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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.     
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Sammanfattning 

 
I denna uppsats har en undersökning gjorts där jag har intervjuat fem verksamma 
förskollärares inställning till och föreställningar om teknik och genus i allmänhet och i 
synnerhet i förskolan, samt vad de anser om att använda det material vi tagit fram för att 
skapa en diskussion om detta med barnen. Flanosagan går ut på att berätta sagor med en pojke 
och flicka som använder sig av teknikföremål för att försöka tänja gränserna mellan vad som 
anses som kvinnlig teknik och manlig teknik. Figurerna som vi valt att använda i denna saga 
är tagna ut boken Totte bakar och Emmas verkstad där pojken och flickan bryter mot de 
traditionella könsmönstren. De intervjuade förskollärarna hade på vissa områden liknande 
åsikter och på andra områden olika åsikter. Det alla hade gemensamt var att alla var positiv 
till att använda detta material i förskolan.  
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1 INLEDNING 
 
Vardagen är fylld med teknik och det är något som alla människor använder sig av varje dag, 
utan att kanske veta att det är just teknik de brukar. Teknik kan också ses som ett skolämne 
men det är inte bara i skolans värld som man kan använda ämnet teknik, idag kan man även se 
att en del förskolor använder sig av teknik i sin verksamhet. Teknik är ett aktuellt ämne att 
arbeta med då vi lever i ett allt mer teknikbaserat samhälle och det är därför relevant att 
introducera det redan i förskolan.  
   Ahlrik (1999) menar att det är mycket viktigt att börja arbeta med naturkunskap och teknik 
med förskolebarn eftersom de inte har hunnit få förutfattade meningar om vem och vilka som 
är bäst lämpade att arbeta med dessa ämnen. Många förknippar säkert teknik med datorer och 
andra mekaniska prylar. De flesta tänker nog inte på att även när man vispar en smet så är det 
teknik, eller när barnen bygger med klossar eller syr och klipper och klistrar på förskolan.   
   Teknik behöver inte vara svårt att förstå eller använda sig av, denna enkla teknik som vi är 
omgivna av kan därför kallas vardagsteknik.  
 
Dagens samhälle är könssegregerat och betydligt fler män än kvinnor arbetar inom det vi 
anser som traditionella teknikyrken. De flesta anser att teknik är en manlig domän, trots att 
många inte tänker på att mycket av det som ses som traditionella ”kvinnogöra” innefattar 
teknik som till exempel köksutrustning. Många flickor/kvinnor anser att teknik är svårt och 
det är därför en viktig uppgift för förskola och skola att arbeta mot en könsneutral inställning 
till teknik. Graf m.fl. (1991) menar att det delvis innebär olika saker att växa upp som pojke 
respektive flicka. Det är många faktorer som har betydelse när barnet formar sin bild av sig 
själv och samhället som omger honom/henne. De menar också att under sin uppväxt så lär sig 
barnet att agera utifrån de manliga och kvinnliga förebilder som finns i omgivningen.  
 
Vi är fyra studenter som gjort studier utgår ifrån samma material men med olika inriktningar. 
  Uppsatserna är dock fristående. Vi har utvecklat ett material som behandlar teknik och genus 
i form av en flanosaga som är tänkt att användas i förskolan i ett syfte att tänja och utmana 
stereotypa könsroller inom tekniken. Min inriktning är att ta reda på vad pedagoger inom 
förskolan anser om materialet. Vi har tänkt att pedagoger med hjälp av detta material ska 
kunna berätta sagor där teknik ingår och med ett genus perspektiv. Jämställd förskola (2006) 
skriver att sagor och berättelser är med och påverkar barns syn på världen. ”Det gör 
litteraturen till en betydelsefull del av arbetet med de normer och värden där 
jämställdhetsuppdraget ingår som en viktig del” (s 112).  Flanosagan har använts som 
utgångspunkt vid samtal med verksamma förskollärare för att få deras synpunkter om 
materialet och teknik och genus. Att använda sig av detta material kan vara en metod för att 
arbeta med teknik och genus. Det är bara ett sätt att arbeta med detta och det är inte syftet att 
enbart använda sig av denna metod. Det finns många möjligheter att arbeta med teknik och 
genus och att ta tillvara på sagostunden kan vara en av dem.  
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2 BAKGRUND 
  
2.1  Läroplaner och styrdokument 
 
I inledningen nämndes att det inte är jämställt inom tekniken, tekniken anses vara ett manligt 
område. Att så är fallet framgår även av grundskolans kursplan där det står att det är skillnad 
mellan pojkars och flickors förhållningssätt inom teknik och hur omgivningen ser på pojkars 
och flickors roller i tekniska sammanhang. Det står inget i läroplanen för förskolan om att det 
skulle vara skillnad mellan pojkars och flickor förhållningssätt till teknik men däremot står det 
följande: 
 

Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem 
bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. 
(Lpfö98 s 4) 

 
 Om könsroller kan man läsa i Lpfö98 att:  
 

• förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. (s 4) 
• flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla 

förmågor och intressen utan begränsningar från könsstereotypa könsroller.  
             (s 4) 

• arbetslaget ska verka för att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och 
utrymme i verksamheten. (s11) 

 
Man kan även innefatta teknik i naturkunskap och om teknik och naturkunskap det står i 
Lpfö98 att förskolan ska sträva efter att: 
 

• varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika 
material och tekniker. (s 9) 

• varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskapliga fenomen. (s 9) 
• främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma, konstruera och 

nyttja material och teknik. Multimedia och informationsteknik kan i förskolan 
användas såväl i skapande processer som i tillämpning. (s 7) 

 
I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo94 står 
det att som mål att uppnå inom teknik att eleven ska känna till de begrepp som finns inom 
kunskapsområdena naturvetenskap och teknik. 
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2.2  Teknik och genus 
 
När man söker på ordet teknik på Nationalencyklopedins hemsida,  (www.ne.se) så får man 
följande benämning:  
 

Teknik – sammanfattande benämning på människans metoder att tillfredställa sina önskningar 
genom att använda fysiska föremål. 
 

Det finns många definitioner av vad teknik kan vara. Alla har kanske en egen bild av vad de 
menar med begreppet teknik. Wahlström (2003) skriver att ”Teknik finns överallt i vardagen” 
(s 89).  Det kan man relatera till varje gång man går in i till exempel köket som är fullt av 
teknik. Skogh (2001) skriver att de flesta av oss använder begreppet teknik varje dag utan att 
egentligen reflektera över vad det betyder och att det är först när någon ber oss att precisera 
detta vardagliga ord som det blir uppenbart att det är ett mångtydigt begrepp. Teknik är något 
som människan alltid har använt sig av och om detta skriver Andersson (1996) ”Teknik är ett 
av människans stora erfarenhetsområden, från historiens gryning och framåt har vi konstruerat 
och använt verktyg” (s 53). Eftersom vi lever i ett väldigt teknikbaserat samhälle idag så är 
det till ens egen fördel att man lär sig om hur viss teknik fungerar. Detta styrker Riis (1996) 
som menar att alla människor behöver en viss teknisk allmänbildning för att praktiskt kunna 
klara av vardagen samt att kunna delta i debatten om styrningen av teknikanvändningen i 
samhället. 
 
 
Söker man på ordet genus på Nationalencyklopedins hemsida får man följande förklaring: 
 

Genus – engelska gender, begrepp använt för att förstå och utskilja de föreställningar, idéer och 
handlingar som sammantaget formar människors sociala kön.  

 
Gens (2002) menar att det egentligen inte finns något biologiskt som ger anledning till dagens 
uppdelning i manligt och kvinnligt. Han poängterar att kön först och främst är en social 
egenskap och en produkt av förväntningar. Gens skriver också att denna förväntan redan finns 
när ett barn föds och att det kommer att följa oss genom hela livet. Davies (2003) menar i sin 
bok att det idag inte är möjligt att bevisa att vi enbart är socialt bestämda eller enbart 
biologiskt. Han skriver vidare att det handlar om en sammanflätning som är obestämd av 
fysiologi och miljö och som biologerna fortfarande forskar inom. 
 
Sundin (1996) skriver om genussystemet som är en teori utvecklad av Yvonne Hirdman.  
   Genussystemet bygger på socialt kön (genus) och är ett maktsystem. Det finns två principer: 
segregering och hierarkisering. Segregeringsprincipen går ut på att det som är manligt inte är 
kvinnligt och tvärtom. Sundin tar som exempel på detta att flickor och pojkar i hög 
utsträckning väljer olika utbildningar och då följaktligen också olika yrken. Hierarkisering 
kan beskrivas som att det mannen gör är högre värderat än det kvinnor gör.  
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Graf m.fl. (1991) skriver om primär och sekundär socialisation. Primär socialisation är något 
som sker under barnets tidiga levnadsår och innefattar barnets familj. Familjen påverkar 
barnet med dess värderingar, attityder, människosyn, könsroller mm och barnet tar åt sig 
familjens mönster och gör det till en del av sin personlighet. Den sekundära socialisationen 
innebär att den primära socialiserade människan träffar andra människor och miljöer som 
kommer att påverka denna individ. Graf skriver också att vi vuxna ofta tror att vi behandlar 
flickor och pojkar lika men att undersökningar visar att vi omedvetet reagerar olika på det 
barnen gör.  
 
Så vad kan då teknik och genus ha med varandra att göra? Gens (2002) skriver att vi i Sverige 
har den mest könssegregerade arbetsmarknaden i världen och att 75 % av alla kvinnor arbetar 
där det bara finns kvinnor och 75 % av männen arbetar där det bara finns män. Det gäller inte 
just tekniska yrken men även där är det mycket segregerat. Gens skriver också:  
 

Linjevalen är idag fortfarande mycket traditionella. Pojkarna går i första hand programmen 
teknik, naturvetenskap, fordon och industri. Flickorna väljer helst samhällsvetenskapliga, 
barn/fritid, omvårdnad och estetiska programmen, men förändringar sker hela tiden, om än 
långsamt. Dock är det bara åt ett håll så att säga. Flickor bryter sig in på de klassiskt manliga 
utbildningarna, medan pojkars val av det kvinnliga lyser med sin frånvaro. Självklart kan 
mycket av detta förklaras med samhällets intresse av fler tekniker och naturvetare, men inte allt. 
Mycket tyder på att pojkar har svårare att välja något med feminin stämpel. Att vara en 
ickekvinna är en oerhört viktig del av manligheten; det kvinnor gör måste män hålla sig ifrån.  
(s 66).  
 

