttning 
belyser Mattsson (1996) faderns roll men eftersom familjesituationerna kan se så olika ut 
gäller det att de kvinnliga pedagogerna som finns i barnens närhet vågar visa sitt 
teknikintresse. Olika erfarenheter och förebilder kan leda till att man gör val som kanske inte 
visar sig så traditionella utifrån ett flickperspektiv. Eftersom teknik oftast uppfattas som hård 
kunskap gäller det att motarbeta detta samt att belysa motsatsen. ”De vet inte att teknik kan 
innebära arbete med människor och gagna andra” (Mattson 1996, s.72). 

 1.3 Syfte 
 

För att kunna utveckla sitt teknikintresse skall flickor och pojkar ges samma förutsättningar. 
Undersökningen syftar till att utforska om det finns förebilder i sagor och i barnens närmiljö 
som kan påverka dem. Med närmiljö avses personer som barnen träffar kontinuerligt. För att 
anpassa undersökningen till barnens nivå används två sagor med figurerna Emma och Totte, 
som är relativt kända hos de flesta förskolebarn. Emma och Totte är i ungefär samma ålder 
som barnen som intervjuas. Böckerna som används i undersökningen är Emmas verkstad och 
Totte bakar. I dessa två sagoböcker utförs det två aktiviteter i form av bakning samt lagning 
av leksaker.  
Undersökningen syftar även till att ta reda på om barnen identifierar sig med Emma eller 
Totte och hur de traditionella könsmönster som finns i samhället påverkar detta val. Med 
utgångspunkt från sagornas handling undersöks även vilka aktiviteter som barnen känner igen 
sig i. 
I ett större och längre perspektiv kanske denna undersökning kan leda till att man ser 
barnlitteratur som ett verktyg i att stimulera barnens teknikintresse redan i förskolan. 
 
 
 
 
 

1. 4 Frågeställningar 
 

1.  Vilken sagofigur identifierar sig 2-3 åringar med och vad är anledningen till 
deras val?  

2. Hur ser skillnaden ut mellan pojkar och flickors val av Emma och Totte?  
3. I vilken aktivitet känner 2-3  åringar igen sig och hur skiljer det sig mellan 

pojkar och flickor?  
4. Vilka personer medverkar i 2-3 åringarnas aktiviteter? 
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2. METOD 

Undersökningen är en kvalitativ undersökning, vilket kännetecknas av att man vill få en 
närhet till forskningsobjektet. ”Vi ska ansikte mot ansikte möta den situation som enheten 
befinner sig i” (Holme & Solvang 1997, s.92). 
Arbetet utgår från ett material som bygger på sagorna Emmas verkstad och Totte bakar. 
Böckerna har gjorts om till flanosagor. En flanosaga är ett sätt att berätta sagor på, där man 
sätter upp bilderna vartefter sagan berättas på en flanellograf, en flanotavla. Bilderna sitter 
uppe under hela sagans gång. När sagan är slut finns bilderna framför barnen på flanelltavlan. 
Detta kan vara ett sätt att underlätta för de yngre barnen att hänga med i sagans handling, då 
hela sagans bildliga verk finns framför dem. Tillverkningen av sagorna innebär att bilderna 
som finns i böckerna har färgkopierats, klippts ut och laminerats. Sedan limmar man fast 
sandpapper på baksidan, vilket gör att bilden fastnar på flanelltavlan. Berättaren läser sedan in 
sig på sagan, stödord kan användas för att underlätta för berättaren. Sagorna lades i två lådor, 
en med en bild på Emma och en med Totte. Lådorna blev sagornas hemliga rum. Med 
utgångspunkt från dessa böcker intervjuar jag barnen om deras tankar kring teknik. ”Den 
kvalitativa metoden söker alltså former för att samla in data som ligger så nära det vardagliga 
som möjligt” (Carlström & Hagman 1999, s. 64).  
 
