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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

Jag och tre studenter har tillverkat ett material som utgörs av en flanosaga som är tänkt att 
användas som grund för samtal kring teknik och genus. Detta är en undersökning som syftar 
till att ta reda på vad ett antal pedagoger, verksamma inom förskola och förskoleklass, har för 
tankar och åsikter kring det material vi tillverkat. Fem pedagoger har intervjuats och förutom 
tankar kring materialet har de även fått berätta om deras verksamheter – ur tekniksynpunkt 
och genussynpunkt samt hur de ser på teknik och genus i allmänhet. Pedagogernas 
resonemang kring teknik och genus ser ungefär lika ut med något undantag. Att deras 
verksamheter skiljer sig var väntat – någon arbetar både aktivt för att motverka traditionella 
könsroller och aktivt med teknik, medan någon arbetar för det ena men inte det andra. 
Pedagogernas anser bland annat att teknik är ett ämne där genus spelar in samt att utbildning 
behövs för att bedriva teknikundervisning. Angående materialet visade det sig att 
pedagogerna har en övergripande positiv inställning till detta. Några synpunkter på materialet 
var att det är bra att använda bilder som pedagogiskt medel samt att materialet kräver längre 
tids användning för att barnen ska kunna ta till sig diskussionen kring teknik och genus. 

Nyckelord: Förskola, genus, teknik.
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1 INLEDNING

”Har män ett speciellt förhållande till teknik som kvinnor saknar?” (Mellström 2003 s 57).

Under utbildningens gång har jag kommit att intressera mig för genus i förskolan. Jag är 
dessutom intresserad av ämnet teknik och dessa två intressen har förenats. Det är på grund av 
detta jag valt att studera teknik i förskolan ur ett genusperspektiv i detta examensarbete.

Vad är teknik? Vem ägnar sig åt teknik? Jag skulle säga att alla ägnar sig åt teknik dagligen. 
De flesta skulle antagligen ifrågasätta det påståendet och inte tycka att de gjort något under 
dagen som har med teknik att göra. Många förknippar teknik med lektionerna i skolan och 
tänker kanske inte på att hela vårt samhälle stöds mot teknik i olika former. Öppnar man 
ögonen och väljer att se tekniken så finns den överallt i vardagen, vardagsteknik, och inte bara 
i skolan eller till exempel inom industrin.  

Inom ämnet teknik i förskolan skulle jag påstå att det inte råder jämställdhet, åtminstone inte 
hos oss vuxna när det gäller vår inställning och vårt förhållningssätt. Den allmänna bilden vi 
har av flickor och deras relation till teknik är inte densamma som vi har av pojkar och deras 
relation till teknik. Jag tycker mig se ett generellt antagande att förhållandet pojkar och teknik 
är mer självklart. Detta bekräftar Berner (2003) när hon menar att teknik länge och på ett 
självklart sätt ansetts tillhöra det manliga. Jag ställer mig frågande; kvinnor och män har 
generellt genom tiderna ägnat sig åt olika sysslor och aktiviteter men är det bara männen som 
sysslat med teknik? Har de typiskt kvinnliga aktiviteterna helt enkelt saknat tekniskt innehåll? 
Jag ser det så att om vi tar med vardagstekniken i beräkningen, där kvinnor varit 
överrepresenterade, har kvinnor och män befattat sig med teknik i samma utsträckning –
aktiviteterna är det som skiljt sig. Jag kan se att en förändring har skett, fler män finns inom 
områden med typiskt kvinnlig teknik och fler kvinnor finns där tekniken ses som typiskt 
manlig. Behövs då en diskussion kring genus och teknik i vårt samhälle? Svaret för mig är ett 
givet ja. Jag kan se att vi fortfarande har föreställningar kring kvinnligt och manligt som styr 
oss i samhället och jag tycker vi ska arbeta för att våra barn ska få en könsneutral bild av 
teknik. 

1.1 Syfte

Det är inte helt lätt att ändra djupt rotade föreställningar och mönster. Thurén (2003) 
uttrycker: 

”Vår identitet som kvinna eller man är fundamentalt viktig för oss (s 50)”. 

Arbetar vi aktivt med att försöka få våra barn att inte hamna i könsstereotypa tankebanor 
kanske vi om några årtionden i mindre utsträckning tänker om teknik som ett område styrt av 
genus. Hur skulle man då praktiskt kunna arbeta med barn i förskolan för att få dem att tänka 
på teknik som ett område oberoende av kön? Vi fick en idé om att tillverka ett arbetsmaterial 
som kanske skulle kunna bidra till detta arbete – en flanosaga som pedagoger kan använda för 
att samtala med barn om teknik och kön. En flanosaga är en saga som berättas med hjälp av 
att man fäster bilder kopplade till sagans handling på en filttavla. I Jämställd förskola (SOU
2006:75) står följande om användandet av berättelser för att utmana barns syn på genus:
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 ”[…]berättelserna har väckt en hel del nya tankar i barngrupperna. […]vad det handlar om är att komma 
bort från de ensidiga framställningarna av flickor och pojkar och i stället visa på en större bredd av 
möjligheter och positioner för barnen – oavsett kön (s 119)”.

Vad jag vill med detta arbete är att ta reda på vad fem pedagoger, verksamma inom förskolan, 
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 kring detta med barnen. 

2 BAKGRUND

2.1 Vad är teknik?

”Teknik, sammanfattande benämning på människans metoder att tillfredsställa sina önskningar genom att 
använda fysiska föremål (Nationalencyklopedin)”.

Enligt Andersson (1996) handlar teknik om att konstruera. Människan har alltid ägnat sig åt 
att konstruera och använda verktyg. I kursplanen för grundskolan förklaras att teknik är något 
som alltid funnits runt kring oss på det sättet att vi alltid försökt trygga och förbättra våra 
livsvillkor genom förändringar i vår fysiska omgivning. Ginner (1996) anser att teknik 
uppstod och började utvecklas då människan utrustade sig med olika redskap som förändrade 
livsmiljön. Utifrån en jämförelse mellan urtidsmänniskan och nutidsmänniska gör han en 
definition av begreppet teknik:

”Teknik är allt det människan sätter mellan sig själv och sin omgivning för att uppfylla olika behov samt 
de kunskaper och färdigheter hon utvecklar och förvaltar i denna problemlösande process (s 22)”.

Vidare talar Ginner (1996) om hur tekniken omger oss i samhället men att vi ofta tar den 
förgiven och inte lägger märke till den. Han pekar också på att teknik finns i hemmet men att 
det inte alltid är det första vi tänker på när vi talar om teknik: 

”När man ber vänner och bekanta berätta vad de lägger in i ordet teknik nämner de ofta spontant sådant 
som motorer, kugghjul, skruvmejslar och tänger. Mer sällan exemplifierar de med vävstol, visp och 
köttyxa (s 15)”. 

Skogh (2001) menar att teknik är ett begrepp vi dagligen använder utan närmare reflektion 
över dess mening. Ordet teknik är mångtydigt och det blir uppenbart när man ställs inför 
uppgiften att precisera det. När man talar om teknik kan språkförbistring orsaka att vi tolkar 
ordet olika. Teknik kan man hitta i många skilda sammanhang och begreppet innefattar både 
en företeelse och en aktivitet.

2.2 Läroplaner och kursplan

Utbildningsdepartementet (1998) skriver i läroplanen för förskolan, Lpfö 98, att det sätt vi 
bemöter samt de krav och förväntningar vi ställer på flickor och pojkar bidrar till den 
uppfattning barnen får om vad som är kvinnligt och manligt. Vidare står det att förskolan skall 
motverka traditionella könsmönster och könsroller. I förskolan skall flickor och pojkar ha 
samma möjligheter att utvecklas utan att begränsas utifrån stereotypa könsroller. I läroplanen 
för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94, 
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(Utbildningsdepartementet 1998) står att de som arbetar i skolan skall bidra till att eleverna 
inte begränsas i sina val av studier eller yrken på grund av kön. 

Vidare står det i Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet 1998) att i förskolans strävan att främja 
barns utveckling och lärande ska forma, konstruera och nyttja material och tekniker 
inbegripas. Varje barn skall utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp 
av olika material och tekniker

Lpo 94 (Utbildningsdepartementet 1998) säger om teknik att eleven ska känna till och förstå 
grundläggande begrepp och sammanhang inom de tekniska kunskapsområdena.

I kursplanen för teknikämnet i grundskolan står följande om ämnet teknik:

”Utbildningen i ämnet teknik utvecklar en förtrogenhet med teknikens väsen. Syftet är att öka förståelsen 
av hur produktionsförhållanden, samhället, den fysiska miljön och därmed våra livsvillkor förändras. 
Teknisk verksamhet har påtagliga konsekvenser för människa, samhälle och natur. Särskilt tydligt blir 
detta när tekniken är stadd i snabb utveckling (Skolverket)”.

Vidare hävdas att det skiljer sig mellan flickors och pojkars förhållningssätt till teknik. Det ser 
också olika ut vad gäller omgivningens syn på flickors respektive pojkars roller i tekniska 
sammanhang. Mål att sträva mot enligt kursplanen:

Skolan skall i sin teknikundervisning sträva mot att varje elev
– utvecklar sina insikter i den tekniska kulturens kunskapstraditioner och utveckling och om hur tekniken 
påverkat och påverkar människan, samhället och naturen,
– utvecklar förtrogenhet med i hemmet och på arbetsplatser vanligt förekommande redskap och 
arbetsmetoder av skilda slag samt kännedom om den teknik som i övrigt omger oss, 
– utvecklar förmågan att reflektera över, bedöma och värdera konsekvenserna av olika teknikval, 
– utvecklar förmågan att omsätta sin tekniska kunskap i egna ställningstaganden och praktisk handling, 
– utvecklar intresset för teknik och sin förmåga och sitt omdöme vad gäller att hantera tekniska frågor 
(Skolverket).