Om man går tillbaka lite i tiden till den industriella revolutionen, så finns det mycket skrivet 
om hur den påverkade kvinnors och mäns arbeten och om det skriver Berner (1996). Det 
fanns gott om industriarbeten och både män och kvinnor fick jobb i fabrikerna. Men när nya 
tekniska yrken uppstod reserverades de oftast för män. Hon skriver vidare att yrkesarbetare 
och ingenjörer var yrkesgrupper som tilldelades männen och de underordnade positionerna 
tilldelades kvinnorna i industrin eller så bildade de ett tjänstemannaproletariat kring den nya 
tekniken på kontoret, nämligen skrivmaskinen och telefonen. Waldén (1996) skriver att om ny 
teknik uppkommer i arbetet så brukar det vara männen som tar över. Hon menar också att 
maskiner och män ofta följs åt men att när symaskinen och skrivmaskinen kom så blev de ett 
undantag. De ansågs nämligen som kvinnomaskiner i hemmet och i näringslivet.  
 
Det är många forskare och författare som är överens om att teknik är ett manligt område. 
  Berner (2003) menar att tekniken under lång tid ansetts som en manlig domän och att detta 
har setts som något självklart och att männens tekniska kunskap har varit maktgivande. Hon 
påpekar också att när en man som är chefsingenjör som mest sitter på sammanträden anses ha 
ett tekniskt yrke men ingen anser att en sjuksköterska som hanterar många tekniska apparater 
varje dag i intensivvården har ett tekniskt yrke. Men Berner poängterar även att det nu sker en 
utveckling och att fler tjejer än någonsin söker sig till tekniska utbildningar och att tekniken 
inte längre enbart är männens område. Detta styrker också Skogh (2001) som skriver att 
”Teknik är med andra ord inte längre en angelägenhet för ett fåtal intresserade – den angår 
och tillhör oss alla” (s 9).  
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Berg (1996) menar att på samma sätt som teknik associeras med manlighet så kan rädsla för 
tekniken identifieras med kvinnlighet. Det är inte så konstigt att det är så menar hon då män är 
överrepresenterade när det gäller yrken och utbildningar inom teknik och männen anses syssla 
med teknik på ett kunnigt sätt. Berg skriver också att tekniken är stereotyp och att kvinnor inte 
syns så mycket inom den traditionella teknikens område. Mellström (1996) berättar om 
iakttagelser om ingenjörer. Han menar att man i de flesta ingenjörers livshistoria kan urskilja 
ett nära förhållande till mekanikens värld som börjat väldigt tidigt i deras liv. Männen som 
sedan utbildat sig till ingenjörer har under sin uppväxt alltid haft tillgång till mekanik och 
teknik. Mellström påvisar att det har funnits en förväntan på att det ska finnas ett intresse för 
mekanik och teknik just för att de är pojkar. Han drar därefter slutsatsen att i nästan alla de 
manliga ingenjörernas liv så finns det ett tydligt socialt sammanhang som representeras av 
teknologi. Ginner (1996) skriver att ”alla behöver inte bli ingenjörer, men alla behöver en god 
allmänbildning i teknik och naturvetenskap” (s 11).  
 
När man ska sammanföra kvinnor med teknik så tänker nog de flesta på den teknik som finns 
i hemmet och i köket. Mattson (1996) skriver följande:  
 

Många definierar teknik som det som män ägnar sig åt. Den teknik som utvecklats och förvaltas 
av kvinnor räknas inte som teknik. Det är säkert därför som teknikhistorien visat större intresse 
för plog och ångmaskin än för vävstol och spis. (s 70).   

 
Cockburn (1996) skriver att i Storbritannien används ordet brunvaror för TV, video, stereo 
och kamerautrustning. Det är toppmodern teknologi och anses vara utmaningar för 
ingenjören. Hushållsmaskiner framställs bland konstruktörerna som ointressant teknik, hon 
påpekar att det är ett könsbestämt fenomen. Cockburn menar att vitvaror har ett lägre värde än 
vissa andra tekniska ting på grund av att man associerar vitvaror med konsumtion inom 
familjen och därmed förknippar man det med kvinnliga användare. Berg (1996) styrker de 
argument som påvisar att vardagslivets teknik är en etablerad kvinnlig domän. Hon menar att 
det är så på grund av att könsdimensionen är mer uttalad inom tekniken för att kvinnor i sin 
vardag är synliga användare av ”vardagstekniken”.  
  Waldén (1996) beskriver hur hon som kvinna i en kultur av idag där vi är helt beroende av 
tekniken använder tekniska apparater hela dagarna. Det är allt från matberedare och kopiator 
till telefon och tvättmaskin.  
 

Man kan göra listan över vardagsmaskiner mycket lång. Kanske begagnar sig kvinnor i ett land 
som Sverige av fler tekniska apparater i vardagslivet än vad män gör. Men fortfarande definieras 
den tekniska världen som männens värld.  (s 250). 

 
Gens (2002) skriver om den senaste kvinnoutredningen som gjordes via en 
enkätundersökning. Kvinnor fick där svara på varför de gjorde merparten av hushållet. Av 
enkäten framkom det att 47 % av kvinnorna svarade att det kom sig av att undvika bråk. Gens 
menar att de flesta män säkert känner igen sig i den situationen. Gens skriver att deras 
erfarenhet av att bara tiga istället för att dammsuga, diska eller hjälpa till med något annat i 
hemmet, har lärt dem att deras fruar inte vill bråka om saken och istället gör det mesta i 
hemmet själva. Svaleryd (2002) menar att det aldrig varit så stereotypt som det är idag. Hon 
påpekar att leksaker som anses vara för tjejer oftast är köksredskap och annan hemutrustning. 
  Hon skriver att ”den lille killen skildras gärna som en ingenjör medan flickan är en 
husmoder” (s 74). 
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2.3  Teknik och genus i skolan och förskolan 
 
Skogh (2001) ställer sig frågan om det verkligen är viktigt med teknikundervisning i skolan? 
  Men hon menar sedan att för att vi ska kunna klara av den vardagsteknik som omger oss idag 
så är en grundläggande kunskap i teknik angelägen. Ginner (1996) menar att så länge man 
inte omvandlar tekniken till hemkunskap eller slöjd så att de centrala aspekterna i tekniken 
försvinner så är hem och hushåll en lämplig utgångspunkt för tekniken i skolan. 
   Berner (2003) skriver att ”Det är i skolan som flickor och pojkar får sina grundläggande 
kunskaper och attityder till tekniken, Man hyser stora förhoppningar om att skolans 
verksamhet ska kunna bryta könssegregering och diskriminering” (s 120). Berner menar på att 
skolan snarare förstärker stereotyper än motverkar dem. Det är fler pojkar än flickor som 
väljer tekniska utbildningar och om detta skriver Berner:  
 

Flickors val handlar inte bara om brist på självförtroende.  Man kan också se en benägenhet att 
inte välja matematik, fysik och teknik trots goda betyg som ett sätt att hantera en rollkonflikt. De 
normer för manlighet och kvinnlighet som finns i kamratgruppen och som också överförs i 
skolan tycks göra det svårt för flickor att läsa ”manliga” ämnen som matematik och 
naturvetenskap och ändå förbli ”kvinnliga” (s 124).  

 
Teknik infördes som obligatoriskt skolämne i Sverige på alla stadier i grundskolan 1982. 
  Skogh (2001) menar att på grund av att ämnesområdet teknik av tradition har uppfattats som 
ett manligt område så känner många kvinnor/flickor främlingskap inför teknik i allmänhet 
men också som teknik som skolämne. Mattson (2002) skriver: ”Av tradition i samhället 
förekommer fortfarande attityden att flickor och pojkar har olika intressen, därmed formas en 
del elever i den andan” (s 59). Mattson skriver i sin avhandling att lärarstudenter som deltagit 
i undersökningen om teknikundervisning i skolan betonar vikten av att se till individen och ha 
en varierad teknikundervisning där olika intressen tas tillvara. Fördomar och förutfattade 
meningar skapar barriärer och att det är mer givande att istället ha förväntningar på att flickor 
är lika aktiva och uppfinningsrika som pojkar. Svaleryd (2002) menar att för att kunna arbeta 
på ett genusmedvetet sätt inom skolan så måste man utveckla elevernas föreställningar och 
könsmyter genom att synliggöra och problematisera dem. Därefter kan flickor och pojkar få 
en ökad självinsikt och sedan välja sin framtid genom egen vilja och intressen. Hon skriver 
också att man måste granska de föreställningar skolan har av vad som är kvinnligt eller 
manligt. Svaleryd skriver att flickor och pojkar förmodligen formar sin framtid på ett sätt där 
ett tidigt könsstereotypt mönster har stor betydelse.  
 
Jämställd förskola (2006) påpekar att det är viktigt att samarbeta med föräldrarna när man 
arbetar med jämställdhetsprojekt. Ett bra sätt att göra det är att bjuda in till föräldramöten och 
diskutera de tankar och idéer som ämnet ofta väcker. Uppdraget finns att läsa i läroplanen och 
de poängterar att det alltid är personalen som har det pedagogiska ansvaret. Jämställd förskola 
menar också att när man för ett samtal med föräldrar om jämställdhet så är det viktigt att inte 
belysa att det är barnen som ska göras om. ”En bra bit på väg att gå kan istället vara att sätta 
in frågan i ett större perspektiv och visa att det är vuxenvärlden som formar barnens 
uppfattning om kön och vad som förväntas av flickor och pojkar” (s 120). 
 