2.1 Urval och Etiska överväganden 
 
Förskolan som undersökningen är gjord på ligger i en glesbygdskommun. På förskolan finns 
21 barn inskrivna i åldrarna 2-3 år. Förskolan består av fyra avdelningar med åldersblandade 
grupper.  Alla barn i åldern 2-3 år fick ett medföljarbrev på sin hylla. Detta administrerades av 
personalen på förskolan. Jag har vikarierat på berörd förskola. Vilket innebar att jag var känd 
för såväl barn som personal. 
Innan undersökningen genomfördes träffade jag berörd personal två gånger för att delge vad 
undersökningen skulle handla om. Vi gick igenom hur arbetet skulle genomföras och de fick 
se materialet som skulle användas under observationerna. Till min hjälp att få barnen att 
samtala med mig om Emma och Totte har jag köpt in dockor som föreställer Emma och Totte. 
Personalen informerade mig om vilken lokal de ansåg vara lämplig för sagostunden. 
Vi diskuterade även vilken tidpunkt på dagen de ansåg vara bäst utifrån barnens rutiner. 
Lokalen som fanns tillgänglig för undersökningen var ett mindre samlingsrum, där de yngre 
barnen har sina samlingar. Rummet ligger längst ner på en barnavdelning. En flanotavla finns 
uppsatt på väggen. Rummet har en stor puffkudde mitt på golvet där barnen sitter under sina 
morgonsamlingar. Det finns även några mjuka små barnfåtöljer i rummet som jag använde 
mig av vid observationstillfällena. Rummet var bekant för barnen, vilket är viktigt menar 
Doverborg & Pramling Samuelsson (2003) . Vid varje undersökningstillfälle deltog två barn. 
Barnen skulle få en känsla av tryggheten de har av varandra, men också möjlighet att göra sin 
röst hörd. 
Genomförande av barnintervjuer, videoinspelning kräver tillstånd av vårdnadshavare 
Alla berörda vårdnadshavare fick ett medföljarbrev (bilaga 1.) I brevet stod det tydligt vad 
som skulle göras, sagoläsning, intervju samt att allt skulle videoinspelas. Vårdnadshavaren 
fick välja mellan svarsalternativen. 
 
 
Ja mitt barn får deltaga 
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Nej, mitt barn får inte deltaga. 
 
21 svarslappar lämnades till förskolan med namnunderskrift från vårdnadshavare.  
20 med svaret ja, mitt barn får deltaga.  
1 med svaret, nej mitt barn får inte deltaga. 
 
2.2 Datainsamlingsmetoder 
 
Intervju med videoinspelning har används i detta arbete. Då alla observationstillfällen 
videoinspelades gav det en frihet att fokusera på barnen, följa dem på nära håll i deras samtal 
och engagemang i sagan. Med tanke på att barnen var i 2-3 års ålder så fick intervjuaren här 
en större chans att se barnen under observationerna och att kunna se om alla observationer 
under lugna förhållanden. Då allt material fanns bandat kunde kroppsspråk avläsas. Några av 
barnen valde att inte svara muntligt utan nickade sitt svar, vilket framkom under 
analysarbetet. Dessa svar hade kunnat gå förlorade om intervjuerna inte hade videofilmats. 
 
