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Sammanfattning Teknik blir allt viktigare i dagens samhälle och vi blir allt mer beroende 

av att den alltid måste fungera då nästan allt vi äger är beroende av 

tekniken. Detta medför att skolan måste rusta eleverna med rätt 

kompetens inom ämnet teknik. Syftet med studien är att ta reda på vad 

forskning säger om genusskillnader inom undervisningen i skolämnet 

teknik och mer specifikt, att besvara frågeställningen: Vilka olika 

aspekter påverkar flickors och pojkars inställning till 

teknikundervisningen? För att besvara frågeställningen och uppnå 

studiens syfte har vi systematiskt tagit fram, analyserat och sammanställt 

vetenskapliga studier om flickors och pojkars inställning till ämnet 

teknik, vilka faktorer som påverkar hur elever tänker och upplever teknik 

samt vilken roll läraren har. Vårt resultat visar att flickor i grundskolan 

generellt sett är ointresserade och osäkra när det kommer till 

teknikämnet. Pojkar tar för sig och har bättre självförtroende än 

flickorna. Vidare forskning skulle kunna vara att studera hur lärare kan 

förändra teknikundervisningen så att flickor och pojkar har en mer jämn 

inställning till teknik.  
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Förord  

 

Idag lever barn på något sätt med en föreställning om vad som anses som manligt och 

kvinnligt och vad man som pojke, respektive flicka, ska vara intresserad av och vilja 

sysselsätta sig med. Just ämnet teknik är ett ämne som är kopplat till det manliga könet. När 

vi gick i grundskolan uppfattade vi att det inte lades särskilt stort fokus på ämnet teknik och 

när vi väl hade teknikundervisning var vi själva inte särskilt intresserade och vi märkte att 

killarna var de som tog för sig. I grundskolan läggs en grund för hur varje elevs framtid 

kommer att se ut, vad de blir intresserade av och tycker är roligt. Vi lägger därför av största 

intresse att undersöka vad forskning säger om genusskillnader inom ämnet teknik.  

 

Vi vill även passa på att tacka varandra. Vi har under arbetets gång haft ett mycket gott 

samarbete där vi har kompletterat varandra och tillsammans bidragit till att denna 

kunskapsöversikt har kunnat genomföras. Vi har hjälpts åt med arbetets alla olika delar och 

haft givande diskussioner som har mynnat ut i mycket kunskap för oss båda. 
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Inledning  

 

En ny timplan började gälla så sent som i juli 2018 där det numera är bestämt att ämnet teknik 

blev ett eget skolämne. Teknik ingick tidigare i de naturorienterande ämnena men från och 

med juli förra året måste det stå teknik på schemat. Den nya timplanen i teknik ska undervisas 

med minst 65 timmar på mellanstadiet, och totalt 200 timmar i hela grundskolan (Klasander, 

2018). I och med detta kommer fler elever vara medvetna om att ämnet finns och vad det 

innebär. Vi vill därför inte inrikta oss på ett centralt innehåll utan istället fokusera på hela 

teknikämnet för att uppmärksamma aspekter hos eleverna som kan beröra alla delar i det 

centrala innehållet i ämnet teknik och om dessa skiljer sig mellan flickor och pojkar.  
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Bakgrund 

 

Enligt nationell statistik får flickor i årskurs 9 bättre betyg i teknik än vad pojkar får. Dock ser 

man en markant skillnad kring flickors och pojkars intresse för ämnet och man ser även att 

flickornas intresse avtar under grundskoletiden (Skolinspektionen, 2014). Det finns stora 

skillnader kring vad elever i årskurs 9 väljer för olika typer av gymnasieprogram och det 

skiljer sig mellan flickor och pojkar (Skolverket, 2018), se bilaga A. Tre gymnasieprogram 

som kan kopplas till ämnet teknik på grundskolan är el och energi, teknik samt bygg och 

anläggning. Utifrån statistiken (bilaga A) ser vi att antalet sökande till dessa tre 

gymnasieprogram till övervägande del är pojkar. Vad beror det på? Kan vi koppla samman 

detta till elevers intresse för teknik kopplat till ett genusperspektiv? Detta är ett argument till 

varför vi vill göra denna kunskapsöversikt.  