 
 
 
 
 



 7 

Graf m.fl. (1991) påpekar att barnen ser hur vi vuxna gör saker och de härmar vårt sätt att 
vara. Hon skriver också att förskolan är en stark kvinnodominerad värld och här kan flickorna 
ha stora möjligheter att hitta en förebild. Men det är även viktigt poängterar Graf att det i 
förskoleåldern är viktigt för både pojkar och flickor att hitta en manlig förebild. Gens (2002) 
hävdar att i förskolan leker flickor med flickor och pojkar med pojkar även om förskollärarna 
inte anser att de gör det. Det är i förskoleåldern som barns uppfattning om det andra könet 
grundmuras. Wahlström (2003) skriver att ”Vi tror att vi i stort sett är jämställda, men ändå 
ökar klyftan mellan flickors och pojkars världar i dagens samhälle” (s 93). Jämställd förskola 
(2006) menar att en av de tydligaste skillnaderna mellan flickor och pojkar på förskolan görs 
av de förväntningar som personalen har på respektive kön. De skriver:   
 

Individperspektivet har ett starkt fäste inom förskolan. Det finns en utbredd övertygelse att om 
pedagogerna ser barnen som individer betyder detta automatiskt att de också behandlar barnen 
rättvist och likvärdigt. Men det är en föreställning som många förskolor upptäckt inte stämmer 
in på dem. Vid en närmare granskning har det visat sig att det bakom individperspektivet ofta 
döljs en könsstruktur som delar in barnen i flickor och pojkar. Denna uppdelning inrymmer 
mängder av föreställningar om kön som vårt samhälle och vår kultur präglas av (s 60). 
 

Wahlström (2003) tar i sin bok upp ett exempel som hon varit med om. En klass skulle åka på 
skolresa till Tekniska museet, de skulle åka buss och pojkarna stormade in i bussen som 
vanligt och de artigt väntande flickorna fick sedan ta de platser som fanns kvar. Hon menar att 
återigen står flickornas vilja och behov tillbaka för pojkarnas. Bussen de åkte med var ny och 
det fanns spännande knappar att trycka på i taket. Läraren började tjata på pojkarna att inte 
trycka på alla knappar och flickorna skämdes för att ens ha funderat på saken. Flickorna föstes 
in i den vanliga passiva rollen och pojkarna förstärktes i sin självbild som bråkstakar. 
 
Wahlström menar att knapparna hade kunnat bli en utgångspunkt för ett samtal om teknik 
med barnen. Istället för att väcka deras experimentlust hade den dämpats på väg mot museet. 
   Hon visar på att det finns biroller och huvudroller och hon menar att det är en självklar 
fördelning så att ingen ens tänker tanken att kritisera den. Wahlström ställer sig frågande till 
om vad som skulle ha hänt om lärarna hade släppt in flickorna först. Hon är säker på att det 
skulle uppstå diskussioner om orättvisa och att det skulle se ut som att läraren favoriserade 
vissa. Vidare skriver Wahlström om att exemplet i bussen hade kunnat vara ett tillfälle för 
läraren att uppmuntra tjejernas teknikintresse genom att ställa följdfrågor om tekniken i 
bussen. Wahlström skriver även om jämställdhetsundersökningen på Tittmyran i Gävle, som 
visade att det i stort sett bara är pojkar som får följdfrågor. Flickorna fick respons av 
pedagogerna och följdfrågor som handlade om relationer, känslor och duktighet. Pojkarna fick 
uppmärksamhet därför att de var bråkiga, och fick följdfrågor om mätbara ting som storlek, 
hastighet och antal. Wahlström tror att detta kan bero på att pedagogerna antagligen tar för 
givet att pojkarnas intresse för naturvetenskap och teknik är större än flickornas så under hela 
deras uppväxt ger vi dem kommentarer om sådant som är mätbart mm.  
 
Blomdahl (2007) skriver i sin avhandling om teknik i skolan att eftersom teknik är ett relativt 
nytt skolämne så saknar det tradition och identitet. Hon skriver också att många lärare saknar 
utbildning i ämnet. Studier visar att teknikämnet har haft svårt att etablera sig i grundskolan 
och det förekommer endast i mindre omfattning. Blomdahl skriver också att det finns lite 
forskning om grundskolans teknikämne i Sverige idag även om det sker en utveckling. 
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Fagrell (2000) skriver i sin avhandling om hur hon intervjuat barn där hon använder sig av en 
text som beskriver vardagssysslor i en traditionell familj. Barnen får efter vissa avslutade 
meningar fylla i genom att säga vem i familjen som gjort en viss syssla. De var tvungna att 
välja mellan, mamma och pappa eller brodern och systern. Resultaten av hennes undersökning 
visade att de sysslor som barnen starkast relaterar till den kvinnliga kategorin var laga mat, 
duka fram och passa sjukt barn. Omkring 80 % av barnen tyckte att det skulle vara mamman i 
berättelsen som skulle göra detta. Som manliga sysslor blev resultatet att läsa tidningen och 
byta däck. Över 80 % av barnen tyckte att det var pappan i berättelsen som gjorde dessa 
sysslor. Undersökningen visade även på sysslor som barnen inte kategoriserade i genus alls, 
några av dessa var: gå till arbetet, köpa tvättmaskin, tävla, duka av, köpa skor mm. Fagrell 
påpekar att vardagslivet kan visa påtagliga genusrelationer i de flesta hem. ”Där socialiseras 
flickor och pojkar in i genusrelationerna utan att det direkt märks och i omsorgspraktiken 
utvecklas ett tänkande om vad som är kvinnliga sysslor och vad som är manliga” (s 168). Hon 
ställer sig frågande till om hur stabilt genus egentligen är, om det finns olika syn på kvinnligt 
och manligt mellan pojkar och flickor så menar Fagrell att det finns utrymme för förändring. 
  ”Det är denna instabilitet i genus som är intressant ur ett förändringsperspektiv” (s 169). 
Fagrell påpekar också: 
 

Om en syssla undgår genusifiering betyder det att barnen inte ser något speciellt med denna 
syssla. Båda könen kan så att säga tänka sig utföra sysslan utan att det skulle vara något speciellt 
med det. Eftersom genus markerar vad som kan vara kvinnligt och vad som kan vara manligt – 
så ligger själv meningen med genus i den gräns som skiljer det kvinnliga från det manliga. Hur 
dessa gränser ska överträdas, vem som kan ändra dem och hur långt de bör suddas ut eller går att 
sudda ut, är en problematik som ingår i jämställdhetspolitiken. Betydelsen av dessa gränser kan 
avläsas genom att analysera hur viktigt det är att skillnader mellan kvinnligt och manligt 
upprätthålls. (s 169).  

 
Nu kan man ställa sig frågan vad man kan göra för att få det mer jämställt inom tekniken?  
    Wahlström (2003) anser att flickorna måste få samma stimulans som pojkarna om de ska få 
ett större teknikintresse. Berner (2003) menar att det är skolan som är lösningen och att det 
faktiskt sker en utveckling. Det sker sedan 15-20 år tillbaka mer eller mindre officiella 
program där flickor erbjuds en utbildning som ska ses som kompensatorisk inom 
naturvetenskap och teknik. Det sker även utveckling genom att förbättra vägledning och 
information om jobb och det finns program som försöker förändra läroböcker och 
undervisningsformer i en mer kvinnoinriktad styrning. Mattson (2002) menar att det inte finns 
några enkla svar om hur man ska arbeta med att jämna ut skillnaderna mellan pojkars och 
flickors villkor inom tekniken. Mattson poängterar några idéer och frågor som tagits upp i 
debatten kan vara att låta flickor och pojkar ibland arbeta i skilda grupper i tekniken. Mattson 
skriver i sin avhandling att studier i förskolor visar att hög kvalitet i undervisning är kopplad 
till hög lärarkompetens. Hon menar därför att det är viktigt med fortbildning och utbildning av 
tekniklärare för att få en hög kvalitet i teknikundervisningen. Mattson drar slutsatsen i sin 
diskussion i avhandlingen att man bör lägga in mer teknik i de tidigare skolåren och betona 
vardagstekniken för att i de senare skolåren minska teknikundervisningen och istället lägga 
vikt på specialiseringar och fördjupningar inom de naturvetenskapliga ämnena. Skogh (2001) 
anser att skolan borde tidigarelägga sin undervisning i teknik för att göra det möjligt för 
flickor att grunda ett varaktigt intresse innan tonåren och det skulle vara beroende av ämnets 
genusladdning och ”därmed skulle ämnesområdet teknik kunna inneslutas också i den 
kvinnliga könsidentiteten” (s 40). 
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2.4  Syfte 
 
Syftet med detta arbete är att ta reda på vad fem verksamma förskollärare har för inställning 
till och föreställningar kring teknik och genus, allmänt och i synnerhet i förskolan. Samt vad 
de anser om att använda det material vi tagit fram för att skapa en diskussion om detta med 
barnen. 
 
 
2.5  Frågeställningar 
 
 

• Hur ser pedagogen på genus och teknik i samhället i stort? 
 

• Hur ser pedagogen på flickor och pojkar och teknik i förskolan? 
 

• Vad anser pedagogen om att använda en flanosaga för att diskutera genus och teknik 
med barnen? 
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3 MATERIALET 
 
Det har tagits upp i detta arbete att mycket av den teknik vi använder är så kallad 
vardagsteknik. Det är teknik som alla kan relatera till. Därför valde vi att i materialet belysa 
vardagstekniken eftersom barnen kan känna igen sig i den redan när de är små. Vi har 
utvecklat ett material utifrån två kända barnböcker, materialet är tänkt för att användas inom 
förskolan. Det är ett material som består av utklippta figurer och teknikföremål i form av en 
flanosaga. Materialet består av en flicka som använder sig av teknikföremål som anses typiskt 
manligt (verkstadsarbete) och en pojke som använder sig av teknikföremål som anses typiskt 
kvinnligt (bakning).  
 
Vi har i vårt material valt att använda oss av de kända sagofigurerna Emma ur boken Emmas 
verkstad och Totte ur Totte bakar som är skapade av Gunilla Wolde på 70 –talet. Men vi vill 
påpeka att det lika gärna skulle kunna vara egna påhittade figurer av något slag. Vi valde 
dessa gestalter dels på grund av att flickan och pojken har ett likvärdigt utseende och att det 
därför inte ska behövas lägga vikt på hur en pojke eller flicka ska eller kan se ut, och dels för 
att dessa sagor enligt vår åsikt bryter mot könsroller. Vi kopierade och klippte ut de färdiga 
figurerna ur sagan som vi sedan hade som grund till samtal med de intervjuade pedagogerna. 
 Vi lade fram och presenterade vår tanke och syftet med materialet innan vi intervjuade varje 
pedagog.  
 