2.3 Genomgång 
 
Vid varje tillfälle hade rummet förberetts så att videokameran var uppställd och de små 
barnfåtöljerna var framställda. Lådorna med sagorna samt Emma och Totte dockorna fanns 
framme. Barnen valdes slumpmässigt från avdelningarna, urvalet här blev att de barn som 
fanns vid dagens tillfällen fick deltaga i observationen som gavs just denna dag. Måndag till 
onsdag är dagarna då de barn som har rätt till förskola under 15 timmar är närvarande. Barnen 
hämtades från avdelningarna, och vi gick tillsammans ner till det avsedda rummet för 
observationen. Dockorna låg på respektive sagolåda, barnen fick veta vilka sagofigurerna var. 
Några barn kände igen Totte men Emma var inte lika bekant. 
Sagorna berättades i direkt anslutning till varandra och följdes av intervju och samtal. Under 
några sagotillfällen började vi samtala direkt utifrån sagan, då något barn ställt en fråga med 
anknytning till sagan. Doverborg& Pramling Samuelsson (2003) menar att lyhördhet är 
viktigt i samtal med barn. Då det är barn som observerades gällde det att fånga nuet och deras 
intresse. Dockorna kunde vara ett stöd för de barn som är mer tystlåtna. Man bör beakta att 
barn mellan 2-3 år har kommit olika långt i sin språkutveckling samt i sin medvetenhet om 
vad orden betyder i vissa sammanhang. 
Frågorna som ställde till barnen var utformade utifrån sagofigurerna och deras aktiviteter.  
 
• Vill du berätta för mig, vem vill du vara, Emma eller Totte? 
• Vill du berätta för mig, varför du valde Emma eller Totte? 
• Vill du berätta för mig, om du brukar baka eller laga saker? 
• Vill du berätta för mig, med vem du bakar eller lagar saker? 
 
”Frågor som barn ofta uppfattar som lätta, är när man ber dem berätta något” 
(Doverborg& Pramling Samuelsson, 2003 s.34) 
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 Dockor som användes under observationerna. 
 
2.4 Analysmetoder 
 
 
Undersökningens metod är barnintervjuer med videoinspelning. I analysen av undersökningen 
har jag valt att överföra de videoinspelade observationerna till DVD skivor. Totalt blev det 10 
observationstillfällen och cirka tre timmars videoinspelat material. Varje observation 
transkriberades ner, vilket innebär att det visade skrivs ner på papper. Tillsamman blev det 
rådata. DVD skivorna gav möjligheterna till att observationer kunde ses flera gånger. Utifrån 
barnens svar och kroppsspråk kunde kategorier urskiljas. Björndal (2005) menar att 
videoinspelat material innehåller en ”rikedom av information”. Allt insamlat material 
omarbetades och visas i resultatet. Som ett komplement till det skrivna ordet har diagram 
används. Då åskådliggörs enskilda barns val samt att man kan visa pojkar och flickors val på 
ett mer lättvisande sätt. ”Det ska vara en riktig eller sann återgivning av vad som skett” 
(Holme & Solvang 1997, s.93). 
Allt insamlat material där de berörda barnen är med samt medföljarbreven svar kommer att 
lämnas in till Högskolan i Gävle för arkivering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.barnbokhandeln.com/980-emma.html
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3. RESULTAT 

 
Resultatet i denna undersökning kommer här att presenteras utifrån de frågeställningar som 
studien bygger på. Undersökningen har utgått från två sagor, Emmas verkstad och Totte 
bakar. Berättelserna var omgjorda till flanosagor. Sagorna berättades i direkt anslutning till 
varandra. Under några av sagotillfällena kom barnen med spontana frågor vilket innebar att 
jag tog tillfället i akt att fånga barnens intressen. Detta genom att ställa frågor till barnen. 
Sagorna handlade om att baka och om att laga trasiga leksaker. Utifrån sagornas aktiviteter 
har frågor med efterföljande följdfrågor ställts. Följdfrågorna har varierat utifrån vad barnen 
svarat. Barnens svar har sedan sammanställts i form av diagram som visar det faktiska antalet 
deltagande barn. Detta val att visa antalet barn istället för i procent gjordes för att inte 
vilseleda läsaren till att tro att antalet deltagare är fler än det faktiskt är. 
Figuren 1:6 visar hur många flickor respektive pojkar som medverkade i undersökningen. 
Barngruppen var relativt jämt fördelad mellan könen. 20 barn deltog i studien varav nio 
flickor och 11 pojkar. 
 