2.3 Teknikundervisning

Det finns skäl till varför teknikundervisningen är betydande. I dagens samhälle värderas
tekniskt kunnande högt t.ex. inom yrkesbranschen. Det är en anledning till varför skolan
genom teknikundervisningen ska ge eleverna, oavsett kön, ett förhållningsätt som bidrar till 
en öppenhet för teknik (Skogh 2001). Riis (1996) menar att förutsättningarna finns och idag är 
större än för ett antal år sedan, att utbilda barn inom teknik och därigenom öka intresset för 
yrken inom den tekniska sektorn. En förutsättning för detta är dock att läraren har kunskapen, 
viljan och modet att ta sig an teknikämnet. Andra skäl finns till varför teknikundervisning bör 
bedrivas i skolan; Skogh (2001) tar upp att det kan vara bra att ha kunnande i 
vardagstekniken, bl. a. av ekonomiska skäl – vet man hur tv-apparaten ska installeras behöver 
man inte anlita någon. Trots att ett av skälen till bedrivandet av teknikundervisning är att ge 
eleverna en möjlighet till ett yrke inom området pekar Ginner (1996) på att det inte är 
meningen att alla ska bli ingenjörer. Han menar att ett viktigare skäl för en engagerad 
teknikundervisning är vikten av att kunna påverka inom politiken och näringslivet. Beslut 
inom dessa områden innefattar ofta teknikval och för att unga människor ska kunna vara med 
och fatta beslut krävs en teknisk allmänbildning. Ytterligare ett argument till varför det bör 
undervisas i teknik är av pedagogisk karaktär. Ginner (a.a.) ser hur eleverna genom tekniken 
får öva sig i problemlösning. En uppgift ska lösas och eleverna får fundera över hur olika 
lösningar kan påverka. Här menar Ginner att praktisk och teoretisk kunskap kombineras. 
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2.4 Genus i teorin

Vilket kön en människa har verkar vara av mycket stor betydelse. Den första frågan de 
nyblivna föräldrarna får om sitt barn är om det är en flicka eller en pojke. Könet kommer ha 
en avgörande roll för hur barnets liv kommer att se ut (Svaleryd 2002). Vi lär våra barn att bli 
kvinnliga respektive manliga genom att vi tar utgångspunkt i att det finns en fysiologisk 
skillnad mellan könen. Den fysiologiska skillnaden förs sedan över till det sociala (Davies 
2003). Det finns förutfattade föreställningar kring begreppen flicka och pojke. När man 
bestämmer vilken benämning ett barn ska ha innebär det begränsningar för barnen eftersom 
föreställningar ofta innefattar bestämda handlingsmönster för vad som är möjligt att göra 
(Svaleryd 2002). Vi klassificeras efter könstillhörighet och utifrån den bestämningen tränas vi 
in i de sociala mönster som tillhör antingen det kvinnliga eller det manliga. Här handlar det 
enligt Svaleryd (2002) om vilka leksaker vi får, vilka intressen vi knyts till, färger osv. 

Genus är ett begrepp som omfattar vårt kulturella, sociala och biologiska kön (Svaleryd 
2002). Termen genus skiljer det sociala och kulturella från det biologiska (Thurén 2003). 
Thurén (a.a.) förklarar vidare genus: 

”Vi skapar och formar det vi kallar för kön [---]allt det i mänskligt liv som på något sätt är relaterat till det 
som kan kallas kön (s 10-11)”.  

Genus är inte något som bara finns av naturen. Det kommer av social organisation och 
kulturell kategorisering. Genusforskare förnekar inte det biologiska men problematiserar allt 
som har med kön att göra (Thurén 2003). Könsroll är ett begrepp som varit rådande inom 
skolan. Detta begrepp är inte idealiskt att använda om man avser visa på hela bilden av 
skillnader mellan könen. Begreppet könsroll tenderar att syfta för mycket till den enskilde 
individen och därmed får man inte med att det råder en maktstruktur mellan könen (Svaleryd 
2002). Thurén (2003) talar om att genusforskare är i allmänhet konstruktionister därför att det 
som studeras ur ett genusperspektiv är det som vi människor har konstruerat. Vidare menar
Thurén (a.a.) att i genusbegreppet innefattas hela samhället, till skillnad från exempelvis 
jämställdhetsforskning som ofta avser politiken eller arbetsmarknaden. Denna egenskap hos 
termen genus gör att man kan säga att den bildar ett helhetsperspektiv, man kan kalla detta för 
genusordning. 

Davies (2003) menar att barn genom att lyssna på traditionella berättelser och sagor lär sig 
könsmönster ur vilka de sedan ser sig själva. Sagorna ger barnen olika verktyg med vilka de 
kan tolka sina positioner i den sociala världen. Davies menar att kvinnan i sagans värld är 
vacker och älskad och uppskattas för sin osjälviskhet. Mannen har fler möjligheter i sagan. 
Hans makt beundras och hans styrka och skicklighet kan både få vara positiv eller negativ.   

Hirdman (2006) talar om två principer som upprätthåller skillnaderna mellan kvinnor och 
män. Den ena är dikotomin; isärhållandet – kvinnligt och manligt bör inte blandas. Den andra 
är hierarkin som innebär att mannen ses som norm - mannen är människan och kvinnan är 
kvinnan. 

2.5 Genus i teknik

”I synnerhet tror jag att ingenjörsyrkets fortsatt manliga dominans i hög grad beror på den sega 
symboliska sammanknytningen mellan maskulinitet och teknik, där kulturella bilder och representationer 
av teknik sammanfaller med förhärskande bilder av maskulinitet och makt (Faulkner 2003)”.
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Yrken och positioner i samhället är könsbundna men detta är inte givet och bestämt av det 
biologiska. Yrken som t.ex. bilmekaniker, där män är överrepresenterade och 
sjukvårdsbiträde, där de flesta utövarna är kvinnor, är kulturellt könsmärkta arbeten (Svaleryd 
2002).  

Fagrell (2000) har i sin avhandling undersökt hur barn ser på arbetsfördelningen mellan könen 
inom familjen. Hon berättade en saga för barnen där hon lär barnen fylla i vem som gjorde 
vad i hemmet. Det visade sig att barnen gjorde den starkaste kvinnliga genusifieringen1 i 
sysslorna: laga mat, duka fram och passa sjukt barn. Det manliga blev: läsa tidningen och byta 
däck. Fagrell (a.a.) studerade också hur barnen genusifierade yrken. Barnen fick para ihop 
bilder av kvinnor och män med olika yrken. De yrken barnen parade ihop med kvinnan var 
barnmorska och arbeta på dagis. Männen parades ihop med polis, statsminister, militär, 
ingenjör och taxichaufför. Undersökningen visade även på sysslor som barnen inte 
genusifierade alls, några av dessa var: gå till arbetet, köpa tvättmaskin, tävla, duka av, köpa 
skor mm.

”I vardagssysslorna finns närheten, omsorgen och de små åthävorna. Där binds mamma och pappa 
mer eller mindre påtagligt in i omsorgen och ansvaret för andra. 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. I vardagslivet i hemmet förkroppsligas 
genusrelationerna i praktisk handling och de rotar sig som strukturer inom det sunda förnuftets 
dimension. Och just för att det är så vardagligt, naturligt och självklart utsätts det lilla livet inte för 
några djupare analyser” (Fagrell 2000, s 168).

Sjöberg (2002) redovisar i en rapport resultat av en studie; SAS – science and scientists, 
utförd i 21 länder och på 9300 barn. Man har i studien utrett barns intresse, erfarenhet och 
uppfattningar om naturvetenskap och teknik. I studien visade det sig att barn har rikt med 
erfarenheter kopplade till naturvetenskap och teknik men det är skillnader mellan olika länder 
och mellan könen. I alla länder har pojkar större erfarenhet än flickor av elektricitet och 
mekanik. Barn i alla länder har kunskaper i vardagsteknik t.ex. mathantering och 
sykunskaper, dessa aktiviteter är dock dominerade av flickor. Pojkar har mer erfarenhet av 
tekniska verktyg. I utvecklingsländer visar barn intresse för i princip alla naturvetenskapliga 
och tekniska områden medan barn i västvärlden är mer selektiva i vad som intresserar dem. 
Barn i Japan skiljer sig från barn i de övriga länderna när det gäller intresse för bilar och 
modern teknologi, de saknar intresse för dessa områden. Skillnader mellan flickors och 
pojkars intressen skiljer sig från ämnesområde till ämnesområde men de största generella 
skillnaderna könen emellan finns i de nordiska länderna och Japan. I alla länder anser barn att 
naturvetenskap är användbart i vardagen och samhället och här är skillnaden mellan könen 
liten. Få barn och i synnerhet flickor ser naturvetenskap som lätt att lära. I Japan anser barnen 
att naturvetenskap är mer ointressant och svårare än barn i de övriga länderna trots att de fått 
bättre resultat i internationella tester. 

Mellström (2003) talar om två former av maskulinitet i teknikens värld. Den första är baserad 
på fysisk styrka och praktiskt mekaniskt handlag. Detta passar in på de som arbetar inom 
industrin. Den andra formen är den professionella tekniska specialisten - de män som tack 
vare sin expertis sitter i avgörande maktpositioner i samhället.   

                                                
1 Barnen fick i undersökningen föra samman sysslor med en kvinnlig kategori och en manlig. Fagrell menar att 
sysslorna blir kvinnligt eller manligt genusifierade (Fagrell, B. 2000).
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2.6 Teknik och genus i förskola och skola 

Skogh (2001) är av åsikten att ämnet teknik ska introduceras tidigt och menar att flickor då 
skulle hinna etablera ett intresse innan de når de högre skolåren och detta utan den eventuella 
”genusladdning” ämnet innefattar. Skogh (a.a.) skriver: 

”Därmed skulle ämnesområdet teknik kunna inneslutas också i den kvinnliga könsidentiteten (s 40)”. 