Materialet är tänkt att kunna användas som grund för att berätta sagor och berättelser där 
flickan och pojken provar på olika tekniska föremål. Jämställd förskola (2006) skriver att 
många förskolor använder sig av just sagor och berättelser som underlag för samtal om kön 
och genus. De menar att både berättelser med traditionella bilder av flickors och pojkars roller 
och berättelser som är mer utmanande när det gäller att bryta könsmönster kan vara tänkvärda 
och öppna upp för lärorika samtal i barngrupperna. Sagan som ska berättas genom detta 
material kan se olika ut från gång till gång, med olika föremål och olika figurer. 
   Istället för att använda sig av pappfigurer i flanosaga skulle man kunna använda till exempel 
dockor för att göra det mer konkret för barnen.  
 
Vårt syfte med detta material är att genom att berätta sagor med hjälp av pojken och flickan 
som använder sig av olika teknikföremål, kunna tänja och utmana stereotypa könsroller som 
finns inom tekniken. Jämställd förskola (2006) menar att det är självklart att det går med hjälp 
av sagor och berättelser påverka barns förhållningssätt till kön och genus. De poängterar 
också att det måste ske ett medvetet jämställdhetsarbete från många olika håll samtidigt och 
att det är ett arbete som kräver tid. Vår tanke är att materialet ska försöka motverka könsroller 
hos barnen i tidig ålder. Sagorna kan berättas och formas som pedagogen själv vill, men det 
viktiga är att belysa att både pojken och flickan kan baka och både flickan och pojken kan 
vara i verkstaden. Jämställd förskola skriver också om detta:  
 

Att arbeta genusmedvetet med sagor och berättelser behöver därmed inte innebära att man 
enbart läser berättelser som bryter mot de traditionella könsmönstren. Utan vad det handlar om 
är att komma bort från de ensidiga framställningarna av flickor och pojkar och istället visa på en 
större bredd av möjligheter och positioner för barnen – oavsett kön. (s 119) 
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4 METOD 
 
4.1 Urval  
 
När vi utgick från det material som vi utvecklat var vår tanke från första början att vi ville ta 
reda på förskollärares uppfattningar och synpunkter om materialet. Vi kom fram till att 
intervjuer skulle vara bästa metod. Jag och min samarbetspartner som varit med och utvecklat 
detta material valde att genomföra intervjuerna tillsammans men vi ansvarade för fem 
intervjuer var. Det resultat som kommer att redovisas i denna uppsats är mina fem intervjuer 
som jag hade ansvar för. Jag har besökt två kommunala förskolor som ligger i södra norrland. 
  På den ena förskolan arbetar tre av de fem intervjuade tillsammans och på den andra 
förskolan arbetar de andra två av de intervjuade tillsammans, men alla arbetar dock på olika 
avdelningar. Vi valde att bara intervjua utbildade förskollärare. Alla intervjuade har varit i 
olika ålder från 25 – 55. De intervjuade är fyra kvinnor och en man. Det finns igen tanke 
bakom denna fördelning. När jag tog kontakt med de två förskolorna och presenterade mig så 
sa jag att vi ville intervjua utbildade förskollärare och vilken vecka. Personalen på den ena 
förskolan valde då själva ut vilka pedagoger som skulle intervjuas. På den andra förskolan 
hade jag blivit rekommenderad att prata med två förskollärare av en bekant som visste att de 
ville ställa upp på intervjuer. 
 
Johansson & Svedner (2006) skriver om forskningsetik, att det handlar om att visa respekt och 
hänsyn samt att informera deltagarna om hur undersökningen ska gå till och undersökningens 
syfte. För att uppfylla de forskningsetiska kraven upplyste vi samtliga deltagare om att 
intervjuerna ska arkiveras på högskolan och att det endast är vi som skriver denna uppsats 
som ska lyssna på de inspelade intervjuerna, dessutom presenterades vårt material och syftet 
med undersökningen. Jag har också valt att ge de intervjuade fingerade namn för att få texten 
mer personlig och samtidigt skydda deras identitet. 
 
4.2 Datainsamlingsmetoder 
 
Metoden för att samla in data i denna kvalitativa studie har varit intervjuer. Johansson & 
Svedner (2006) skriver att den vanligaste metoden vid lärarexamensarbeten är kvalitativ 
intervju, just för att den ofta ger intressanta och lärorika resultat, i vårt fall lärarens syn på 
elever, undervisning och förhållningssätt mm. Strukturen vi har valt för dessa intervjuer är 
semistrukturella intervjuer. Vi hade sju frågor som vi utgick från och som de intervjuade 
svarade på men utifrån de intervjuades svar kunde vi också ställa följdfrågor för att få 
ytterligare djup i intervjuerna,( se bilaga). Denna metod menar Stukát (2005) gör att samspelet 
mellan den som frågar och den intervjuade utnyttjas så att man kan få ut så fyllig information 
som möjligt samt att kunna nå djupare.  
 
4.3 Procedur 
 
Jag och min samarbetspartner i denna uppsats beslöt oss för att ringa fem förskollärare var 
och boka in dem för intervju. Jag ringde en förskola som jag har varit i kontakt med förut och 
som jag kände till. Där var det tre förskollärare som ville ställa upp. Därefter ringde jag en 
annan förskola som jag blivit tipsad om av en bekant som berättat att två förskollärare där 
ville ställa upp på intervju.  
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När jag ringde berättade jag kortfattat vad syftet med mitt arbete och vad vi ville ta reda på 
vid intervjutillfället. Därefter bokades det in en träff med samtliga för en intervju.  
  Vi följde med varandra på respektive intervju och detta var en bra metod för oss som inte 
hade utfört intervjuer på detta sätt tidigare. Det var även till stor hjälp att vara två på dessa 
intervjuer då den ena kunde fylla i med följdfrågor som den andra inte tänkte på. 
   Intervjuerna utfördes individuellt då vi hade i tanke att i en gruppintervju kanske 
pedagogerna skulle påverka varandra med sina åsikter. Inför varje intervju valde vi att 
presentera en bakgrund till varför vi valt detta ämne, presentation av vårt material samt syfte. 
  Vår presentation varierade lite från gång till gång beroende på om vi läste innantill det vi 
skrivit ned innan eller om vi pratade fritt med intervjuaren. Men bakgrunden innehöll alltid 
samma aspekter som vi ville att intervjuaren skulle veta innan vi började ställa frågor. Det vi 
skrev ner från början som bakgrund inför varje intervju: Vi har dels med egna ögon sett att det 
inte är jämställt inom tekniken idag men också läst det i forskning inom ämnet. Tekniken har 
länge setts som mansdominerad, det sker en utveckling men det är fortfarande inte jämställt. 
  Teknik anses av många som skolämne och många tror att det är ett för stort och svårt ämne 
att arbeta med inom förskolan. Teknik finns dock överallt och man kan därför kalla det 
vardagsteknik. Med detta som bakgrund har vi tagit fram ett material som kan användas som 
grund i samtal med barn, dels om könsroller inom teknik och för att uppmärksamma 
vardagsteknik.  
 
Vi valde att ställa frågor som uppmanade de intervjuade att berätta om deras tankar kring 
teknik och genus både i allmänhet och i förskolan. Vi ställde även frågor som Arbetar ni 
aktivt med teknik? Arbetar ni aktivt för att motverka traditionella könsmönster? Dessa frågor 
valde vi att ställa på grund av att det står med i läroplanen att dessa områden ska uppfyllas. 
  Intervjuerna spelades in på mp3 och fördes sedan över som datafiler. Varje intervju tog ca 20 
minuter. De intervjuade fick själva välja var vi skulle sitta för att få lugn och ro för vårt 
samtal.  
 
4.4 Analysmetoder 
 
Intervjuerna transkriberades från ljudfiler i datorn till textdokument på datorn. När resultatet 
sedan analyserades gjorde jag underrubriker för att lättare kunna kategorisera de intervjuades 
tankar. Jag valde att sortera in deras åsikter under följande rubriker: Tankar om… teknik och 
genus, teknik och genus i förskolan och materialet. Dessa rubriker har jag använt mig av även 
i bakgrund, resultat och i diskussionen i detta arbete för att läsaren lätt ska kunna följa med i 
texten. Jag läste igenom alla intervjuer och kategoriserade in förskollärarnas tankar under de 
rubriker som jag ansåg passande. Därefter skrev jag rent de intervjuades åsikter i en egen text 
blandat med deras egna citat. Jag har även gjort en tabell som gör det lättare att jämföra de 
intervjuades svar på några frågor. Efter att de olika kategorierna formats i tabellen letade jag 
upp svaren hos alla intervjuade och förde in i tabellen. Tabellen innehåller följande 
kategorier: Aktivt arbete för att motverka traditionella könsmönster? Aktivt arbete med 
teknik? Positivt/negativt inställd till användandet av vårt material? Möjligheter/inga 
möjligheter att påverka barns framtida synsätt med vårt material? Åsikter om teknik och 
genus i allmänhet. Tankar kring teknik och genus i förskolan 
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5 RESULTAT 

 
Resultatet av denna undersökning kommer först att redovisas i en tabell över några 
intervjusvar av de fem förskollärarna och därefter en sammanfattning av tabellen. Därpå 
redovisas de intervjuades tankar kring teknik och genus i allmänhet och i förskolan samt deras 
tankar om materialet för att ge en djupare bild av deras svar. Förskollärarna arbetar på 
åldersblandade avdelningar där barnen är 1-5 och 3-5 år.  De fem förskollärare som deltagit i 
dessa intervjuer har fått fingerade namn för att inte kunna bli utpekade.  

 
5.1 Intervjusvar i form av tabell 
 
 Aktivt arbete 

för att 
motverka 
traditionella 
könsmönster? 

Aktivt 
arbete 
med 
teknik? 

Positivt/ 
negativt 
inställd till 
användandet 
av vårt 
material? 

Möjligheter/inga 
möjligheter att 
påverka barns 
framtida synsätt 
med vårt 
material? 

Åsikter om 
teknik och 
genus i 
allmänhet. 