 

 
Figur 1:6 Könsgruppering. 
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Fråga 1, Vilken sagofigur identifierar sig 2-3 åringar med och vad är anledningen till 
deras val?  
Frågan som ställdes till barnen efter avslutad saga var: Vem skulle du vilja vara, Emma eller 
Totte? Till deras hjälp för att välja sagofigur visades dockorna. 
 

  
Figur 2:6 visar de deltagande barnens val. 
 
Det visade sig att barnen angav fler valmöjligheter än de två huvudpersonerna som fanns i 
sagan. Totalt blev det fem stycken kategorier. Emma, Totte, Jag själv, Både Emma och Totte 
samt Ingen. I kategorin Ingen är svaren från de barn som angav ordagrannt Ingen. Men även 
de barn som inte gjorde något val samt de barn som valde att vara tysta. Barnens motiveringar 
till varför de valde Emma kateogoriserades utifrån ett alternativ: Vill det. Av sju barn som 
valde Emma gav 4 barn en motivering till sitt val. Tre barn motiverade inte alls sina val. Visar 
här barnens motiveringar i form av citat. 
 
”Vill det” (pojke). 
”Den ” (pojke). 
”Eeh, för jag vill” (flicka). 
”Vill vara Emma” (flicka). 
 
Motiveringarna för varför man valde Totte kategoriserades in i tre olika grupper: 
igenkännande, bakning och ömhet. Sex barn valde Totte. Fyra av dem motiverade sina svar. 
Två gav inga motiveringar till sina val. Nedan visas barnens motiveringar i form av citat. 
 
”Ägg” (pojke) 
”Hm, puss” (pojke) 
”Det är jag” (flicka) 
 ”Ja, det är jag” (pojke) 
 
En pojke valde, Jag själv. Motiveringen till hans val var: ”Jag är.. det egna namnet” En 
flicka valde Både Emma och Totte. Hon motiverade sitt val genom att säga: ”Jag vill det”. Av 
11 pojkar som deltog i studien valde fyra kategorin Ingen. En flicka valde Ingen. 
Motiveringen till detta val gav barnen genom att svara: ”Jag vill inte vara någon” eller 
genom att vara tysta. Resultatet visar att en flicka valde Både Emma och Totte med 
motiveringen att: Det är jag.  
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Fråga 2, Hur ser skillnaden ut mellan pojkar och flickors val av Emma och Totte?  
 

 
Figur 3:6 visar vilka kategorier flickorna valde. 
 
 

 
Figur 4:6 visar vilka kategorier pojkarna valde.  
 
Barnen har inte motiverat sina val genom att säga att: Emma eller Totte är flicka eller pojke. 
Motiveringar av den sort som kan liknas till utseende och kläder har inte heller framkommit. 
Fördelningen mellan flickor och pojkars val visar inte heller några större skillnader när det 
gäller Emma och Totte. Dock visar pojkarna en större andel som valde att inte välja någon 
kategori. Det är även jämnt i hur flickoer och pojkar väljer Emma eller Totte. 
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Fråga 3,I vilken aktivitet känner 2-3  åringar igen sig och hur skiljer det sig mellan 
pojkar och flickor?  
 

 
Figur 5:6 visar hur många som brukar baka. 
Resultatet visar att en större andel av pojkarna kände igen sig i aktiviteten bakning. 10 av 11 
svarade att de brukade baka. Ett färre antal flickor uppgav att de kände igen sig i aktiviteten 
bakning. Fyra av nio flickor svarade att de brukade baka.  
 

 
Figur 6:6 visar hur många som brukar laga saker. 
På frågan om barnen brukade laga saker som gått sönder svarade: Fyra av flickorna ja. Fyra 
av pojkarna ja. Under detta resultat kategoriserades inte svaren, då enbart två motiverade sina 
svar. En flicka berättade att hon lagat sin leksaksspis som gått sönder. Hennes pappa hade 
hjälpt henne. En pojke berättade att han hade en ”hammar” hemma, precis som pappa. 
Resultatet visar att lagning var ett obekant ord för dem när det gällde att laga saker som gått 
sönder. Ordbilden de hade för lagning är mer i samband med att laga mat. 
Nedan visas några citat som visar barnens ordbild för ordet ”laga”. Dessa svar kom på 
följdfrågan om vad de brukade laga hemma. 
 