Ahlrik (1999) anser att det är bra att introducera teknik för barn redan i förskolan. De har i 
förskoleåldern inte hunnit skapa föreställningar som begränsar – fördomar om ämnet och vem 
som kan hålla på med det. För att inte riskera att flickor ska tycka att teknik är svårt och 
tråkigt krävs att de kan göra en förankring i det vardagliga och det uppnår man enligt Ahlrik 
(1999) genom att visa sambanden mellan teknik, människa och samhälle.

Ett faktum menar Skogh (2001) är att teknikundervisningen av tradition ofta utgått från 
pojkar och mäns erfarenheter. Detta stöds av Yvonne Hirdmans teori om att mannen är norm 
(Hirdman 2001). 

Mattsson (2002) har i sin avhandling studerat hur lärarstudenter reflekterar kring elevers 
erfarenhet av teknikundervisningen i skolan. Om flickor och pojkar och teknik säger dessa 
studenter att det av tradition i samhället förekommer en attityd att flickor och pojkar har olika 
intressen och att de formas i den andan. För att utveckla intressena hos flickor och pojkar bör 
deras attityd diskuteras och problematiseras. De ser vidare att en varierad teknikundersvisning 
är bra då individens intresse kan tas tillvara. Att ha en omvänd förväntning på flickor är också 
något som nämns: 

”Det är mer fruktbart att i stället ha förväntningar om att flickor är lika aktiva och uppfinningsrika som 
pojkar” (s 59). 

2.7 Hur kan vi motverka?

Enligt Svaleryd (2002) är ett viktigt arbete för pedagoger att frångå de traditionella 
förväntningar som finns på de två könen. Hon menar att det kan vara ett steg i rätt riktning för 
att skapa en skola där alla kan få samma förutsättningar att utveckla det unika som finns i 
varje individ oavsett kön. Svaleryd talar vidare om att varje elevs förmågor och möjligheter 
ska uppmuntras och beaktas i undervisningen. Det är skolans uppgift att komplettera och 
kompensera för det som flickor och pojkar behöver som de annars inte får. Möjlighet ska ges 
till eleverna att prova och utveckla icke könstypiska intressen och färdigheter. Svaleryd (a.a.) 
säger: 

”Det handlar om att som pedagog föra medvetna samtal om vem som skapar och sätter gränser för hur 
flickor respektive pojkar får vara och göra (s 63)”. 

Ahlrik (1999) har arbetat aktivt med barn och teknik i något hon kallar för 
”Teknikverkstaden”. Hon utgår från den erfarenhet hon har av praktiken när hon menar att det 
skulle vara en bra idé att låta barnen arbeta i könsuppdelade grupper. Hon upplever att 
skillnaderna mellan hur flickor och pojkar arbetar med problemlösning och experiment i 
hennes verkstad är av sådan karaktär att det skulle gynna främst flickorna att arbeta i 
homogena grupper. 
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”Jag tror att flickorna inte ser att pojkarnas strategi bygger på ’försök och misslyckande’
utan att de tror att pojkarna använder samma strategi som de själva, vilket innebär att tänka först 
och pröva sedan. Pojkarnas arbetssätt ser visserligen snabbare ut, men därmed inte sagt att det är 
effektivare. Om flickorna jämför sig med pojkarna kan de kanske lätt få uppfattningen att de inte 
är lika duktiga som dem. Flickorna upplever då att de inte kan och förstår lika snabbt och ger
kanske därför upp (Ahlrik 1999 s 146)”.

I sin avhandling menar Fagrell (2000) att det finns förändringsmöjligheter i hur barn ser på 
kvinnliga och manliga sysslor. Dessa möjligheter ligger i de fall där barn har olika 
uppfattningar om vad som tillhör det kvinnliga respektive det manliga. Det är här genus blir 
ostabilt och i och med det uppstår en förändringsmöjlighet. Att förändra kanske dock inte är 
helt lätt. Enligt Thurén (2003) gör de flesta kraftigt motstånd till förändringar i könsordningen 
då vår identitet som kvinna eller man är fundamentalt viktiga för oss.    

Svaleryd (2002) talar om att innan man kan påbörja en förändring behöver verksamheten 
synliggöra och analysera de föreställningar som finns om könen. Här kan tankar om 
könsindelade grupper förekomma och man ska då främst fundera över varför man ska välja 
att göra så. Risken finns här för ett särtänkande och en förenkling av genusproblematiken. I 
och med att dela in flickor för sig och pojkar för sig kanske man når en viss lösning inom 
skolan. Det finns fortfarande en övergripande struktur som inte berörs av något av detta.    

Ahlrik (1999) såg i sitt arbete i ”Teknikverkstaden”, hur det skiljde sig mellan flickors och 
pojkars engagemang för frågor hon ställde kring teknik. Det visade sig att en omformulering 
av frågan, till en mer öppen karaktär utan givna svar, gjorde att flickorna blev mer aktiva i 
samtalen. Ahlrik tog hjälp av berättelser för att introducera olika områden inom tekniken. På 
det sättet kunde barnen, och särskilt flickorna, lättare vara med i samtalen kring olika 
områden inom teknik. Ahlrik (a.a.) upplevde framgång med detta sätt att arbeta på: 

”[…] jag fick uppleva att berättelserna hjälpte barn och vuxna att få en viss förståelse (s 145)”. 

Vidare såg Ahlrik (a.a.) att flickor och pojkar har olika angreppssätt på problemlösningar och 
experimenterande. Det hon såg var att flickorna löste de problem de fått först, för att sedan 
testa experimenten, medan pojkarna först testade alla experiment för att sedan gå tillbaka för 
att finna lösningar till problemställningarna. Ahlrik (a.a.) sammanfattar detta: 

”Förenklat kan man säga att pojkar gör först och tänker sedan, medan flickorna tänker ut något först och 
provar sedan (s 146)”.

2.8 Frågeställningar

 Hur ser pedagogen på genus och teknik i samhället?

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

 Vad anser pedagogen om att använda en flanosaga som underlag för samtal med barn 
kring teknik och genus? 
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3 MATERIALET

Materialet är framtaget och utvecklat av mig samt tre andra studenter. En av dessa studenter 
har jag haft ett närmare samarbete med, vilket redogörs ytterligare i nästkommande kapitel. 

Detta är ett material som pedagoger ska kunna använda som grund för samtal inom området 
teknik och genus. I längden är det tänkt att detta material ska kunna utgöra ett bidrag, bland 
andra, till att barn kan få en mer könsneutral inställning till teknik. Jag tror att man måste 
arbeta på ett aktivt sätt för att hindra att barnen tillägnar sig de föreställningar vi generellt idag 
har om teknik; att tekniken främst tillhör män och att teknik är ett smalt ämne som vi sällan 
kommer i kontakt med (Berner 2003, Ginner 1996).  

Det finns två avgörande anledningar till varför vi utformat vårt material som vi gjort. Den ena 
är att vi i materialet vill visa vardagstekniken – den teknik alla kan relatera till och ha 
användning av oavsett tidigare erfarenheter och intresse. Det passar alltså även små barn som 
kanske ännu inte kommit i kontakt med mer avancerad teknik. Den andra anledningen är att 
det i detta material ges utrymme att diskutera betydelsen av kön inom tekniken. 

Materialet består av två karaktärer – en flicka och en pojke, samt föremål som kan förknippas 
med en typiskt kvinnlig syssla och föremål som kan förknippas med en typiskt manlig. I detta 
fall är det bakning samt verkstadsarbete. Dessa figurer är i papper och vi avser använda dem i 
en flanosaga. En flanosaga är lämplig berättartekniskt – man har möjlighet att göra det väldigt 
tydligt för barnen på detta sätt. Materialet är tänkt att fungera så att pedagogen berättar sagor 
med hjälp av flanotekniken för barnen. Berättelserna kan givetvis varieras men vår tanke är att 
de på något sätt ska handla om en flicka och en pojke som utövar tekniska aktiviteter. Utgår 
man från sagornas egentliga handling kan pedagogen berätta om flickan som skulle hamra 
ihop en trasig leksak eller pojken som skulle baka en kaka. Som nämndes ovan kan 
handlingen varieras och även upplägget av hur man berättar. Pedagogen kan till exempel låta 
barnen vara med och fylla i handlingen. Man kan börja med att hålla upp både flickan och 
pojken, inleda med att till exempel fråga vem av dem som ska gå in i verkstaden och laga den 
trasiga leksaken, och låta barnen få bestämma vem det blir. Pedagogen kan sedan be barnen 
motivera varför de valt den de valt och utifrån det problematisera detta för barnen och visa 
dem alternativ till deras val. Ett alternativ till pappfigurer kan vara dockor eller bilder på 
barnen själva.    

Vi menar att man med hjälp av detta material ska kunna tänja på och problematisera 
föreställningar om könsroller inom tekniken. Att använda just sagor och berättelser i ett 
sådant syfte menar man i Jämställd förskola (SOU 2006:75) är fördelaktigt. Den fysiska 
miljön kring barnen, såsom litteratur och annat material påverkar dem. Man har sett att nya 
tankar kring kön och genus väckts i barngrupper med hjälp av berättelser. Följande uttalande 
görs: 

”Självklart går det att påverka barns förhållningssätt till kön och genus med hjälp av sagor och berättelser
(s 118)”. 
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4 METOD

Som nämndes ovan finns inom ramarna för detta arbete ett visst samarbete. Förutom att vi 
utvecklat materialet i en grupp om fyra har jag tillsammans med en av de andra studenterna 
haft ett visst samarbete kring de intervjuer detta arbete bygger på. Vi valde att medverka på 
varandras intervjuer och på detta sätt får vi större reliabilitet i undersökningen – är man två i 
genomförandet av undersökningen har man möjlighet att uppfatta mer än om man arbetar 
ensam.  