Tankar 
kring 
teknik och 
genus i 
förskolan 

Magnus Nej Ja Positiv Inga möjligheter Anser att det i 
samhället finns 
en bild av att 
det finns 
typiska 
kvinnosaker 
och manssaker 

Anser att 
det är 
ganska lika 
mellan killar 
och tjejer i 
teknik 

Birgitta Ja Nej Positiv Vet inte Anser att det 
har blivit sämre 
synsätt på 
jämställdhet 
mellan könen 

Anser att 
det är 
jämställt 
mellan 
könen inom 
teknik 

Sara Ja Ja Positiv Möjligheter Anser att genus 
är att erbjuda 
samma saker 
till båda könen 

Anser att 
man måste 
arbeta mer 
med tjejerna 
inom 
tekniken 

Ingalill Nej Nej Positiv Möjligheter Anser att det 
inte är så 
könsbundet som 
man kan tro 
inom tekniken 

Anser att 
man 
omedvetet 
behandlar 
barnen olika 

Anna Nej Nej Positiv Vet inte Anser att idag 
kan killar göra 
”tjejsaker” och 
tjejer kan göra 
”killsaker”, 
synsättet har 
blivit bättre 

Anser att 
det inte är 
någon 
skillnad 
mellan 
könen på 
hennes 
förskola 
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5.2  Sammanfattning av tabell 
 
Det framgår av denna tabell att Birgitta och Sara är de förskollärare som anser att de arbetar 
aktivt med att motverka traditionella könsmönster. Magnus och Sara är de förskollärare som 
anser att de arbetar aktivt med teknik i deras verksamhet. Alla de intervjuade är positivt 
inställda till att använda vårt material i förskolan men det finns däremot olika uppfattningar 
om det går att med hjälp av vårt material påverka barnens framtida synsätt på teknik och 
genus. Sara och Ingalill ansåg att det finns sådana möjligheter medan Anna och Birgitta är 
osäkra och Magnus anser inte att det finns några möjligheter att påverka. Det framgår även av 
denna tabell att inga förskollärare har svarat likadant. 
 
 I deras tankar kring teknik och genus i allmänhet finns det också delade meningar. Birgitta 
tycker att synen på jämställdhet idag är sämre än förut. Anna anser att synsättet har blivit 
bättre och att killar kan göra tjejsaker och tjejer killsaker. Magnus anser att det finns en bild 
av att det finns typiska kvinnosaker och manssaker medan Ingalill menar att det inte är så 
könsbundet som man kan tro inom tekniken. Sara anser att genus handlar om att erbjuda 
samma saker till båda könen.  
 
I deras tankar om teknik och genus i förskolan finns det mer liknande tankar mellan de 
intervjuade. Magnus, Birgitta och Anna anser att det är jämställt mellan flickor och pojkar 
inom teknik i förskolan medan Sara anser att man måste arbeta mer med tjejerna inom teknik. 
  Ingalill anser att man omedvetet behandlar barnen olika. 

 
5.3  Förskollärarnas tankar om…  
 
… Teknik och genus 
Två av förskollärarna, Magnus och Sara anser att de arbetar aktivt med teknik. De andra tre 
förskollärarna Birgitta, Ingalill och Anna har samma åsikter om att förskolan ska erbjuda alla 
barn samma teknik oavsett kön, men de arbetar inte aktivt med ämnet. Magnus har mycket 
erfarenhet av teknik som ämne och idéer som han skulle kunna göra med barnen. Men han har 
för sin personliga utveckling valt att arbeta med den skapande delen i verksamheten för att 
den delen inte ingick så mycket sådant i hans utbildning. På Magnus förskola arbetar de aktivt 
med teknik men inte på alla avdelningar men han tror att tekniken är på framfart och att de 
kommer att arbeta mer med teknik så småningom. 
 
På Saras förskola arbetar de med teknik en gång i veckan med de äldsta barnen. Sara själv är 
väldigt intresserad av teknik som ämne och tycker det är mycket roligt. Sara menar också att 
det är viktigt att försöka få ut tjejerna mer i tekniken än killarna, hon tror att killarna redan är 
på gång att träda in i den kvinnliga traditionella tekniken. Hon tror att det kan bero på att 
tjejerna inte vågar använda lika mycket teknik som killarna. Sara säger att ”den manliga 
tekniken är ju mera känd som teknik”.  Hon tror att många tjejer blir rädd när dem hör teknik, 
för att det är männen som oftast installerar tv: n, videon eller datorn hemma.  Sara resonerar 
såhär: 

”Den kvinnliga tekniken om man nu får säga så då, är något som man gör varje dag, men det 
kanske inte varje dag man är ute i garaget. Visst finns det killar som är ute i garaget varje dag 
men då kanske det mer är en hobby. Jag som tjej som lagar mat har nog inte matlagning som 
hobby utan det är något som måste göras för att familjen ska ha mat. Men behovet att gå ut i 
garaget är ju inte lika stort, inte lika ofta. Och därför är det kanske lättare att få in killarna i 
köket. Jag tror att killarna har kommit mer in i köket än i tvättstugan.” 
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På Anna och Ingalills förskola arbetar de inte medvetet aktivt med teknik men de brukar 
snickra en gång i veckan med barnen. Ingalill anser att förskollärarna inte pratar teknik om det 
barnen gör, de använder inte heller ordet teknik så ofta. Ingalill berättar att de har ett 
upplevelserum på förskolan där de brukar experimentera men de brukar inte nämna att det 
skulle kunna vara teknik som de gör. Vardagsteknik är ett nytt begrepp för Ingalill som hon 
anser att man inte har pratat om förut. 
 
Birgitta anser att de har vardagsteknik som inte är planerad på hennes förskola. På Birgittas 
förskola benämner de inte teknik med ordet teknik men vardagstekniken finns alltid där, till 
exempel att baka, bygga med lego eller kaplastavar. Birgitta berättar att det inte ingick teknik 
när hon gick sin utbildning. Utbildningen sågs mer som en helhet än det gör idag, nu sorterar 
man upp alla ämnen och kallar dem olika saker menar hon. Birgitta anser också att hon tycker 
att det kan vara svårt att dela upp allting och sedan veta exakt vad som kan kallas teknik mm. 
Detta anser också Anna som tycker att det är svårt att veta vad teknik innefattar och därför 
också svårt att alltid veta om det är teknik som de håller på med. 
 
När vi pratade om genus i intervjuerna så hade pedagogerna skilda åsikter. Två av fem av de 
intervjuade förskollärarna ansåg att de arbetade aktivt med att motverka könsmönster. 
   Magnus ansåg att de inte arbetar aktivt med att motverka traditionella könsmönster men han 
menar att han har ”tänket” att inte göra skillnad på tjejer och killar. ”Det är viktigt att man 
tänker på att inte göra vissa saker intressanta för tjejer och vissa saker intressanta för killar 
utan att alla får vara delaktiga, men det är svårt.”  
 
Sara anser att genus handlar om att man ska erbjuda samma saker till barnen oavsett kön. På 
Ingalills förskola erbjuder de alla barn samma saker men hon poängterar att hon skulle vilja 
ha en filmkamera och observera sig själv då hon tror att de omedvetet behandlar barnen olika. 
  Mellan Birgitta och Anna finns det skilda åsikter om utvecklingen i samhället när det gäller 
jämställdhet. Birgitta anser att det är sämre idag än när hon var liten medan Anna tycker att 
det har blivit mycket bättre och att synsättet är annorlunda. Birgitta anser att diskussionen om 
jämställdhet i samhället kan bli förstärkt åt fel håll. Birgitta resonerar på detta sätt: 
 

Det är mycket som jag tycker är sämre nu än för 15 år sedan. Då fanns det ju inte BH - toppar i 
storlek 92. När mina barn var små hette det inte pojk- och flickkläder upp till de var kanske 6 år, 
då hette det barn. Idag finns det ju inte en affär som inte har uppdelat i pojk- och flickkläder från 
spädbarnsålder. På den punkten tycker jag att det är ett sämre samhälle överlag. Det är en 
reflektion jag har gjort när det gäller jämställdhet. 
 

Anna anser att det börjar bli bättre när det gäller synsättet på vad som är pojkigt och flickigt. 
   Hon menar att det inte är något speciellt med att en pojke bakar och en flicka snickrar 
längre. Anna poängterar också att man måste se till individen och dess intressen. Anna menar 
att det finns kill- killar som gillar att leka med bilar och tjej- tjejer som vill ha dockor och hon 
anser att det också måste få vara så. Anna tar också upp en annan aspekt ur genusfrågan, att 
genus kan vara känsligt att ta upp när det gäller invandrarfamiljer. De kan ha svårt att ta till 
sig genus då många invandrarfamiljer har synsättet att pojkar ska var på ett visst sätt och 
flickor på ett annat. Anna säger att ”där har man jättemycket att jobba med”.  
 
Magnus anser att det finns en bild av att det finns typiskt kvinnliga saker och typiskt manliga 
saker, och han menar att dessa föreställningar troligtvis kommer hemifrån. Det är inte är så 
konstigt att de flesta anser att bakning är typiskt kvinnligt menar han, då det oftast är 
mamman som är hemma med barnen från början av ekonomiska skäl.  
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Birgitta däremot anser inte att bakning anses som typiskt kvinnligt. Hon menar att hon inte 
känner igen sig i de tankarna.  ”Jag känner inte igen mig i det här med manligt och kvinnligt 
varken privat eller på jobbet.” Birgitta tror inte att små barn reflekterar över att det bara är 
mamma som lagar mat. Med små barn menar hon under tre år. Hon anser att det är senare som 
barnen börjar se att det finns olikheter mellan könen, och då i form av att de ser olika ut 
fysiskt. Det är när barnen kommer i 4-5 års ålder som de börjar fundera över kläder och att 
pojkar gör på ett sätt och flickor på ett annat, Birgitta anser också att det är i den åldern som 
de blir mer pojke och flicka på insidan än de varit innan.  
 
… Teknik och genus i förskolan 
Sara anser att det är tjejerna som man måste arbeta mer med så att de vågar göra så kallade 
”pojksaker”. Det är vanligare att männen är i köket än att kvinnorna är i verkstaden menar hon 
och drar en parallell till att det är vanligare att pojkarna är i dockvrån på förskolan än att 
flickorna sätter sig och leker med bilarna. De flesta barn gillar att baka oavsett kön anser 
Ingalill, men det är fler pojkar som leker med lego och bilar än flickor. Ingalill säger att ”har 
man dockvagnen så är det inte att man har en docka i den om man är kille, då kör man hellre 
lite rally med den och springer med den, men det finns ju killar som leker med dockor också”. 
 