”Spagetti” (pojke). 
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”Laga grädde å pankkaka” (flicka). 
”Man spikar inte tjejer det går sönder” (flicka). 
 
Utifrån resultaten av undersökningen som visas i figur 5:6 och i 6:6 kan man se att pojkarna 
mest känner igen sig i aktiviteten bakning. Då 10 pojkar svarat att de brukade baka (figur 5:6). 
En pojke skakade på sitt huvud. Skakandet tolkades som ett nej på frågan. I figur 6:6 visas 
resultatet av barnens aktivitet när det gäller lagning. Pojkarna visar att ett fåtal är bekanta med 
”lagning”. Flickornas resultat visar att det inte finns någon skillnad mellan aktiviteterna 
bakning och lagning. 
 
 Fråga 4, Vilka personer medverkar i 2-3 åringarnas aktiviteter?  
 
En följdfråga som barnen fick var Med vem brukar du baka? Här kan man utifrån barnens 
svar se tre olika kategorier: Momma (mormor), mamma och pappa. Majoriteten av de 14 barn 
som svarat angav momma som första alternativ.En del barn svarade mamma och pappa. Då 
barnen svarat mamma och pappa som ett ord kan man inte utläsa det faktiska antalet.  
Nedan visas här ett citat från en av flickornas svar på frågan. Vem brukar du baka med? 
”Såna där med socker på”. (visar sin vänstra arm, den föreställer bullarna). 
”Bullar med socker”. (hon tar sedan sin högra hand och visar hur hon strör socker över den 
visade vänstra armen). Jag frågade då en gång till: Vem bakar du med? 
”Ja, jag bakar, då ont här jag ramlat” ( visar sin arm som i meningen tidigare föreställt bullar).  
När det gäller ordet lagning visade set sig att barnen som motiverade sina svar berättade att 
pappan hade anknytning till aktiviteten lagning. 
 
 
Empatiska förmågor. 
 
En sak som inte redovisas i något eget diagram, är den empatiska förmåga som barnen visade. 
I sagan om Emma råkade lillebror ta hammaren och slå sig på ett finger. De flanobilder som 
engagerade barnen mest var när lillebror slog sig med hammaren. Han får då tröst av Emma 
och mamma. Emma hjälper honom att sätta på ett plåster på det onda fingret. Just denna 
episod om lillebrors olycka fick barnen att delge sina egna upplevda olyckor. De berättade att 
de fått tröst precis som lillebror av syskon, mamma och pappa. Barnen visade var de hade 
skadat sig. Och var det hade gjort ont. Nedan visas ett citat från en pojke 
”Aj, ont min dä”. Pojken visar sitt onda finger. 
I figur 3:6 ser man att en flicka inte valde någon av figurerna. Hon lade hela sitt intresse i 
Emmas lillebror. Hennes engagemang låg i att trösta och pussa flanobilden. Hon sa ofta under 
efterföljande saga: ”Åh lillebjoj”. Flera gånger påpekade hon att plåster är bra, ”Man gla” 
 
Barnens inlevelse och empatiska förmåga i sagan kan ha spelat en aktiv roll i flickornas val av 
Emma (se figur 3:6). Då endast fyra flickor sagt att de lagar saker  Figur 4:6 visar att  
pojkarna valde lika mellan Emma och Totte. Resultatet i pojkarnas val kan speglas av den 
empatisk förmågan samt ett intresse för aktiviteten bakning som visas i figur 5:6. 
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4. Diskussion 
 