 

Teknik har alltid haft en betydelsefull roll för samhället och dess utveckling och enligt 

Skolverket (2017a) ska teknikundervisningen beröra hur tekniken har påverkat och 

fortfarande påverkar samhällsutvecklingen. I syftestexten i läroplanen står det bland annat att 

undervisningen i teknik ska medföra att eleverna utvecklar ett tekniskt kunnande där de 

skapar en teknisk medvetenhet för att kunna orientera sig och agera i en teknikintensiv värld. 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar ett intresse för ämnet och tar till sig 

tekniska utmaningar på ett medvetet sätt. Syftet med undervisningen är även att eleverna ska 

ges förutsättningar för att ha möjlighet att utveckla egna tekniska lösningar och idéer. Vidare 

ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att utveckla tilltro till sin förmåga att bedöma 

tekniska lösningar. I del ett i läroplanen, som handlar om skolans värdegrund och uppdrag, 

beskrivs att skolan har ett ansvar att motverka traditionella könsmönster. Utrymme ska ges för 

eleverna att pröva och utveckla sin förmåga samt sina intressen, oberoende könstillhörighet. I 

del två beskrivs, upprepade gånger, att läraren ska stärka elevernas vilja att lära (Skolverket, 

2017a).  

 

Hattie (2012) har tagit fram olika undervisningsstrategier som skulle kunna stärka elevers lust 

att lära. Hattie menar att det finns två viktiga faktorer för lärande, de två olika faktorerna är 

självförtroende och självuppskattning. Genom att läraren sätter upp personliga mål på 

eleverna som gör att de vet vad de ska lära sig, hur mycket de ska lära sig och hur de sedan 

ska gå tillväga för att uppnå sina mål. Detta är enligt Hattie (2012) en undervisningsstrategi 
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som skulle kunna öka elevernas självförtroende och självuppskattning. Hattie poängterar även 

att ju mer eleverna vet om lärandemål desto större engagemang i skolan kommer eleverna att 

ha. En annan undervisningsstrategi vi ser som presenteras av Skolinspektionen (2018), är att 

läraren fördelar lektionerna av olika moment i ett logiskt flöde, så att eleverna ser 

undervisningen som stimulerande och varierande, vilket i sin tur bidrar till 

kunskapsutveckling hos eleverna när undervisningen varieras.  En stor del av det centrala 

innehållet i läroplanen (Skolverket, 2017a) för årskurs 4–6 i teknik handlar om tekniska 

lösningar. Hallonsten (2013) menar att läraren ska lära eleverna att konkretisera tekniska 

system, för att eleverna ska uppnå en förenkling. Författaren beskriver exempelvis 

mobiltelefonen och avloppssystemet. Hallonsten beskriver att teknik handlar om att skapa 

saker som gör människors vardag enklare och att eleverna, genom att arbeta 

lösningsorienterat, ska få en förståelse kring hur exempelvis en mobiltelefon fungerar, genom 

att få förståelse för dess komponenter och deras funktion.  

 

Hedlin (2010) skriver att den första frågan människor oftast ställer till nyblivna föräldrar, är 

om deras barn blev en flicka eller pojke. I den stund som barnet blivit definierat som pojke 

eller flicka, behandlas barnet också så som vi förväntar oss att flickor ska vara, och som 

pojkar ska vara. Redan här och under barnets tidiga uppväxt blir den inlärd med vad som är 

kvinnligt och manligt, ett begrepp som Hedlin kallar för genus. Genus är kopplat till hur 

samhället ser på flickor och pojkar, alltså vilka normer, föreställningar, uttryck och 

egenskaper som ett samhälle tillskriver dem och även vad som anses som typiskt kvinnligt 

eller manligt. Detta har senare också att göra med det som Hedlin menar med samhällets 

könsstruktur, i ett samhälle finns det föreställningar om vad som klassas som manligt och 

kvinnligt och detta leder till att mönster bildas.  

 

Enligt Teknikföretagen (2016) upplever många tjejer att de inte har tillräcklig kompetens eller 

talang för att läsa teknik på gymnasiet eller högre utbildningar på högskola eller universitet. 