Det inte är på grund av könet som barnen gör olika saker i förskolan anser Anna. Det är 
individen och vad man är intresserad av som har betydelse. Anna säger så här om jämställdhet 
inom tekniken i förskolan:  
 

Alla får baka, alla får snickra, alla får måla och alla får göra allt det där. Här får alla prova allt 
som sagt. Tjejer snickrar bilar, de snickrar båtar, och grejer och killar gör halsband i inte 
speciella ”killfärger”. Nä hos oss är det nog ingen skillnad. 
 

Det har blivit bättre än vad det var förut när det gäller vad barn sysselsätter sig med i 
förskolan berättar Anna. För flera år sedan var det mer bundet att flickorna skulle sy och 
brodera och pojkarna snickrade. Nu kan hon se att barnen utövar aktiviteter utifrån vad dem är 
intresserade av.  
 
Birgitta tar även upp att en orsak till att barnen leker med vissa saker på förskolan kan bero på 
vad barnen leker med hemma. Om en flicka inte leker med lego hemma så kommer hon inte 
att leka med lego på förskolan heller. På Birgittas förskola arbetar de medvetet med detta och 
försöker introducera alla leksaker för alla barn oavsett kön.  
 
Sara berättar att hon vill att pojkarna ska kunna vara inne i dockvrån lika mycket som att 
flickorna ska välja att leka med något pojkaktigt. Hon anser sig själv uppmuntra till sådan lek 
och menar att man överhuvudtaget gör det i dagens förskolor. Det finns skillnader mellan 
flickor och pojkars beteende redan när de är små berättar Magnus som har gjort en iakttagelse 
om detta på sin avdelning 
 

5-åriga tjejer är mer omhändertagande än vad 5-åriga killar är. Dom har väl sett det någonstans.  
  På vår avdelning är det en kille och tre tjejer som är fem år och där ser man tydligt att tjejerna 
vill gärna hjälpa småbarnen att tvätta händerna och de skulle gärna byta blöja om de kunde på 
småbarnen.   
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Magnus har en teori om att barnen måste ha fått den omhändertagande sidan av någon och 
han menar att flickorna har sett att kvinnorna är mer omhändertagande än män och därför 
själv tar efter beteendet. Magnus tar även upp en annan reflektion från hans sida. Det var en 
situation där barn på förskolan ville ha separata tjej- och killtoaletter. Men personalen tyckte 
inte att det behövdes och sa nej till det. Magnus tycker det är att vilseleda barnen eftersom de 
hade sett att ute i samhället finns det uppdelade toaletter. 

 
Förskolan idag är en kvinnodominerad värld och Magnus anser att det är viktigt att få in mer 
män i förskolan. Han menar att allt som kvinnorna gör på förskolan som att duka fram, torka 
av borden, pyssla med barnen och baka, registrerar barnen och förknippar det med typiskt 
kvinnliga sysslor. I övrigt är det ganska lika mellan könen inom teknik och inom 
vardagsteknik är det ingen skillnad alls anser Magnus. 
 
 Anna vänder det till något positivt att förskolan är kvinnodominerad. Hon berättar att när 
saker och ting går sönder på förskolan så är det förskollärarna själva som lagar sakerna om det 
inte är alltför avancerade saker. Anna poängterar att barnen då ser att kvinnor kan snickra och 
vara händiga.  
 
När Sara har teknik har hon både pojkar och flickor i gruppen. För sin egen del brukar hon 
försöka att studera om pojkarna och flickorna hanterar uppgifterna olika. Sara berättar vidare 
att de som studerar till förskollärare med inriktning teknik är mer inriktad på teknik än vad 
skolan är idag. Sara var med på en tekniklektion på mellanstadiet där eleverna utförde 
teknikmoment där hennes 4-5 åringar skulle kunna klara av mer avancerad teknik än så. Sara 
anser att det är synd att inte fler lärare får mer teknikutbildning så att de kan bli mer kunniga. 
  Det blir ett för stort glapp om man ska arbeta med teknik på förskolan och sedan vänta tills 
de börjar på högstadiet anser Sara.  
 
Ingalill anser att det inte är så könsbundet som man kan tro när barn till exempel 
experimenterar. Det är framförallt vi vuxna som har tankar om att det skulle vara skillnad 
mellan könen. Vidare menar hon att alla barn har en lust att prova på och lära sig nya saker 
och att det är naturligt för dem, oavsett kön. 
 
Magnus har en tanke om att man måste ha en röd tråd i sitt arbete med barnen ändå upp i 
tonåren. Det är ett bra initiativ som nu kommit fram att lärare ska arbeta med ett 1-16 års 
perspektiv berättar Magnus. Den viktigaste åldern att arbeta med främst genus med barnen är 
10-12 års ålder. Det är då som barnen är mest mottaglig för att bli påverkad av media. Han 
poängterar att det är viktigt att börja tidigt men att man måste fortsätta att arbeta med genus 
upp i högstadiet. Personalen på förskolan har stor betydelse för hur och vad barnen leker med 
betonar Magnus. På hans avdelning arbetar det en annan kille och en äldre kvinna och 
Magnus anser att det finns skillnader i hur han och den andra killen arbetar jämfört med 
kvinnan. Han menar vidare att kvinnan på avdelningen inte gärna tar en fotboll och går ut och 
spelar med barnen som han menar att han kan göra. Även när det gäller att snickra med 
barnen så anser han att kvinnan inte gärna gör det. Om det beror på åldern eller vad som är 
manligt eller kvinnligt vet han inte.  
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5.4  Förskollärarnas tankar om materialet 
 
Alla fem förskollärare är positiva till att använda materialet i förskolan. De anser att det är ett 
bra sätt att få in genus i en saga. De anser också att det blir konkret och lättöverskådligt för 
barnen med en flanosaga. Men deras åsikter skiljer sig ändå åt i vissa riktningar inom frågan 
om materialet.  
 
Förskollärarna Magnus, Birgitta och Sara anser att materialet skulle passa de äldre barnen på 
förskolan. De tror inte att de yngre barnen förstår tanken och kan reflektera över om det är en 
pojke eller flicka som bakar eller är i verkstaden. Ingalill tror att man kan börja ganska tidigt 
med att använda detta material. Magnus tror att om man skulle göra sagan och sedan ställa 
följdfrågor skulle barnen nog undra vad Totte bakar för kaka istället för att reflektera över att 
han är pojke och har bakat. ”Barn tänker inte på det förrän vi gör en grej av det.” Ingalill tror 
inte att barnen tycker det är konstigt att Totte bakar eller att det är en tjej som är i verkstaden.   
   Hon tror inte barnen tänker så utan att det är vi vuxna som sätter prägel på det när barnen 
växer upp. Hon menar att vuxna omedvetet eller medvetet för över det sociala arvet på 
barnen.    
 
Magnus, Birgitta och Ingalill anser att det kan bli motsatt effekt om man gör för stor sak av att 
det är en pojke som bakar och en flicka som är i verkstaden. De anser därför att det är viktigt 
att uttrycka sig rätt och påvisa att båda könen kan göra alla teknikmoment. De menar också att 
om man ska läsa sagan i det syfte vi har så måste man som förskollärare vara väl förberedd 
och kunna svara på frågor som barnen säkert kommer med. 
 
Birgitta anser att förskolan är ett komplement till hemmet och därför inte kan styra allt som 
barnen tar in från de vuxna och samhället i stort. Hon menar att förskolan bara är i barnens 
värld under kort tid och under den tiden är barnen för små för att reflektera. Anna är inne på 
samma tankebana när hon säger att barnens synsätt på omvärlden inte bara präglas av 
förskolan utan även är bundet av synsättet hur det är hemma. Hon menar vidare att vuxna och 
föräldrar har större inverkan och kan ses som förebilder för barnen än vad till exempel sagor 
har.  
 
Anna tror inte att barnen reflekterar lika mycket idag som förr över att det är en pojke som 
bakar och en flicka som snickrar. Hon menar att synsättet har blivit bättre. Birgitta, Ingalill, 
Sara och Anna anser att detta material kan vara något att bygga vidare på och en bra grund.    
 
Ingalill och Magnus pratar båda om att man skulle kunna sätta upp en bild av sagan på någon 
dörr i förskolan, till exempel med Totte som bakar. Syftet med det skulle vara att barnen ser 
bilderna hela tiden och blir påverkade konstant. Ingalill påpekar också att det kan vara bra för 
pedagogerna att få en tankeställare genom att se bilderna och sedan försöka att agera utifrån 
vad bilderna visar och på det sättet så överför vi ett nytt synsätt till barnen. 
 
Om vårt val av att använda oss av figurerna Emma och Totte anser Magnus, Birgitta och 
Ingalill och Anna att det är en bra och roliga saga. En annan fördel med att använda just dessa 
figurer är att barnen känner igen dem sedan tidigare då böckerna är väldigt populära. Samtliga 
förskollärare är eniga om att vi har valt ett viktigt ämne och de är alla intresserade av hur det 
skulle vara att prova detta material på barn.  
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6 DISKUSSION 
 
6.1  Sammanfattning  
 
Syftet med denna undersökning var att ta reda på fem förskollärares uppfattningar om vårt 
material samt om teknik och genus. Alla fem intervjuade var positiva till att använda 
materialet i förskolan men dock med de äldre barnen då de ansåg att de yngre barnen är för 
små för att reflektera kring teknik och genus. De påpekar att det är viktigt att inte göra för stor 
sak av att det finns aktiviteter som ses som typiskt kvinnligt och manligt då det kan ha motsatt 
effekt istället för att motverka könsroller. Arbetet med teknik och att motverka traditionella 
könsroller skiljer sig åt mellan de fem förskollärarna. Jag har valt att redovisa min diskussion 
med samma underrubriker som även finns i bakgrund, resultat och diskussion. 
 
6.2  Tillförlitlighet 
 
När det gäller validiteten på detta arbete så ska man ha i åtanke att syftet med denna uppsats 
var att intervjua fem förskollärare om deras åsikter om materialet och teknik och genus, därför 
är denna uppsats baserad på resultat endast från just dessa fem förskollärare. Det kan därför 
inte ses som en generalisering av åsikter om materialet. Jag anser dock att jag har fått en så 
pass bra uppfattning om de intervjuades tankar kring användandet av materialet samt om 
teknik och genus att jag kan besvara frågeställningarna. För att öka validiteten har jag valt att 
ta med citat från intervjuerna. För att påvisa hög reliabilitet så har varje intervju och insamling 
av data följt samma rutiner. Reliabiliteten ökar också genom att vi var två stycken som följdes 
åt vid varje intervjutillfälle. Genom att intervjuerna spelades in behövde vi inte oroa oss för 
att missa något av förskollärarnas uttalanden eftersom vi kunde lyssna på deras intervjuer om 
och om igen. 
 