4.1 Sammanfattning och tillförlitlighet 
 
I uppsatsen observerades 20 barn i åldrarna 2-3 år. Tanken med arbetet var att se om barnen 
var medvetna om den teknik som finns i deras vardag, men även att se om flickor och pojkars 
uppfattningar om teknik är lika. Finns det förebilder som barnen kan identifiera sig med och 
som kan ge dem ett intresse för ämnet. Resultatet visar att flickor och pojkar väljer relativt 
lika. Då barnen fick frågan om de ville vara Emma eller Totte kunde inte alla 2-3 åringarna 
välja en av figurerna. Några av barnen svarade Emma eller Totte. En del svarade att man ville 
vara jag eller ingen. Något som kommer fram i undersökningen är ordens betydelse i sitt 
sammanhang. Då författaren upptäckte att ordet ”laga” inte används då man lagar trasiga 
saker. Barnen förknippade ordet ”laga” med matlagning. En annan företeelse som framhålls i 
resultatet är att den empatiska rollen har fått en betydelse i detta arbete, något som inte fanns 
med i tanken bakom arbetet. Men då den fått en framträdande plats i barnens agerande har jag 
valt att ta med den. 
När man ser på tillförlitligheten i arbetet kan man se att könsfördelningen i den undersökta 
gruppen var relativt jämt. 20 barn deltog efter att vårdnadshavaren gett sitt skriftliga 
medgivande. Fördelningen mellan könen var 11 pojkar och nio flickor. För att synliggöra 
barnens resultat har diagram valts. För att få en hög reliabilitet i arbetet visas även diagram 
över pojkar och flickors val. De olika sagofigurerna representeras i arbetet av olika färger, för 
att läsaren snabbt ska kunna se vad barnen valt. Metoden som användes var barnintervju med 
videoinspelning. Då barnen som deltog var mycket aktiva i sagorna med att delge egna 
upplevelser, framkom det att videoinspelning var den metod som gav mig möjligheter att 
analysera varje barnintervju ett flertal gånger i efterhand. Vilket medförde att validiteten på 
arbetet ökade enligt Johansson & Svedner. Då jag under analysarbetet kunde se barnens 
kroppsspråk tillförde det mycket som annars skulle gått förlorad vid en annan vanlig intervju. 
Det mänskliga ögat skulle aldrig ha hunnit uppfatta vad barnen visade med kroppen eller via 
sina nickningar. Björndal (2005) gör liknelsen av att videofilmen konserverar  
händelserna.  
 

4.2 Barnens val av sagofigur 
 
Resultatet visar att barnen sedd som grupp valde Emma tätt följd av Totte. Ingen större 
skillnad mellan val av sagofigur framkom, sju barn valde Emma och sex Totte. Ser man till 
varje grupp för sig så väljer fyra flickorna Emma och tre Totte. Pojkarnas val ledde till att 
Emma och Totte fick lika många val. Den stora skillnaden finns i valet Ingen. I pojkarnas val 
visade det sig att fyra inte ville vara någon. Eller att de visade med sitt kroppsspråk att de inte 
ville välja. I gruppen flickor var det en som valde Ingen. En flicka valde både Emma och 
Totte. Eva Kasholm (2008) har gjort sin undersökning på 4-5 åringar. Hon har observerat 23 
barn, varav 16 pojkar och 7 flickor. I Eva Kasholms resultat ser man att sju valde Emma, 15 
valde Totte och en valde både Emma och Totte. I hennes resultat kan man se att pojkar och 
flickor väljer mer utifrån det egna könet. I Eva Kasholms undersökning säger två barn att de 
valt figur utifrån sitt eget kön. De andra har motiverat sitt val utifrån den handling som utförs 
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i sagan. Då antalet val var så stort i båda undersökningar kan man se att sagan kan stimulera 
till att barnen identifierar sig med figurerna. De kan även få förebilder och hjältar vilket 
stämmer överens med vad Fast (2001) anser. 
 