För att ta reda på om materialet är lämpligt att använda i förskolan ansåg jag och min 
arbetspartner att det kunde vara bra att samtala med verksamma pedagoger för att få deras 
åsikter kring detta material. De kan genom sin erfarenhet av arbete med barn ge tips och idéer 
på hur materialet kan användas på bästa sätt. 

4.1 Urval

Jag har besökt tre olika ställen för intervjuerna. Sammanlagt deltog fem pedagoger från två 
förskoleklasser och en förskola. Två av de intervjuade pedagogerna arbetar i samma 
förskoleklass och två arbetar på samma förskola. Pedagogerna har valts ut på ett relativt 
slumpmässigt sätt. Detta har skett dels via kontakter från den verksamhetsförlagda delen av 
utbildningen, dels genom sökande via en kommuns hemsida. Jag kan alltså inte uttala mig 
över om detta är ett representativt urval. Jag vill också tydliggöra att det inte prioriterats att 
sprida intervjuerna över så många olika förskolor som möjligt eftersom intervjuerna avser ta 
reda på pedagogernas enskilda åsikter kring materialet och inte i första hand förskolans 
förhållningssätt. Vi valde att rikta in oss på förskollärare i intervjuerna; pedagoger med 
högskoleutbildning. Tre av de intervjuade har också genomgått en utbildning i teknik. Alla 
pedagogerna är kvinnor och de varierar i ålder, de är mellan 25-55 år. Ingen tanke har funnits 
att använda mig enbart av kvinnliga pedagoger - slumpen avgjorde detta. 

Vad gäller forskningsetiska krav menar Johansson & Svedner (2006) att deltagarna ska vara 
väl informerade om undersökningsmetoderna samt undersökningens syfte. De ska ha
möjlighet att få eventuella frågor angående undersökningen besvarade. Deltagarna ska vidare 
kunna vara säkra på att deras anonymitet skyddas. Det ska inte vara möjligt för läsaren av det 
färdiga arbetet att lista ut vilka som varit med i undersökningen eller var undersökningen 
gjorts. Vi skrev ned en kort bakgrund till varför vi valt att göra denna undersökning som vi 
innan intervjuns start berättade för intervjuobjekten. Detta för att ge intervjuobjektet en 
introduktion till undersökningsområdet. Vi försökte ge intervjuobjekten så tydlig information 
som möjligt om undersökningen – utförandet och sammanställningen. Vi förklarade för 
pedagogerna att intervjun skulle spelas in, att det enbart var jag och min samarbetspartner som 
skulle lyssna på inspelningen, att vi skulle transkribera ljudfilerna och använda intervjuerna i 
textform i själva arbetet. Vi klargjorde också att det inspelade materialet kommer att arkiveras 
på Högskolan i Gävle. Pedagogerna garanterades anonymitet i arbetet och därför nämner jag 
de med fingerade namn och jag använde mig av en princip som utgår från att den första 
bokstaven i namnen följer alfabetets ordning.   

4.2 Datainsamlingsmetod

Som tidigare nämnts vill jag i denna undersökning ta reda på ett antal pedagogers åsikter och 
tankar kring teknik, genus och vårt material. Den kvalitativa intervjun är enligt Johansson & 
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Svedner (2006) en bra metod då man vill undersöka bland annat åsikter och förhållningssätt 
hos den intervjuade. Intervjun är av typ semistrukturerad då jag har haft sju fasta frågor och 
utifrån dessa frågor har följdfrågor ställts. Spontant samtal har också uppstått. Vi valde att gå 
till väga på detta sätt på grund av att vi var ute efter att få djupgående information (Stukát 
2005).

4.3 Procedur

Arbetet startades med att vi tillverkade vårt material. Vi införskaffade de böcker vi skulle utgå 
från och kopierade bilderna som skulle användas i flanosagan. Jag och min arbetspartner 
valde att intervjua pedagoger om deras tankar och åsikter kring detta material och nästa steg 
för oss i processen blev att söka reda på pedagoger som var villiga att ställa upp i en intervju. 
Två av pedagogerna blev jag tipsad om att intervjua. En annan av de fem tog jag kontakt med 
därför att jag visste sedan tidigare att hon är insatt i teknik och genus. De sista två arbetar på 
en förskola som jag hittade via internet – det stod att de arbetade med just teknik på denna 
förskola vilket gjorde att jag blev intresserad och därför kontaktade dem. Jag förklarade över 
telefonen undersökningens syfte samt vad jag ville ta reda på genom intervjuerna. 
Intervjuerna bokades in och jag och min arbetspartner åkte tillsammans till de olika 
förskolorna och utförde intervjuerna. Det var för oss fördelaktigt att medverka vid varandras 
intervjuer då den som inte intervjuade kunde bidra med kompletteringar. Vi bad pedagogerna 
att vi skulle få intervjua dem enskilt och anledningen till det var för att vi ville ha individuella 
svar och inte åsikter och tankar som de kommit fram till gemensamt med kolleger till 
exempel. 

Inför intervjun lästes eller berättades en kort bakgrund till undersökningen upp. Vi ville ge 
intervjuobjektet en förståelse till varför vi valt att göra denna undersökning. Vi presenterade 
där efter materialet. Detta gjorde vi grundligt för att pedagogen skulle uppfatta vårt syfte med 
att använda materialet och även för att undvika eventuella missförstånd. Vi var överrens att vi 
skulle lägga ned tid på presentationen av undersökningen och materialet för att ge pedagogen 
ett seriöst och professionellt intryck av oss. Vi antog att pedagogen då skulle känna större 
engagemang inför intervjun.     

Vi hade sammanlagt sju bestämda frågor till intervjun (se bilaga 1). I tre av frågorna ombeds 
pedagogerna reflektera kring materialet. Två av frågorna är kopplade till läroplanen och 
verksamheten pedagogerna arbetar i. Vi valde att också ta med frågor som fick fram 
pedagogernas allmänna tankar om teknik och genus. Frågorna angående materialet stod från 
början självklara att ha med i intervjun. Vi ville dock få ett djup i intervjun varför vi valde att 
be pedagogerna svara på frågor utifrån läroplanen. Genom att också be pedagogerna redogöra 
för sina allmänna tankar kring teknik och genus får jag en bakgrund till pedagogernas tankar 
och åsikter om materialet. 

4.4 Bearbetning/analysmetoder

Intervjuerna spelades in på en mp-3spelare. Intervjuernas längd varierar mellan 15 och 25 
minuter. Något som framgick här var att de längsta intervjuerna inte alltid innehöll det mest 
användbara materialet. Ljudfilerna transkriberades sedan. 

När sedan texterna skulle börja bearbetas utgick jag från de rubriker som finns i kapitlet 
bakgrund. Utifrån dessa rubriker gjorde jag kategorier vilka jag sedan placerade pedagogernas 
svar under. Kategorierna döpte jag till; teknik, genus, teknik och genus i förskolan samt 
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materialet. Dessa kategorier valde jag sedan att använda som rubriker i resultatet och på så 
sätt blir det en logisk följd i arbetet – rubriker återkommer i olika avsnitt och läsaren behöver 
inte hålla reda på nya ämnesindelningar. Jag koncentrerade mig på en kategori i taget och gick 
igenom intervjuerna för att hitta pedagogernas tankar kring kategorin. Jag fick genom detta 
löpande text under alla kategorier. Jag lade därefter till citat från pedagogerna för att förstärka 
deras åsikt och tydliggöra det de talat om. När detta var färdigt saknade jag lättöverskådlighet 
och placerade därför resultatet i korthet i en tabell.    

Eftersom detta är en undersökning där åsikter och tankar hos pedagogerna står i centrum 
kommer den största delen av presentationen utgöras av löpande text. Det blir då möjligt att 
ingående redovisa vad pedagogerna tagit upp vid intervjuerna. För att få resultatet 
lättöverskådligt har jag valt att också presentera resultatet i en tabell.  Informationen som 
framgår där är begränsad men ger läsaren en bra överblick av var pedagogerna övergripande 
står i de olika frågorna.   
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5 RESULTAT

Pedagogernas svar kommer att först redovisas i en tabell för att läsaren på ett lättöverskådligt 
sätt ska kunna se var pedagogerna står i de olika frågorna. Fyra av de sex frågorna är möjliga 
att redovisas med enstaka ord. De resterande två redovisas i form av meningar då dessa frågor 
kräver ett resonemang från pedagogen. I en följande text kommer svaren redovisas mer 
ingående där pedagogernas tankar och åsikter finns med. 

5.1 Tabell

Aktivt 
arbete för
att 
motverka 
traditionella 
könsroller?

Aktivt 
arbete 
med 
teknik?

Positivt/negativt 
inställd till 
användandet av 
vårt material.

Möjligheter/inga 
möjligheter att 
påverka med 
vårt material.

Åsikter om 
teknik och genus 
i allmänhet.

Tankar kring teknik 
och genus i 
förskolan.

Anne Ja. Ja, lite, 
ibland. 

Positivt. Viss möjlighet. Anser att pojkar 
tar för sig mer 
bortsett från 
vardagstekniken.

Tror inte att pojkar 
är bättre på teknik 
men att de kanske 
har den 
inställningen.

Bea Ja. Ja. Positivt. Viss möjlighet. Det finns 
”föråldrade” 
tankar och 
föreställningar 
kring kön och 
teknik.

Flickor och pojkar 
är lika intresserade 
av teknik. 
Skillnader finns 
men de sitter i 
individen.

Cissi Ja. Nej. Positivt. Viss möjlighet. Ser att 
föreställningar 
om kvinnligt 
respektive 
manligt styr i 
tekniken.