6.3 Teknik och genus 
 
Begreppet teknik kan vara brett och det verkar inte som att alla intervjuade har klart för sig 
vad teknik kan innebära. Birgitta anser att hon tycker att det kan vara svårt att dela upp allting 
och sedan veta exakt vad som kan kallas teknik mm. Detta anser också Anna som tycker att 
det är svårt att veta vad teknik innefattar och därför också svårt att alltid veta om det är teknik 
som de håller på med. Wahlström (2003) menar att vi har tekniken omkring oss i vardagen. 
  Måste man alltid veta exakt vad som tillhör teknik eller inte? Det ska inte behöva hämma 
förskollärare att arbeta med teknik för att de är rädda att benämna eller inte benämna något 
som inte är eller som är teknik. Skogh (2001) skriver att de flesta av oss använder begreppet 
teknik varje dag utan att egentligen reflektera över vad det betyder och att det är först när 
någon ber oss att precisera detta vardagliga ord som det blir uppenbart att det är ett 
mångtydigt begrepp. Jag anser att det är viktigt att benämna med ordet teknik inför barnen så 
att de blir bekanta med ordet och mindre rädda inför ämnet i framtiden, men det måste inte 
vara så viktigt att ha en precis gräns mellan vad som är teknik eller inte. Teknik innefattar ju 
så mycket att det skulle kunna vara en smaksak vad teknik egentligen är.  
 
Sara anser att hon tror att många tjejer är rädda för teknik. Hon säger att ”den manliga 
tekniken är ju mera känd som teknik”.  Hon tror att många tjejer blir rädd när de hör ordet 
teknik, för att det är männen som oftast installerar tv: n, videon eller datorn hemma. Berg 
(1996) menar att på samma sätt som teknik associeras med manlighet så kan rädsla för 
tekniken identifieras med kvinnlighet.  
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Detta kan jag som kvinna känna igen mig i då jag har reflekterat över att jag och såväl 
kvinnor i min omgivning ofta drar sig för att använda alltför tekniska saker, och istället för att 
försöka själv vänder sig oftast kvinnan till en man för att få hjälp. Detta är inte något som jag 
önskar vore generellt för kvinnor men jag tror att så är fallet. Sara anser att det är vanligare att 
män är i köket än att kvinnor är i garaget. Det är egentligen konstigt att det kan ses på detta 
sätt då det oftast när man pratar om genus är lättare för kvinnor att träda in på männens 
områden än tvärtom. Detta gäller då kanske inte inom tekniken då det anses svårare att som 
kvinna vara i garaget än att som man syssla med teknik i köket. Berg (1996) menar att 
vardagslivets teknik är en etablerad kvinnlig domän. Hon menar att det är så på grund av att 
kvinnor är mer synliga användare av tekniken i vardagen. Sara säger att det kan vara så för att 
den teknik kvinnor oftast använder sig av gör de varje dag medan männen kanske inte är i 
garaget varje dag. Det blir då lättare för männen att hjälpa till i köket än att kvinnorna ger sig 
in på männens teknikområden.  
 
Mellan Birgitta och Anna finns det skilda åsikter om utvecklingen i samhället när det gäller 
jämställdhet. Birgitta anser att det är sämre idag än när hon var ung medan Anna tycker att det 
har blivit mycket bättre och att synsättet är annorlunda. Birgitta anser att diskussionen om 
jämställdhet i samhället kan bli förstärkt åt fel håll. Anna anser att det börjar bli bättre när det 
gäller synsättet på vad som är pojkigt och flickigt. Hon menar att det inte är något speciellt 
med att en pojke bakar och en flicka snickrar längre. Skogh (2001) skriver att teknik inte 
längre är en angelägenhet för vissa intresserade utan den tillhör alla. Enligt min mening så har 
både Birgitta och Anna rätt. Det kan på många områden i dagens samhälle se sämre ut med 
jämställdhet än det gjorde förut, då menar jag kanske trettio år tillbaka i tiden. Leksaker och 
kläder är påtagligt stereotypa idag samtidigt som det kanske är mer accepterat att alla inte 
följer dessa normer som finns bland oss. 
 
6.4  Teknik och genus i förskolan 
 
I Lpfö98 kan man läsa att förskolan har som mål att varje barn utvecklar sin förmåga att 
bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material och tekniker (s 9). Det är två av de 
fem intervjuade förskollärarna som anser att de arbetar aktivt med teknik. Sara har schemalagt 
teknik en gång i veckan med de äldsta barnen. Magnus som är den andra som arbetar med 
teknik anser att han har mycket ”tekniktänk” men att han för sin personliga utveckling valt att 
fokusera på annat. De arbetar dock aktivt med teknik ändå hävdar han. De andra tre 
förskollärarna verkar inte ha reflekterat så mycket över vad teknik kan innebära. När vi 
berättade om våra tankar om vardagsteknik så fick jag intrycket av att de inte hade tänkt på att 
till exempel bakning kan ses som teknik. I läroplanen för förskolan kan man även läsa att 
förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller (s 4). Även här är det endast 
två av de fem intervjuade som anser att de arbetar aktivt med att motverka traditionella 
könsmönster i förskolan. 
 
Det som är tydligt förekommande i intervjuerna när vi pratar om genus är att man ska erbjuda 
alla barn samma saker. Jag uppfattar det som att några av förskollärarna anser att det 
automatiskt är jämställt på förskolan genom att de erbjuder samma leksaker och möjligheter 
till alla barn. Jämställd förskola (2006) skriver också om detta då de menar att en utbredd 
övertygelse finns hos pedagogerna om att de ser barnen som individer och då automatiskt 
också behandlar barnen likvärdigt.  
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De skriver också att många förskolor upptäckt att det inte stämmer in på deras verksamhet vid 
en närmare granskning, utan det har visat sig att vår kultur och samhälle har präglat 
pedagogerna så pass att de har en könsstruktur som delar in pojkar och flickor efter kön.  
  Detta kan man säga att det sker omedvetet då många pedagoger anser sig själva behandla 
pojkar och flickor lika. Ingalill hävdar också detta och säger att hon skulle vilja ha en 
videokamera för att kunna observera sina egna handlingar med barnen och då kunna upptäcka 
det hon tror finns omedvetet hos pedagogerna. Wahlström (2003) menar också detta genom 
att skriva ”Vi tror att vi i stort sett är jämställda, men ändå ökar klyftan mellan flickors och 
pojkars världar i dagens samhälle” (s 93). Ingalills insikt om att vi faktiskt behandlar pojkar 
och flickor olika är det ingen av de andra intervjuade som ens nämner. De anser sig själva 
behandla barnen likvärdigt. Att bara en av de fem intervjuade nämner att man omedvetet 
behandlar flickor och pojkar olika kan bero på att det är ett känsligt ämne. Det är klart att man 
som pedagog gärna vill tro att man gör och tänker rätt och därför också hävdar att det är 
jämställd på ens egen förskola. Men för att kunna få en förändring om så behövs, så krävs det 
pedagoger som är medvetna om sitt eget handlande mot könen. En metod för att göra detta 
tydligt kan vara som Ingalill föreslår, att använda en videokamera. 
 
Skogh (2001) menar att på grund av att ämnesområdet teknik av tradition har uppfattats som 
ett manligt område så känner många kvinnor/flickor främlingskap inför teknik i allmänhet 
men också som teknik som skolämne. Sara är den enda av de intervjuade som påpekar att man 
måste arbeta mer med flickor inom tekniken. Wahlström (2003) anser att flickorna måste få 
samma stimulans som pojkarna om de ska få ett större teknikintresse. Sara menar att det är 
viktigt att försöka att få tjejerna att våga göra ”killsaker”. Mattson (2002) menar att det inte 
finns några enkla svar om hur man ska arbeta med att jämna ut skillnaderna mellan pojkars 
och flickors villkor inom tekniken men Mattson poängterar några idéer och frågor som tagits 
upp i debatten kan vara att låta flickor och pojkar ibland arbeta i skilda grupper i teknik. Detta 
kan vara en metod för att stärka flickors intresse för tekniken då de kanske vågar testa och 
experimentera mer när det inte är pojkar i samma grupp.  
 
Anna anser att det har blivit bättre än vad det var förut när det gäller vad barn sysselsätter sig 
med i förskolan. För flera år sedan var det mer bundet att flickorna skulle sy och brodera och 
pojkarna snickrade. Nu kan hon se att barnen utövar aktiviteter utifrån vad dem är intresserade 
av. Berner (2003) menar däremot att skolan snarare förstärker stereotyper än motverkar dem. 
  Om detta stämmer in även på förskolan kan diskuteras. Av egen erfarenhet så kan jag tycka 
att det förekommer mer arbete med att motverka könsroller inom förskolan och förskoleklass 
än i skolan. Anna påpekar också att det inte är på grund av könet som barnen gör olika saker i 
förskolan. ”Det är individen och vad man är intresserad av som har betydelse.” Mattson 
(2002) skriver i sin avhandling att lärarstudenter som deltagit i sin undersökning om 
teknikundervisning i skolan - betonar vikten av att se till individen och ha en varierad 
teknikundervisning där olika intressen tas tillvara. Detta är en viktig punkt att ta med anser 
jag, en lösning till större uppmärksamhet för tekniken bland barn kan vara att hitta individens 
eget intresse och sedan bygga vidare på det.  
 