4.3 Val av sagofigur utifrån om jag själv är flicka eller pojke. 
 
I den undersökta barngruppen ser man att resultatet visar att det är jämt fördelat i valet mellan 
Emma och Totte. Ingen av barnen sade att de gjort sitt val av figur för att jag är tjej eller kille 
därför väljer jag Emma eller Totte. Då en av flickorna var säker på att hon ville vara båda 
sagofigurerna kan det verka som att barn mellan 2-3 år inte gör val av sagofigur, de 
identifierar sig med dem utifrån sig själva. Ser man på Eva Kasholms arbete visar det sig att 
endast två barn uttryckte att de valde utifrån sitt eget kön. Tittar man då till båda 
undersökningarnas resultat kan man upptäcka att något händer i perioden mellan 2-3 år och 4-
5 år. Barnet kan ha ökat sin egen medvetenhet, vilket kan leda till att de upptäcker skillnader. 
Enligt Månsson (2000) så är det under 2-3 år års åldern som den såkallade 
könsrollsutvecklingen brukar ta sin början. Men inget av barnen i 2-3 års ålder påpekade att 
Totte gjorde sysslor som var typiska för flickor. Inte heller att Emma gjorde typisk 
pojkaktivitet.  
 

4.4 Aktivitet som barnen kände igen sig i samt medverkande personer. 
 
Resultatet visar att pojkarna valde aktiviteten baka före aktiviteten laga. 10 av 11 pojkar 
brukade baka. I gruppen flickor var det bara fyra av nio som svarade att de brukade baka. I 
kategoriseringen av barnens svar fanns ”Momma” (mormor), mamma och pappa. Utifrån 
barnens svar kan man se att det är den äldre generationen som de oftast bakar med.  Är det de 
som kanske har tiden och tålamodet som krävs vid denna aktivitet. Det kan även vara så att 
bakning är den första teknikaktivitet som man tänker på när man tänker ”hemmateknik”. 
Bakning som aktivitet gör att kroppen och alla sinnen aktiveras, en viktig detalj enligt 
Claesdotter (2005). Trasig leksaker som skall lagas var en främmande aktivitet för barnen. 
Utifrån resultatet och de citat som citerats kan man se att ordet laga har befäst hos de yngre i 
samband med matlagning. Bara två barn, en flicka och en pojke berättade om ”lagning”. 
Flickan hade lagat medan pojken hade en hammare. Resultaten visar att språket och dess 
betydelse spelar en stor roll när man intervjuar barn. Som intervjuare bör man beakta att 
barnen i åldern 2-3 år har nått olika långt i sin språkutveckling och därför var det en fördel 
med de dockor som användes under observationerna. För att förtydliga ännu mer kunde man 
använt sig av mer rekvisita. Detta för att understryka ordet som avsågs. Lagning kunde ha 
visats genom olika verktyg. 
 

4.5 Upptäckter som gjorts under arbetet. 
 
4.5.1 Empati 
 
En aktivitet som inte förutsågs men som väcktes hos barnen, var den empatiska. Sagan där 
Emma har huvudrollen engagerade barnen mycket. På frågan om vem man ville vara fick 
sagofiguren Emma de flesta av barnens val. Resultatet visar att deras engagemang, intresse 
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och empati för lillebror i sagan kan ha påverkat dem i deras val av figur. Att barnen var noga 
med att berätta om sina egna olyckshändelser kan tyda på detta.  
 
4.5.2 Material 
 
För att få barnen ännu mer engagerade eller om man vill förtydliga språket kan man använda 
sig av en ”sagopåse”. Innehållet i Tottes påse kunde ha varit en visp, kastrull, kakform och 
leksaks- ägg. I Emmas påse kunde det vara en hammare, spik och en trasig leksak. Påsarnas 
innehåll kunde ha gett barnen en påminnelse om vad sagan handlade om. I detta arbete 
användes dockor som föreställde Emma och Totte. Barnen tog till sig dockorna och 
accepterade att de togs ifrån dem när de gjort sitt val. Men situationer kunde ha uppstått då 
barnet inte ville ge tillbaka dockan. Vad skulle då ha hänt med det barn som stod på tur att 
välja docka när någon annan redan höll i den. Detta var tankar som kom upp när 
videofilmerna analyserades. Jag ställde mig frågan. Hur hade jag gjort i en sådan uppkommen 
situation? 
 