Ungdomsbarometern (2016, refererad i Teknikföretagen, 2016) har ställt frågan, ”finns det 

någon särskild anledning att du inte kan tänka dig att läsa/inte valde ingenjörsvetenskap, 

teknik och data?” till en grupp ungdomar. Det mest centrala i denna fråga är bristen på 

intresse hos tjejerna. De svarade, “jag är inte intresserad”, och tänker därför inte heller läsa 

vidare i dessa ämnen. Även när det gäller självbilden visar det sig att tjejerna inte är lika 

teknikinriktade, endast sju procent av de teknikintresserade tjejerna beskriver sig som 

tekniska, jämfört med mer än en tredjedel av de teknikintresserade killarna. Teknikföretagen 
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(2016) menar även att lärarna är en viktig nyckelgrupp för att inspirera eleverna i redan tidiga 

åldrar och att eleverna kan identifiera sig med dem. Vidare menar de att det idag finns alldeles 

för få kvinnliga tekniklärare, på många skolor finns det inte ens utbildade tekniklärare, detta 

medför att NO-lärarna få ta teknikundervisningen.  

 

Mellström (2003, refererad i Sultan, 2018) skriver att teknikintresset skapas utifrån en social 

konstruktion. Om vi återkommande gånger stöter på situationer i samhället som utifrån 

omgivningen berättar hur vi förväntas vara, bete oss eller vad vi ska kunna, så kommer detta 

att forma våra intressen och vår könsidentitet. Vidare skriver Turja, Endepohls-Ulpe & 

Chatoney (2009, refererad i Sultan, 2018) att läraren genom sin undervisning påverkar hur 

eleverna ser på sin omvärld. Lärarens syn på vem som utnyttjar tekniken och hur den utnyttjas 

påverkar även elevernas syn på sig själva.  

 

Samhället är som sagt idag konstruerat av ett flertal fördomar där en fördom är att 

teknikjobben är riktade till just män, men enligt Jacobsson (2003) ska flickor ha samma 

möjlighet att kunna ta sig an dessa yrken utan att begränsas av fördomar. Men för att ändra på 

detta tror Jacobsson att vi behöver ändra på dessa mönster redan i tidiga åldrar i skolan. 

Problemet är att de flesta som jobbar med förskolebarn och i grundskolans tidigare år är 

kvinnor som inte har någon utbildning i teknik och ofta saknar inspiration i ämnet. Kvinnorna 

tycker oftast inte heller att ämnet är roligt, vilket speglar sig till eleverna och det blir därmed 

en ond cirkel (Jacobsson, 2003).  

 

Problemområde  

Det finns många anledningar till varför vi anser att man bör studera vad forskning säger om 

genusskillnader inom undervisningen i skolämnet teknik. Vi har under våra 

verksamhetsförlagda studier fått en uppfattning om att intresset för ämnet teknik skiljer sig 

mellan flickor och pojkar, pojkar visar ett större intresse medan flickor backar, inte tar för sig 

och verkar ointresserade. Det är därmed ett intressant ämne för både blivande och erfarna 

pedagoger. Enligt Skolverket (2017b) har ämnet teknik, historiskt sett, varit starkt 

sammankopplat till det manliga könet. Genusforskare menar att flickor och pojkar behandlas 

olika utifrån traditionella könsmönster i tidigare åldrar och att de därmed utvecklar olika 

erfarenheter, kunskaper och färdigheter om teknik. Svenska skolan har en stor möjlighet att 

motverka traditionella könsmönster via teknikundervisningen för att få eleverna att utveckla 
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intresse till ämnet oberoende biologiskt kön (Skolverket, 2017b). Hallonsten (2013) menar att 

det är av största vikt att eleverna har en förståelse kring att ämnet teknik är ett 

lösningsorienterat ämne. Nordlander & Grenholm (2016) skriver att ett sätt att påverka 

elevernas attityd till teknik är att läraren går från att fokusera på fakta inom ämnet till att 

istället fokusera på problemlösning. 

 

Enligt Skolinspektionen (2014) blir teknik allt viktigare i samhället och även framtiden 

speglas av teknik. Därför är det allt viktigare att man i skolan ökar elevernas intresse för 

teknik. Det framgår också att teknikintresset idag är bristande hos många unga. Hur 

teknikundervisningen utformas i skolan är således en viktig aspekt för hur elever skapar 

intresse i ämnet. Det är viktigt att koppla teknikundervisningen till den teknik som eleverna 

kan se i sin vardag, samt till samhället i stort. Skolan ska skapa förutsättningar för att finna ett 

intresse hos eleverna i teknik, samt att utveckla de ämneskunskaperna som beskrivs i 

läroplanen. Både pojkar och flickor ska rustas för att få samma kompetens (Skolinspektionen, 

2014).  