Ser ingen generell 
skillnad mellan 
flickors och pojkars 
intresseområden.

Doris Nej. Ja. Positivt. Viss möjlighet. Tänker att 
teknik är 
”inkört” på 
pojkar i 
samhället.

Tar endast upp att 
de inte gör någon 
skillnad på pojkar 
och flickor inom 
tekniken på den 
förskola hon 
arbetar.

Ella Nej. Ja. Positivt. Viss möjlighet. Tror att det finns 
en rädsla hos 
kvinnor för 
teknik. Anser att 
det är en fördom 
att det bara är 
pojkar som vill 
arbeta med 
teknik.

Flickor och pojkar 
får ut lika mycket 
av att arbeta med 
teknik. Anser att 
det finns brister i 
åtkomst av material 
och inspiration för 
teknikundervisning. 

5.2 Sammanfattning av tabell

Tre av fem pedagoger säger sig arbeta för att motverka traditionella könsroller. Anne och 
Cissi använder sig av ett projekt som kallas Charlie som går ut på att stärka barnen. Bea 
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intervjuar och diskuterar föreställningar om kvinnligt och manligt med barnen i hennes 
förskoleklass. De två som säger sig inte arbeta för att motverka traditionella könsroller arbetar 
på samma förskola. 

Doris, Ella samt Bea arbetar aktivt med teknik. Doris och Ella arbetar mycket med experiment 
och i den teknik barnen i Beas förskoleklass får arbeta med ingår NTA (Naturvetenskap och 
teknik för alla). Anne och Cissi arbetar i samma förskoleklass men har lite delade meningar 
angående om de arbetar aktiv med teknik. Anne anser att de ibland arbetar aktivt medan Cissi 
säger att de inte gör det alls.

Alla intervjuade pedagoger ställer sig positiva till att använda vårt material. Det råder inte lika 
stor säkerhet kring om de tror att materialet skulle kunna ha en långsiktig effekt på barnens 
tankegångar kring teknik och genus. Mer eller mindre anser alla att det inte räcker att använda 
materialet enstaka gånger utan att man måste arbeta med det under längre tid och regelbundet. 

Pedagogernas tankar kring teknik och genus ser ungefär lika ut. De tar alla upp något som har 
med föreställningar kring kvinnligt och manligt att göra när de resonerar kring hur det ser ut 
inom teknikens område idag. Anne skiljer sig en aning då hon gör ett konstaterande att pojkar 
är de som tar för sig mest när det handlar om teknik samt att de ser sig själv som framträdande 
inom teknik. 

5.3 Pedagogernas tankar om…

… teknik
Ella ser teknik, traditionellt sett, som en pojkaktivitet och menar att det kan skapa rädsla inför 
ämnet hos kvinnor. Hon tror att många förknippar teknik enbart med att snickra, bygga, hålla 
på med el; hur man får en glödlampa att lysa till exempel. 

Just denna rädsla talar Bea om när hon berättar att hon såg på sig själv som ”värdelös” inom 
teknik. Detta insåg hon var en falsk bild då hon gick en utbildning i teknik. Hon tror också att 
det råder en slags allmän rädsla för teknik bland flickor. Bea tror att vi generellt ser teknik 
som svårare än vad det egentligen är. Hon säger: 

”Man har trott om sig själv att man inte klarar av det och har trott att teknik är någonting svårare än vad 
det är, men teknik är nästan allting man gör”.

Cissi ger exempel på hur hon väljer aktivitet åt barnen utifrån sitt intresse och sin erfarenhet. 
Hon är bra på att måla och rita men sämre på verkstadsarbete vilket gör att barnen får arbeta 
mer med det tidigare. Cissi tror att det vi ser som kvinnligt respektive manligt är något som 
påverkar inom tekniken. Flickor och pojkar begränsas i aktivitetsutbud osv. genom att vi 
vuxna har föreställningar som styr oss inom teknik. Hon tror att våra föreställningar börjar 
luckras upp men att det fortfarande är en lång väg kvar att gå innan dessa försvinner. 

Anne anser att teknik är roligt att arbeta med och hon försöker att någon gång under ett år se 
till att barnen får göra detta. 

Doris tänker om teknik som ett ämne som riktar sig mer mot pojkar än mot flickor.  
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… genus 
Bea ger exempel på hur barnens tankar gick när de hade fått fundera kring vad som skiljer en 
man och en kvinna åt. De hade kommit fram till att det var könsorganet som var skillnaden. 
Vidare berättar hon hur hon brukar fundera kring vad det är som påverkar barnen i val av 
lekar och aktiviteter. Hon ser att det är vanligt att pojkar ofta väljer att leka med bilar och
ställer sig frågan om detta beror på gener eller påverkan utifrån. Hon berättar om sina 
erfarenheter av hur barns inställning till kön kan se ut: 

”Det är fortfarande killar som kommer upp i sex- sju årsåldern som pratar om tjejbaciller och sådana här 
saker. Att de tycker det är skamset att leka med tjejer, att tjejer skulle kunna mindre och så där. Det är 
faktiskt mest killar som retas på det sättet. Jag tror aldrig jag hört tjejer som sagt; äh du är kille, du kan 
inte göra det heller!”

Bea anser att de som arbetar med barn är viktiga därför att barnen då har möjlighet att få ett 
annat perspektiv än det de får från sina föräldrar:

”Vissa lyssnar på vad mamma och pappa har för värderingar. Och förvirring kanske uppstår när de 
kommer till förskolan - fröken säger så men hemma säger de så. De får då bilda sig en egen uppfattning 
när de blir lite äldre då. Då har de ändå hört att folk tycker olika”.  

Cissi tycker vi går mot ett mer jämställt samhälle. Hon tror inte att det är givet längre att det 
är mamman i familjen som har hand om hushållet. En följd av det är att det idag kanske inte 
är lika vanligt att barn kopplar mamman till hushållet och separerar pappan från detta. Vidare 
tror hon att det är vanligare idag att mamman snickrar och att pappan lagar mat än det var för 
tjugo år sedan. Hon tar sedan upp att hon dock inte byter däck på bilen men förklarar detta 
med att intresse också spelar in i valet av sysslor.

Ella menar att vi för över våra föreställningar om vad som anses som kvinnlig respektive 
manlig syssla till barnen. Hon ger ett konkret exempel, utifrån vad hon upplevt, på hur barnen 
kan uppfatta fördelningen mellan sysslor. Hon har sett att tvättning är en syssla barn ofta 
kopplar samman med mamman. Om hon föreslår att pappan ska tvätta brukar barn rätta henne 
och säga att det är något mamman ska göra. Att arbeta aktivt för att motverka traditionella 
könsroller anser Ella är svårt då hon känner att kunskapen brister för att kunna bedriva ett 
aktivt arbete inom jämställdhet. 

Doris har sett att det skiljer sig mellan flickor och pojkar när det gäller hur de ser på roller i 
lekar till exempel. Pojkar har svårt för att spela mamma medan det inte är några problem för 
flickor att gå in i roller som pojkar/män. 

… teknik och genus i förskolan
Ella tror att vi gör ett felaktigt antagande att pojkar är mer intresserade av teknik än vad 
flickor är. En anledning till varför man inte arbetar med teknik i förskolan i större 
utsträckning än vad som görs idag tror Ella beror på sambandet rädsla för teknik hos kvinnor 
och att kvinnor är överrepresenterade inom förskolan. Ella ser att det finns brister i åtkomsten 
av material och inspiration till teknikundervisning. Hon anser att både flickor och pojkar får ut 
mycket av att arbeta med teknik och anser att det är ett misstag av de förskolor som inte 
arbetar med detta.  

Anne resonerar kring teknik och barn och menar att pojkar tar för sig mer än flickor. Hon tror 
att man generellt kopplar pojkar mer än flickor till teknik bortsett från vardagstekniken. Hon 
tror inte att pojkar är bättre på teknik men menar att pojkarna själva kanske tror att de är bättre 
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än flickorna. I verksamheten arbetar de för att flickorna också ska vara med i tekniken. Hon 
säger: 

”I förskoleklassen tycker jag att vi jobbar mer medvetet - har vi teknik så ska flickorna också vara med, 
att vi stärker dem”.  

Anne resonerar och kommer fram till att teknik är väldigt mycket. Barnen i hennes 
förskoleklass arbetar med lego och konstruktioner men hon konstaterar:

”Jag tror inte att vi säger teknik så ofta”.

Bea anser att det är jämställt mellan flickor och pojkar när hon har teknik. Hon ser inte att det 
skiljer sig mellan könen men ser däremot att det är skillnader mellan olika individer. Hon 
påpekar att när barnen får möjligheten att välja aktivitet, är det nästan alltid samma barn som 
väljer teknik. En viss skillnad såg hon dock när hon arbetade med teknik och uppfinningar 
med barnen: 

”Tjejerna var väldigt uppfinningsrika, de uppfann egna grejor på en gång, medan killarna hellre ville ha 
den här lampan och göra något sådant där”. 

Hon resonerar vidare över hur det ser ut i skolan och menar att barnen där bara får en liten del 
av naturvetenskap och teknik vilket hon anser är fel då hon tycker att det är viktigt att barnen 
får mycket av dessa ämnen och att det sker från grunden. Hon anser därför att det är väldigt 
bra att barnen på den förskola som hör ihop med hennes förskoleklass får börja med teknik 
redan vid ett års ålder. 

Cissi ser heller inga skillnader mellan flickor och pojkar i deras intressen för aktiviteter med 
teknikinslag. Hon nämner aktiviteterna arbeta med pärlor samt sy. Hon anser att det är viktigt 
att tidigt börja arbeta med barnen inom tekniken på ett sätt där man medvetet försöker 
motverka det könsstereotypa. Målet är att barnen ska tänka att inom teknik gör alla allt: 

”Det är inte pinsamt att sitta och pärla som kille och det är helt okej att tycka om att snickra om man är 
tjej”. 