4.6 Idéer om framtida undersökningar 
 
Ser man till framtida undersökningar kan man börja med yngre barn i förskolan med ämnet 
teknik, då barnens intresse finns och de är villig att lära sig nya saker. Då dagens förskola har 
en läroplan, Lpfö- 98 med mål satt för hur förskolan skall tillgodose barnens behov till egen 
utveckling inom områden såsom teknik. Om man utgick från en studie av detta slag skulle 
man kunna utöka tekniktillfällena och observationerna. En möjlighet är att ta in tekniken i 
förskolans alla rum och arbeta långsiktigt med olika teknikteman, försöka väva samman 
vardag med teknik och låta barnen erövra vardagsteknik i sin närmiljö. Förmånen skulle vara 
att se hur barnen utvecklas under en längre period. Kanske skulle en studie som görs i 
framtiden påvisa att barnen som kom att omfattas av Lpfö-98 påvisade ett större intresse för 
ämnet teknik då de nådde högre upp i skolåren. Då man som liten fick chansen att möta och 
erövra denna kunskap.   
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BILAGOR 

Bilaga 1. Brev till vårdnadshavare 
 
Brev till vårdnadshavare 
 
Jag heter Annika Jaeger och går sista terminen på Lärarprogrammet på Högskolan i Gävle. 
Just nu håller jag på att skriva mitt examensarbete vilket berör flickor och pojkars intresse och 
förebilder både litterärt och i dess omgivning i vad gäller teknik. Uppsatsen kommer att vara 
fristående men i slutändan tillhöra ett litet större projekt då vi är fyra studenter som utgår från 
samma material men med olika inriktningar. I min undersökning riktar jag mig mot barn i 
åldrarna två och tre år. 
 
I undersökningen kommer jag att berätta två sagor med flanoteknik. Sagorna är Emma i 
verkstaden och Totte bakar. I anslutning till sagoläsningen kommer jag att samtala med 
barnen kring vilken gestalt de tycker de själva skulle vilja vara och hur de tänker kring sagan. 
För att få barnen delaktiga kommer jag att ha grupper om två barn i varje. Under 
sagoberättandet och samtalet kommer jag att använda mig av videoinspelning, detta för att 
underlätta dokumenteringen som behövs för senare analys.  
 
De personer som eventuellt kommer att se allt insamlat material förutom jag själv, är en av de 
andra studenterna i studiegruppen samt vår handledare, allt för att analysen skall ge det bästa 
resultat till undersökningen. Allt material kommer att behandlas konfidentiellt, enligt gällande 
Sekretesslag och efter avslutat arbete arkiveras på Högskolan i Gävle under minst ett år. 
 
För att Ditt barn ska kunna få deltaga vid sagoläsning/ videoinspelning behöver jag Er 
tillåtelse. Undersökningen kommer att genomföras under oktober månad och därför är jag 
tacksam om talongen lämnas senast den 2 oktober. 
 
Vid eventuella frågor går det bra att kontakta mig eller min handledare.  
 
Annika Jaeger, xxx xxxxxxx 
 
Handledare vid Högskolan i Gävle: 
Anita Hussenius, xxx xxxxxxx 
 
Tack på förhand! 
Annika Jaeger 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Barnets namn:___________________________ 
 
□ Ja, mitt barn får vara med i undersökningen enligt ovan. 

□ Nej, mitt barn får inte vara med.  
 
Vårdnadshavares underskrift:_____________________________________  
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