I intervjun med Magnus berättade han om en egen reflektion att flickor är mer 
omhändertagande än pojkar redan i förskolan. En teori om detta ansåg han vara att barnen 
måste ha fått den omhändertagande sidan av någon och han menar att flickorna har sett att 
kvinnorna är mer omhändertagande än män och därför själv tar efter beteendet. Magnus anser 
att det finns en bild av att det finns typiskt kvinnliga saker och typiskt manliga saker, och han 
menar att dessa föreställningar troligtvis kommer hemifrån. Detta menar också Graf m.fl. 
(1991), de skriver att barnen ser hur vi vuxna gör saker och de härmar vårt sätt att vara.  
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Jag tror att det kan ses som både en fördel och nackdel att förskolan är kvinnodominerad. På 
ett sätt har kvinnorna en stor chans att kunna påverka de stereotypa synsätt som finns och till 
exempel visa barnen att kvinnor kan snickra och laga saker mm. Detta lyfter Anna fram i sin 
intervju då hon menar att om något går sönder på förskolan så ser barnen att det är en kvinna 
som lagar det. Magnus menar att det inte är så konstigt att sysslor som att duka fram och torka 
av borden mm oftast ses som typiskt kvinnliga sysslor då förskolan är kvinnodominerad och 
barnen växer upp med att se det. Han anser också att det behövs fler män inom förskolan. 
  Detta är en viktig synpunkt ur genusperspektiv. Om förskolan ska visa och arbeta för att alla 
kan göra allt oberoende av kön – borde då inte barnen vid en viss ålder börja reflektera över 
varför det inte finns några män inom förskolan? Detta skulle kunna ge en missvisande bild till 
barnen. Graf m.fl.(1991) skriver att förskolan är en starkt kvinnodominerad värld och här kan 
flickorna ha stora möjligheter att hitta en förebild. Men det är även viktigt poängterar Graf att 
det i förskoleåldern är betydelsefullt för både pojkar och flickor att också hitta en manlig 
förebild.  
 
Under min uppväxt och skoltid har teknik inte setts som ett ämne att prioritera. Det är först i 
min lärarutbildning på högskolan med inriktning teknik som jag har fått upp ögonen för 
ämnet. Om detta berättar också Sara som anser att många förskollärare idag är mer inriktad 
mot teknik än vad skolan är. Blomdahl (2007) skriver att många lärare saknar utbildning i 
ämnet. Sara anser att det är synd att inte fler lärare får mer teknikutbildning så att de kan bli 
mer kunniga. Mattson (2002) skriver i sin avhandling att studier i förskolor visar att hög 
kvalitet i undervisning är kopplad till hög lärarkompetens. Hon menar därför att det är viktigt 
med fortbildning och utbildning av tekniklärare för att få en hög kvalitet i 
teknikundervisningen. Jag tror att många lärare fortfarande har och då framförallt kvinnor, en 
uppfattning om att teknik är ett svårt ämne att lära ut. Ett sätt att förenkla tekniken som ämne 
är att belysa vardagstekniken. Det är teknik som alla klarar av och kan känna igen sig i och 
därför kan tekniken då kanske ses som mindre svårt.  
 
6.5  Materialet 
 
Som resultatet visar så är alla de intervjuade positivt inställda till att använda materialet. Men 
de påpekar att det inte skulle fungera med syftet med materialet på de små barnen då de inte 
än har blivit medvetna om sitt eget kön men däremot kan användandet av materialet med 
fördel användas med de äldre barnen, men då måste materialet användas med rätt syfte menar 
de. Barnen ska inte få uppfattningen av att det är något konstigt att det är en pojke som bakar 
och en flicka som är i verkstaden. Det är just precis det motsatta vi vill med detta material och 
därför är det viktiga påståenden av de intervjuade. Jag kan ur denna synvinkel fundera över 
om vi skulle ha varit mer tydliga på denna punkt och poängterat mer inför de intervjuade att 
det är viktigt att visa barnen med detta material att både flickan och pojken kan baka och både 
flickan och pojken kan vara i verkstaden. Jämställd förskola (2006) skriver just om detta då de 
menar att när man arbetar med genus så behöver det inte innebära att man enbart läser 
berättelser som bryter mot de traditionella könsmönstren utan man måste visa på en större 
bredd av möjligheter för barnen oavsett kön. Magnus Birgitta och Ingalill anser att det kan bli 
motsatt effekt om man gör för stor sak av att det är en pojke som bakar och en flicka som är i 
verkstaden. De anser därför att det är viktigt att uttrycka sig rätt och påvisa att båda könen kan 
göra alla teknikmoment. Om man skulle använda materialet på det sätt som pedagogerna 
uttrycker det så är nog risken stor att man förstärker stereotypa roller istället för att motverka 
dem och det är just det motsatta som är tanken med detta material.  
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Det råder delade meningar mellan förskollärarna om detta material kan påverka barns 
framtida synsätt. Två ser möjligheter, två vet inte och en anser att det inte finns några 
möjligheter. Jämställd förskola (2006) skriver att om man ska arbeta med jämställdhet så 
måste det ske medvetet och från många olika håll samtidigt och att det är ett arbete som 
kräver tid. Vår tanke med detta material var också att det på ett enkelt sätt kan vara lätt att 
använda sig av i den dagliga verksamheten under en längre tid.  
 
Anna reflekterade över materialet och kom fram till att barnens synsätt på omvärlden inte bara 
präglas av förskolan utan även är bundet av synsättet hur det är hemma. Detta menar också 
Fagrell (2000) som skriver i sin avhandling att vardagslivet kan visa påtagliga genusrelationer 
i de flesta hem. ”Där socialiseras flickor och pojkar in i genusrelationerna utan att det direkt 
märks och i omsorgspraktiken utvecklas ett tänkande om vad som är kvinnliga sysslor och 
vad som är manliga” (s 168). Sara anser också att sagor inte har lika stor inverkan på barn för 
att kunna vara förebilder som vuxna och föräldrar har. Enligt min mening så stämmer nog 
detta, det är vuxna som till stor del kan vara förebilder för barnen. Men alla barn växer inte 
upp i en familj där mamman och pappan förväntas dela på ansvaret och sysslorna som ingår i 
vardagslivet. Då kan sagor och berättelser vara en enkel metod att arbeta med för att få in 
genus i barnens tankevärld redan i tidig ålder och det är en metod som alla barn kan ta till sig.  
 
Anna och Birgitta tror inte att barnen skulle reflektera över att det är en pojke som bakar och 
en flicka som är i verkstaden. Svaleryd (2002) menar att det aldrig varit så stereotypt som det 
är idag. Hon påpekar att leksaker som anses vara för tjejer oftast är köksredskap och annan 
hemutrustning och att pojkar skildras till små ingenjörer och flickan ses då som husmoder. 
  Detta material är ingen leksak utan det ska presenteras och berättas utav en pedagog som 
erbjuder det till alla barn. Det är då enligt min mening ett pedagogiskt verktyg som inte är 
könskodat som många andra leksaker idag kan vara. Att de små barnen inte skulle reflektera 
över sagans innebörd håller jag med om, men runt fyra till fem års ålder så anser jag att barn 
är mottagliga att kunna ta till sig de könsmönster som finns i deras omvärld. 
 
6.6  Avslutande diskussion 
 
I de fem intervjuer som gjort i denna undersökning finns en del liknande åsikter men även 
motsatta åsikter. Efter att ha genomfört och analyserat dessa intervjuer inser jag hur invecklat 
ämnet teknik och genus kan vara. Om man jämför förskollärarnas svar i tabellen om deras 
tankar kring teknik och genus i allmänhet och teknik och genus i förskolan, kan man se vissa 
motsägelser. Magnus anser att det i samhället finns en bild av att det finns typiska 
kvinnosaker och manssaker men inom tekniken så anser han att det är jämställt mellan tjejer 
och killar. Birgitta anser att det har blivit sämre synsätt på jämställdhet mellan könen men 
också hon anser att det är jämställt inom tekniken mellan tjejer och killar. Sara anser att genus 
är att erbjuda samma saker till båda könen, men hon tycker ändå att man ska arbeta mer med 
tjejerna inom teknik. Ingalill anser att det inte är så könsbundet som man kan tro inom 
tekniken, men hon menar ändå att man omedvetet behandlar pojkar och flickor olika. 
 
Enligt min mening säger förskollärarna emot sig själva genom att till exempel hävda att det är 
jämställt genom att man erbjuder alla samma saker oavsett kön men samtidigt så kan de säga 
att det finns skillnader mellan könen. Jag får en tanke om att man måste arbeta på ett aktivt 
och medvetet sätt för att motverka dessa skillnader då. Men det är just dessa motsägelser som 
gör att detta ämne kan ses som invecklat. De intervjuade pedagogerna ger ibland intrycket av 
att inte ha tänkt igenom sina svar riktigt.  
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Detta kan vara ett uttryck utifrån att man som pedagog har en bild av teknik och genus i 
allmänhet och i förskolan, men när man själv sätter sig in i hur man arbetar med dessa ämnen 
så kanske det kommer andra tankar. 
 
Att använda sig av flanosaga som grund till samtal kring teknik och genus med barnen i 
förskolan ansåg alla förskollärare vara positivt. Denna metod kan vara ett annorlunda 
hjälpmedel för att sudda ut gränser mellan vad som anses som kvinnlig teknik och manlig 
teknik. Att nyttja sagor ur andra perspektiv än att bara ses som en berättelse är enligt min 
mening en underskattad resurs. 
 
6.7 Förslag till fortsatta undersökningar 
 
Detta arbete skulle kunna inspirera till att använda sig av annorlunda metoder i arbetet med 
teknik och genus med barnen i förskolan. Materialet går att förändra och utveckla. Materialet 
är också ur ekonomisk synpunkt lämplig samt att användningen av sagor och berättelser är en 
metod som barnen väl känner igen. Med dessa argument anser jag att användningsområdena 
för detta material är obegränsat och det kan vara en bra början för förskollärare att införa nya 
synsätt som behandlar teknik och genus. Förslag till fortsatta undersökningar kan vara att ta 
reda på huruvida detta material kan påverka barnens synsätt på teknik och genus under en 
längre tid och hur pass mycket detta material kan påverka barnens synsätt.  
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8 Bilaga 
 
 
Intervjufrågor 
 
 
 
 

• Hur går dina tankar kring könsroller inom teknik? 
 

• Har du någon gång reflekterat över hur det ser ut för flickor och pojkar och 
teknik i förskolan? 

 
• Arbetar ni aktivt för att motverka traditionella kö nsmönster i förskolan? 

 
• Arbetar ni aktivt med teknik? 

 
• Anser du att detta material är lämpligt att arbeta med i förskolan? Fördelar? 

Nackdelar? 
 

• Vad anser du om att använda materialet i det syfte vi avser? 
 

• Tror du att materialet har någon effekt på barnens framtida synsätt kring teknik 
och genus? 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