Hon resonerar kring de aktiviteter som finns för barnen i den förskoleklass hon arbetar i och 
vad som påverkar vilket utbud barnen får: 

”Vi har syverkstad och vi har pärldagar och lite sådant där. Och där ser inte jag någon urskiljning på att 
det bara är tjejer eller bara killar utan de blandar sig ganska mycket. Sedan beror kanske det på att vi har 
den här syverkstaden öppen så att det blir en nyfikenhet - att man har det, så att det inte blir så att man 
sätter sig med några flickor och ritar och pysslar och killarna de sitter och bygger och sådär. Jag vet 
faktiskt inte om det har med det att göra. Vi har en tanke bakom det att alla ska våga och att alla ska få 
prova på. Och redan där är man lite inne i det där att; jaha, de får rita och de får pyssla och de får måla 
och det här som jag tycker att jag är bra på, men jag tar inte så jättegärna och spikar ihop någonting med 
hammare och spik. Så att, ja, lite där tror jag redan att man måste börja.”

För Cissi är det viktigt att känna att hon har bra idéer och engagemang i det hon gör med 
barnen. Hon menar att det är lättare att vara engagerad när det handlar om något hon tycker är 
roligt och som hon är bra på. Hon tänker att det kan vara så att eftersom hon inte fått träna på 
att t.ex. snickra så erbjuds inte heller det för barnen. 
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Doris tar upp är att på den förskola hon arbetar väljer man att ha könsblandade grupper när 
barnen arbetar med teknik. Hon uttrycker sig så att de därmed inte gör någon skillnad mellan 
flickor och pojkar. Om teknikämnet i förskolan säger Doris:

”Har man kunskap om det själv så blir det mycket lättare. Annars kan teknik vara ett område som känns 
lite läskigt kanske om man inte kan så mycket. Så jag tycker att den här kursen vi går nu hjälper 
jättemycket. Annars kan det kännas lite; jaha, vad ska vi göra nu?” 

5.4 Materialet

Anne ser fördelar i att använda vårt material då barnen får använda flera sinnen. Hon menar 
att barnen tar till sig det man samtalar om bättre när de får möjlighet att både se, höra och 
röra. Vidare ser hon att materialet kan användas både med ett barn åt gången och i en grupp. 
Att visa barnen att det kan vara på ett annat sätt än vad vi är vana vid när det gäller kvinnligt 
och manligt tror Anne kan vara bra. 

Bea anser att materialet är bra. Hon har erfarenhet av att barn har ett intresse för material som 
detta – dockor eller tavlor med bilder. Det får dock inte bli för många figurer för barnen att 
hålla reda på, det kan bli rörigt för barnen. Hon tycker det är viktigt att komma ihåg att hela 
tiden föra dialog med barnen när man arbetar med en berättelse på detta sätt. Man plockar bort 
eller lägger till något och försöker få barnen att reflektera och diskutera kring det de ser. 
Vidare tycker hon att det kan vara bra att låta barnen använda materialet på egen hand – att de 
själva får hitta på berättelser. Bea kan se en nackdel i att flickan och pojken liknar varandra i 
utseende. Hon menar att man i och med detta kanske måste förtydliga vem som är flicka och 
vem som är pojke. Att diskutera yrken och genus med hjälp av en flanosaga tror Bea också 
skulle vara bra. Detta på grund av att hon anser att skillnader mellan könen fortfarande syns 
tydligt i yrkeslivet. Om bildernas innehåll säger Bea: 

”Det är bra att det är den här tjejen håller på med killsaker, så att säga, och tvärt om, att det är pojken och 
pappan som håller på med spisen.” 

Vidare menar hon: 

”Barnen tycker inte att det är märkvärdigt längre för de är så itutade att alla kan göra lika. De flesta har ett 
förhållningssätt att alla kan göra samma saker oavsett kön”.

Cissi anser att bilderna i sig är lämpliga för barnen och att använda de i en flanosaga så att det 
blir tydligt för barnen anser hon är mycket bra. Hon tycker flanosagan är ett bra sätt att fånga 
barnens uppmärksamhet på. Cissi anser att det är positivt att bilderna visar att de 
könsstereotypa rollerna är ombytta. Om hur bilderna ser ut säger Cissi:

”Jag tänker på en gång att hon snickrar och han lagar mat men jag vet inte om barn tänker, ser det lika 
tydligt med Emma som med Totte”.

Cissi tror att bilderna nog skulle bli mer effektfulla i syftet att bryta mot traditionella 
könsmönster om Emma satt och snickrade ihop en bil i stället för en dockvagn. Hon säger:

 ”Man skulle reagera mer och tänka; jaha, sitter hon och snickrar på en bil? Nu har Emma sin dockvagn, 
som hon förvisso snickrar på, men jag tror kanske att det skulle bli ännu tydligare om det var en bil”. 

Om när det är lämpligt att börja ta upp samtal kring teknik och genus säger Cissi: 
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”Ska man börja, ska man börja tidigt så att de är inkörda i att man gör både och helt enkelt”.

Vidare tror Cissi att det kanske inte är så att barnen reagerar eller reflekterar över att figurerna 
i materialet bryter mot det könssterotypa på samma sätt idag som de kanske skulle göra för 
några år sedan. Hon reflekterar vidare över att hon visserligen inte byter däck på bilen men 
vissa saker har med intresse att göra. 

Doris välkomnar ett material som hjälp för diskussioner kring genus och teknik eftersom hon 
anser att detta annars kan vara problematiskt. Att en pappa finns med på bilderna tycker Doris 
är bra – vuxna förebilder behövs enligt henne. Hon tycker vidare att berättelsen gärna kan 
kopplas samman med någon praktisk aktivitet för barnen – att man sätter in den i ett större 
sammanhang. Hon ger som exempel att barnen kan få prova på det figurerna i sagan gör. 

Rent teoretiskt anser Ella att materialet verkar bra. Hon påpekar att det är svårt att uttala sig 
när hon inte sett hur det fungerar praktiskt med barnen. Hon anser att bilderna kan ge bra 
diskussionsämnen och att det är bra att få en hjälp till att diskutera kring genus och teknik 
med barnen. 

Samtliga pedagoger anser att materialet behöver användas under en längre tid om det ska 
kunna påverka barnens synsätt. Cissi tror att barn till stor del blir påverkade i hemmet men att 
man har möjlighet att påverka de till viss del med detta material. 

Ella anser att all diskussion påverkar i längden. Hon tycker att detta material lämpar sig 
utmärkt att använda som grund att bygga vidare på. Om själva innehållet i materialet –
bilderna resonerar Ella: 

”Det är väl Emma här som håller på med hammaren? Det är väl en ganska typisk pojkaktivitet i våra 
vuxna ögon. Kanske också bland barnen, vi för ju över våra åsikter till barnen, alla vi vuxna. Det här med 
bakning tycker jag, vi kanske tycker att det är flickors syssla, men barn älskar att baka, de har inte direkt 
några synpunkter att det är ett flick- eller pojkgöra.”

Vidare talar Ella om att det kan vara bra att förnya materialet ibland. Detta för att undvika att 
barnen talar om det de tror att vi vuxna vill att de ska tala om. Hon menar att barn väldigt 
snabbt lär sig vad vi vuxna är ute efter och att de kommer ihåg vad som samtalades om.

Anne anser att genusperspektivet behöver finnas som en röd tråd för barnen genom 
skolgången om man ska ha möjlighet att påverka barnen. Hon menar att effekten av vårt 
material uteblir om man bara skulle använda sig av det tidsbegränsat och anser att materialet 
skulle behöva följa barnen upp i åldrarna. 

Bea är inne på samma spår som Anne och menar att en förutsättning om man vill befästa 
något hos barn är upprepning. Hon tycker att materialet skulle vara lämpligt att använda en 
liten stund varje dag, på en samling till exempel. 

Doris tror absolut att man kan få en effekt genom användandet av materialet, förutsatt att man 
arbetar med det hela tiden samt att man arbetar med genusfrågor i stort och inte bara inom 
tekniken. 
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5.5 Sammanfattning av resultatet

Nedan följer en sammanfattning, i punktform, där jag lyfter olika tankar och åsikter som 
pedagogerna delgett. Någon punkt kan vara endast en av pedagogernas åsikt medan en annan 
kan vara en sammanfattning av vad alla sagt. Jag följer den i arbetet återkommande 
rubrikindelningen, dock något komprimerad. 

Tankar kring teknik och genus, allmänt och i förskolan:
 Teknik är ett ämne där genus spelar in.
 En rädsla för teknik kan finnas hos kvinnor.
 Generellt ser vi teknik som svårare än vad det är.
 Utbildning krävs för att arbeta aktivt med teknik.
 Flickor och pojkar har samma intresse av teknik (fyra av fems åsikt).
 Pojkar tar för sig mer inom teknik (en pedagogs åsikt).  
 Vi har idag ett mer jämställt samhälle, barn kanske inte ser på kvinnligt och manligt 

som vi gör.  

Åsikter om materialet: 
 Bra att använda bilder som pedagogiskt medel.
 Bra att barnen får använda flera sinnen.
 En flanosaga fångar barnens uppmärksamhet.
 Detta material måste användas under längre tid för att kunna påverka barnen.
 Efterfrågan finns till att ha tillgång till ett material som hjälp för diskussion kring 

teknik och genus. 
 Vi lever idag i ett mer jämställt samhälle, barn idag kanske därför inte reagerar på 

materialet så som vi vuxna gör. 
 Även diskutera yrken.  
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6 DISKUSSION

I denna diskussion kommer jag att återknyta till det resultat jag tidigare presenterat, dvs. de 
tankar och åsikter pedagogerna delgett. Jag kommer ställa detta mot den bakgrundslitteratur 
jag presenterat och lägga in mina tolkningar. Jag inleder med ett kort stycke om 
undersökningens tillförlitlighet.

6.1 Undersökningens tillförlitlighet

Syftet med denna undersökning är att ta reda på vad ett antal pedagoger anser om att använda 
en flanosaga som underlag för samtal kring teknik och genus. Eftersom det är fem pedagogers 
personliga åsikter och tankar som redovisas vill jag understryka att det är just det man som 
läsare ska ha i åtanke. Det går inte att utifrån denna undersökning göra några generaliseringar 
eller konstateranden att materialet vi tagit fram är lämpligt att använda i förskolan. Jag vill att 
min uppsats ska ses som en komplettering till materialet. Om man i sin verksamhet vill prova 
detta material eller ett liknande ska man kunna läsa mitt arbete och genom det få ett slags 
omdöme om materialet av verksamma pedagoger.  

Jag är medveten om att resultatet kan ha påverkats av att jag enbart intervjuat kvinnor. 

Tack vare att jag spelat in intervjuerna ökar tillförlitligheten. Jag haft möjligheten att lyssna 
flera gånger och genom det minskar risken för missuppfattningar och feltolkningar. 

6.2 Teknik och genus

Ella och Bea talar om att det kan finnas en generell rädsla för teknik hos kvinnor. Eftersom 
förskolan domineras av kvinnliga pedagoger kan följden bli att teknikundervisning bedrivs 
begränsat i förskolan. Riis (1996) menar att en förutsättning för teknikundervisning är att 
läraren har modet. Ella och Bea är båda av åsikten att teknik går att finna i nästan allt, de ger 
dock ingen vidare definition av teknik. Ella tror dock att många förknippar teknik med 
elektricitet och att snickra t.ex. och Bea tror att man generellt ser på teknik som något som är 
svårare än vad det egentligen är. Ginner (1996) talar om hur tekniken omger oss i samhället 
men att vi ofta tar den förgiven och inte lägger märke till den. Han pekar också på att teknik 
finns i hemmet men att det inte alltid är det första vi tänker på när vi talar om teknik. Jag tror 
att pedagoger måste få hjälp att bli medvetna om vad teknik är och var man kan finna den. 
Om man går efter vad Ginner (a.a.) säger så kan jag se att vilken pedagog som helst skulle 
kunna arbeta med teknik med barn bara denne blir medveten om teknik finns nära oss och inte 
behöver vara svår. 

När pedagogerna talar om teknik är det en viss typ av teknik de nämner. De talar om 
uppfinningar, naturvetenskap och experiment och NTA. Cissi talar om pärlor och syverkstad 
så hon skiljer sig en aning från de övriga. Det märks att vardagsteknik inte är något som dessa 
pedagoger utnyttjar i sina verksamheter. Några av dem uttalar dock frasen: - Teknik är ju så 
mycket! Men någon vidare definition saknar jag. Skogh (2001) talar om just detta, hon menar 
att teknik är ett mångtydigt ord och det är först när man ställs inför att definiera det som man 
inser dess breda betydelse. Det är först när jag och min arbetspartner påtalar vardagsteknik 
som de kommer på att de i sådana fall faktiskt arbetar med teknik. Detta gäller främst Cissi 
och Anne som ser inte anser att de arbetar så mycket med teknik. Det behöver inte vara svårt 
att arbeta med teknik. Faktum är att barn ofta helt självmant arbetar med teknik då de t.ex. 
bygger med lego eller klipper ut figurer ur papper. Är man som pedagog medveten om vad 
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teknik kan vara behöver man inte vara någon expert för att ha teknikundervisning i 
verksamheten. Om barnen bygger lego kan man helt enkelt tala om för dem att det faktiskt är 
teknik de använder i sin lek och sedan kan man försöka samtala med barnen kring detta.   

Det verkar vara en generell åsikt att pedagoger vill ha utbildning, inspiration och material 
inom teknik. Bea har genomgått en utbildning i teknik och genom detta arbetar hon aktivt 
med teknik. Ella och Doris har också genomgått utbildning och ser det som anledningen till 
att de nu arbetar med teknik i deras förskola. Ella påpekar dock att det är svårt att få tag på 
material osv. Doris säger: 

”Har man kunskap om det själv så blir det mycket lättare. Annars kan teknik vara ett område som känns 
lite läskigt kanske om man inte kan så mycket. Så jag tycker att den här kursen vi går nu hjälper 
jättemycket. Annars kan det kännas lite; jaha, vad ska vi göra nu?” 

Alla pedagoger nämner något som tyder på att de ser generella mönster i samhället att teknik 
är något som påverkas av genus. Fyra av de fem anser dock att detta inte syns i deras 
verksamhet och menar att de inte kan se skillnader i flickors respektive pojkars intresse för 
teknik. Jag anser att man kan tolka detta på olika sätt. Antingen pekar detta på en medvetenhet 
hos pedagogerna – de är medvetna om samhällets föreställningar och ser att det är just 
föreställningar då dessa inte stämmer in på hur det ser ut i verkligheten, dvs. i deras 
barngrupper. Eller ser pedagogerna könsmönster i samhället men inte i deras barngrupper pga. 
att man inte ser sin egen verksamhet objektivt? I kursplanen för teknik i grundskolan menar 
man att det skiljer sig mellan flickors och pojkars förhållningssätt till teknik. Det ser också 
olika ut vad gäller omgivningens syn på flickors respektive pojkars roller i tekniska 
sammanhang. I Sjöbergs (2002) rapport redovisar han för att det finns påtagliga skillnader 
mellan könen vad gäller intresse och erfarenheter av teknik. Lärarstudenterna i Mattssons 
(2002) avhandling ser hur samhället har uppfattningar om flickors respektive pojkars 
varierande intressen gällande teknik och att de formas i denna anda.   
  
Cissi talar om hur hon utgår från sitt intresse och sin kunskap när hon väljer vilka aktiviteter 
barnen i hennes förskoleklass får välja att göra. Svaleryd (2002) talar om hur vi formas som 
kvinna eller man och menar att intressen är sådant som knyts till vilken könsbestämning vi 
har. Cissi väljer att arbeta med bild och pärlor med barnen eftersom hon anser att hon är bra 
på detta. Att snickra är hon inte bra på och barnen får därför heller inte möjlighet att prova på 
detta. Jag ser att Cissi är ett exempel på hur hennes intresse har styrts av att hon är kvinna. 
Hon är medveten om att hon väljer bort det hon inte är intresserad av. Jag anser att Cissi 
skulle kunna använda sin medvetenhet och arbeta för att bryta mönstret att intresse styrs av 
kön. Hon skulle kunna ta in aktiviteter i verksamheten som kan bidra till att barnen skapar ett 
intresse för sådant som kanske inte förväntas av dem. 

Jag kan hitta kopplingar mellan Annes åsikter kring flickor och pojkar och teknik, och det 
som sägs i den forskning jag studerat. Hon menar att pojkar är framträdande när det gäller 
teknik, bortsett från vardagsteknik. Detta stämmer med det som Sjöberg (2002) tar upp –
pojkar har mer erfarenhet av tekniska verktyg än flickor och flickor är överrepresenterade i 
aktiviteter som har med hushållet att göra. Faulkner (2003) talar om en sammanknytning 
mellan maskulinitet och teknik. Det är endast Anne som påtalar att det är ett mer givet 
förhållande mellan teknik och pojkar än flickor och teknik. Å ena sidan skulle man kunna se 
detta som att Anne har dessa åsikter beroende på att hon i hennes barngrupp, olikt de andra 
pedagogernas barngrupper, inte sett någon utveckling utan att det fortfarande är våra 
stereotyper som styr inom tekniken. Å andra sidan bedömer jag att Anne inte arbetar särskilt 
mycket med teknik vilket kan göra att Anne inte får möjlighet att se vilka inställningar flickor 
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och pojkar har till teknik. Jag spekulerar fritt och tänker mig att om Anne saknar erfarenhet av 
genus och teknik, relaterar hon automatiskt till de allmänna föreställningar som råder i 
samhället.  

Jag kan tolka det som att den struktur, Hirdman (2001) talar om, råder mellan könen i Beas 
och Doris verksamheter - det manliga utgör norm. Doris tar upp hur hon sett att flickor kan ta 
på sig roller som pojkar/män men att det finns motstånd hos pojkar att spela det motsatta 
könet. Bea har sett tendenser till att pojkar ser ned på flickor men att det inte sker att flickor 
gör detsamma på pojkar. Något som är intressant att poängtera här, anser jag är att dessa 
pedagoger inte ser skillnader inom teknik – de talar alla om att flickor och pojkar är lika 
intresserade.

6.3 Teknik och genus i förskolan

Utbildningsdepartementet skriver i läroplanen för förskolan, Lpfö 98, att flickor och pojkar i 
förskolan skall ha samma möjligheter att utvecklas utan att begränsas utifrån stereotypa 
könsroller samt att förskolan ska motverka traditionella könsroller. Vi valde att undersöka om 
pedagogerna arbetade aktivt med att motverka traditionella könsroller och tre av pedagogerna 
gör det.  

Ella och Doris är dem som inte arbetar aktivt för att motverka traditionella könsroller. Ella 
anser att hon saknar kunskap och material att ta till när det kommer till att arbeta ur ett 
genusperspektiv. Cissi och Anne arbetar aktivt genom att ha aktiviteter i flick- respektive 
pojkgrupper. Svaleryd (2002) pekar på att det finns vissa risker med att arbeta i könsindelade 
grupper. Man riskerar att förenkla genusproblematiken genom att nöja sig med att dela in 
barnen i flick- och pojkgrupper. Hon menar att man inte kommer åt den övergripande 
strukturen i samhället genom att göra på detta sätt - det man åstadkommer tenderar att stanna 
innanför skolans väggar.  

I Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet 1998) står att i förskolans strävan att främja barns 
utveckling och lärande, ska forma, konstruera och nyttja material och tekniker inbegripas 
samt att varje barn skall utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av 
olika material och tekniker. Det finns ytterligare anledningar till varför man bör arbeta med 
teknik. Skogh (2001) talar om att det är viktigt att ge barn oavsett kön kunskap i teknik då 
teknisk färdighet värderas högt idag. Ginner (1996) menar att det är viktigt att barn och 
ungdomar, för att kunna vara med och påverka i framtiden, har ett kunnande i teknik då 
många viktiga beslut i samhället och organisationer kräver detta. Ella påpekar att barn oavsett 
kön får ut mycket av att arbeta med teknik och tycker att de förskolor som inte gör det begår 
ett misstag. Jag kan inte göra annat än att hålla med Ella. Att teknik skulle vara svårt eller 
tråkigt är föreställningar som sitter hos oss vuxna och jag anser att det är ett egoistiskt 
handlande att inte låta barn få tillgång till naturvetenskapen så att de kan bilda sin egen 
uppfattning. 

Skogh (2001) talar om att man ska börja tidigt med teknik för att ge främst flickor en chans att 
etablera ett intresse för teknik. I Beas verksamhet får barnen teknik introducerat vid ett års 
ålder. Går man efter vad Skogh säger innebär det att dessa barn har god tid på sig att skaffa 
sig en relation till teknik. Ahlrik (1999) menar att det är en bra idé att starta 
teknikundervisning tidigt då små barn inte hunnit tillgodogöra sig föreställningar och 
fördomar om könen som kan innebär begränsningar i aktiviteter och vad man klarar av som 
flicka eller pojke. Skogh (2001) talar vidare om att det på detta sätt blir möjligt för flickor att 
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få in tekniken som en del i den kvinnliga könsidentiteten. Jag tror att det är av oerhörd vikt att 
barn hela tiden har teknik i verksamheten och att pedagogerna runt barnen har den rätta 
kunskapen kring hur de får en god inställning till teknik som också är hållbar. Jag tror alltså 
inte att det bara räcker med att introducera ämnet tidigt för att sedan högst sporadiskt ha det 
med i verksamheten. 

Ahlrik (1999) arbetade aktivt med teknik i vad hon kallar ”Teknikverkstaden”. Hon gjorde 
upptäckten där att flickor och pojkar arbetar på olika sätt och hon menar att det kan vara bra 
att låta barnen arbeta i homogena grupper för att undvika att barnen jämför sig med varandra. 
Hon talar främst om flickor som hon menar skulle gynnas av att arbeta i en homogen grupp. 
Jag jämför detta med hur Doris och Ella arbetar på sin förskola. De påpekar att de inte vill 
göra skillnad på flickor och pojkar och låter därför barnen arbeta i blandade grupper. Jag tror 
att det är viktigt att man som pedagog ser till just den egna barngruppens behov. Svaleryd 
(2002) menar att innan man påbörjar en förändring behöver pedagogerna analysera 
verksamheten och synliggöra den eventuella genusproblematiken. Här kan tankar om 
könsindelade grupper förekomma och man ska då främst fundera över varför man ska välja att 
göra så. Jag tror att vissa verksamheter absolut behöver skilja på flickor och pojkar medan 
andra definitivt ska försöka ha en fördelning mellan könen. Har pedagogen den rätta 
kunskapen tror jag att rätt beslut fattas. 

6.4 Materialet

När det gäller pedagogernas åsikter kring vårt material är de överrens om att idén med att 
använda en flanosaga med bilder är bra. Anne menar att det är bra att barnen får använda fler 
än ett sinne, de tar till sig det man samtalar om bättre om de både får höra, se och kanske får 
röra materialet. Bea vet av erfarenhet att barn tycker det är roligt med material som detta; 
figurer och även dockor. Cissi anser att bilderna är lämpliga för barn och att dessutom 
använda de i en flanosaga tycker hon är bra, hon menar att detta fångar barnens 
uppmärksamhet. Hon anser vidare att det är bra att bilderna visar alternativ till det 
könsstereotypa. Doris välkomnar en hjälp till att diskutera genus och teknik då hon tycker att 
det kan vara svårt att samtala om sådant med barnen. Hon poängterar vikten av vuxna 
förebilder och menar att det är bra att det finns bilder med som visar en pappa i köket. Ella 
anser att det är lite svårt att uttala sig då hon inte vet hur det skulle fungera att använda 
materialet praktsikt men anser ändå att det ser ut som att det skulle kunna ge ett bra 
samtalsunderlag. Jag anser att det är viktigt att ha i åtanke vilken påverkan sagor och 
berättelser kan göra på barn, både negativt och positivt. Davies (2003) pekar på hur barn lär 
sig könsordningen i samhället genom att lyssna på klassiska sagor. I Jämställd förskola (SOU 
2006:75) pekar man på att den fysiska miljön kring barnen, såsom litteratur och annat material 
påverkar dem. Här talar man om positiva följder av att använda sagor och berättelser. Man har 
sett att nya tankar kring kön och genus väckts i barngrupper med hjälp av berättelser.

Det finns åsikter hos pedagogerna som pekar på att bilderna i materialet eventuellt skulle 
behöva se annorlunda ut om man avser att utmana barnen i deras tankar kring teknik och kön. 
Att pojken bakar tror de flesta att barnen inte regerar på då denna syssla är något som alla 
barn på förskolan ofta gör och tycker är rolig. Ella nämner att sysslan tvätta och en 
tvättmaskin skulle skapa större reaktion hos barnen och att det därigenom skulle bli lättare att 
föra en diskussion.

När det gäller om materialet kan påverka barnens synsätt på teknik och genus har 
pedagogerna en del åsikter om vad som i sådana fall krävs. Samtliga pedagoger anser att 
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materialet behöver användas under en längre tid om det ska kunna påverka barnens synsätt. 
Thurén (2003) talar om att vår identitet som kvinna eller man är viktiga för oss på ett 
fundamentalt sätt. Om man funderar över detta blir det tydligt för mig hur mycket som krävs 
för att kunna ändra vårt förhållningssätt och våra föreställningar. Som pedagogerna påpekade 
har också vår tanke varit från början - detta material är ingen nyckel till lösningen på 
genusproblematiken utan en hjälp för att få barn att gå åt rätt håll. Och givetvis har vi från 
början tänkt att ett material som detta måste vara ett hela tiden återkommande inslag i barnens 
vardag.  

Några av pedagogerna tog upp aspekten att barn påverkas hemifrån och detta är något som 
Fagrell (2000) kan understryka. Hon tar upp vardagen och hemmet som en arena där genus 
bildas. I Jämställd förskola (SOU 2006:75) talar man om att använda sagor och berättelser i 
jämställdhetsarbetet och man menar: 

”[…] vad det handlar om är att komma bort från de ensidiga framställningarna av flickor och pojkar och i 
stället visa på en större bredd av möjligheter och positioner för barnen – oavsett kön (119)”. 

Det är just detta vi tänkt med materialet. Barn påverkas i hemmet och av samhället i stort men 
förskolan har stora möjligheter att visa perspektiv som barn inte annars får. Svaleryd (2002) 
menar att det är skolans uppgift att komplettera och kompensera för det som flickor och 
pojkar behöver som de annars inte får. 

6.5 Avslutande diskussion

Att teknik ur ett genusperspektiv är ett komplicerat område var jag medveten om innan jag 
påbörjade denna uppsats. Detta blev bekräftat under arbetets gång. Inte minst har jag märkt att 
det är svårt att komma ifrån att vara politiskt korrekt i frågor som dessa. Jag är dock nöjd över 
att de pedagoger jag intervjuat i de flesta frågor verkar gett ärliga svar. Bara det är en bra 
början mot ett arbete för en jämställd förskola. Jag tror att pedagoger i förskolan generellt vill 
arbeta med genusfrågor och bedriva en könsneutral verksamhet men det är lättare sagt än 
gjort. 

Jag skulle säga att vårt material och liknande kan vara värt att prova i förskolan. Det är en 
övergripande positiv inställning pedagogerna visat till detta material och enligt deras mening 
verkar det som en bra metod att utnyttja sagor för problematiseringar av olika områden. 

Ingen av pedagogerna förnekar att en diskussion kring genus och teknik behövs i förskolan 
men jag anser att det finns en tendens till att inte ta genusproblematiken på tillräckligt stort 
allvar. De flesta av pedagogerna anser att det råder jämställdhet i deras verksamhet men som 
mycket av forskning pekar på så finns skillnader i förhållningssätt till flickor och pojkar. Jag 
anser att frågan inte är om det finns felaktiga föreställningar om flickor och pojkar som 
påverkar deras möjligheter och förutsättningar. Jag anser att frågan är i vilken grad det är på 
detta sätt och hur vi ska göra för att minska detta.
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6.6 Förslag till vidare undersökningar

Detta arbete ger, som jag varit inne på tidigare, begränsad information. Jag anser att detta 
arbete motsvarar vad man kan förvänta sig utifrån den tid som givits till detta. Jag kan se att 
uppsatsen utgör ett utmärkt underlag och inspiration för fortsatta undersökningar. Samma 
undersökning skulle kunna utföras på ett större antal pedagoger för att få ett mer 
generaliserande resultat t.ex. Något annat som skulle vara oerhört intressant är att låta ett antal 
pedagoger använda detta material under en längre tid och under deras arbete intervjua dem 
med jämna mellanrum för att se om någon utveckling sker.  
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8 BILAGOR

8.1 Bilaga 1 - 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 inom 
förskolan?

– Arbetar ni aktivt för att motverka traditionella könsroller?

– 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 att använda det?

– Tror du att materialet kan ha effekt på barnens framtida synsätt kring teknik och genus?