 

Syfte 

Syftet med studien är att ta reda på vad forskning säger om genusskillnader inom 

undervisningen i skolämnet teknik. 

 

Frågeställning 

Vilka olika aspekter påverkar flickors och pojkars inställning till teknikundervisningen? 
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Metod  

Systematiska sökningar 

Utifrån vårt syfte och vår frågeställning valde vi våra sökord. Redan från start har 

nyckelbegreppen gender och technology, som är begrepp utifrån vår frågeställning, varit med 

i sökningen. Sedan testade vi olika konstellationer, där vi både fick för få och för många 

träffar. Vi använde även olika exklusionskriterier, inklusionskriterier och booleska operatorer 

för att komma fram till den slutgiltiga söksträngen. Det skiljde även sig när vi sökte i de två 

olika databaserna ERIC och SwePub. ERIC gav generellt sett, utifrån alla olika sökningar, 

väldigt många fler träffar än vad samma sökning gav i SwePub. I ERIC testade vi att lägga till 

education, för att på så vis koppla genus och teknik till skolan, vilket gav över 3000 träffar. Vi 

lade därefter till school, för att mer precisera sökningen och vi fick färre träffar, ungefär 

hälften av de vi fick vid förra sökningen. Vi läste de inledande rubrikernas abstract för att se 

om det stämde någorlunda överens, kopplat till vårt syfte och frågeställning. Det gjorde de 

inte, de inledande artiklarna handlade bland annat om matematik, design och nätverk kopplat 

till teknik. Just teknik är även ett svårt begrepp när man söker internationellt. I många länder 

läser man inte teknik som ett eget ämne, utan teknik ingår under namnet science. Men när vi 

tidigare hade sökt på science, som på svenska är vetenskap, fann vi irrelevant data som inte 

var kopplat till teknikämnet. Vi valde därmed att lägga till Sweden, eftersom det uppstod 

svårigheter med översättning av det svenska ordet teknik samt eftersom vi har en tidigare 

uppfattning om att samhällets normer kan ha en påverkan på hur elever uppfattar 

teknikundervisningen. Vi ville därmed främst försöka hitta nationell forskning då vi ansåg att 

det ger vår studie högre validitet. Det var också dessa sökord som vi till slut kom fram till i 

ERIC.  

 

Vi fann fem artiklar som vi från början tänkte att vi kunde koppla samman till vårt syfte och 

frågeställning, men efter att ha läst hela artiklarna var det endast en som passade till denna 

kunskapsöversikt. Dock valde vi att behålla denna söksträng, för att testa den i SwePub, och 

för att vi tidigare har testat många andra söksträngar, använt synonymer för ord och olika 

booleska operatorer, men ej funnit något relevant. I SwePub testade vi först samma söksträng, 

gender AND technology AND education AND school AND Sweden, som vi använde i ERIC, 

men detta gav inga träffar. Valet föll därför på att välja bort Sweden, främst eftersom SwePub 

är en databas där endast svenska forskare från Sverige publicerar sin data. Sökningen gjordes 
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både utifrån att datan var refreegranskad, men även övrigt vetenskapligt. Utifrån att ha läst 

abstract från ett antal artiklar kom vi slutligen fram till tre artiklar som hade ett innehåll som 

berörde kunskapsöversiktens syfte och frågeställning. Dessa var Björkholm (2010), Rooke 

(2013) & Lindahl (2003). 

 

Manuella sökningar  

Från början när vi började våra sökningar fokuserade vi på att få fram nationell forskning 

eftersom vi anser att normen kring vem som använder teknik ser olika ut i olika delar av 

världen och vi ville veta hur det ser ut i just Sverige. Men, efter att ha funnit få resultat via de 

systematiska sökningarna valde vi att bredda vår sökning och även söka efter internationell 

forskning via de manuella sökningarna. För att hitta forskning manuellt började vi med att 

granska de funna artiklarnas referenslistor. Ur Sultans (2018) kapitel, som är en källa som vi 

använder i vår bakgrund, fann vi en relevant artikel som är skriven av Nordlöf, Höst & 

Hallström (2017). Denna var relevant till denna studie då artikeln handlar om tekniklärare och 

huruvida undervisningen påverkas beroende på lärarens självförtroende och intresse till 

ämnet. Vi gick därefter igenom referenslistan i Nordlöf et al. (2017) och fann ännu en 

relevant artikel, skriven av Mattsson (2005). Denna artikel ansåg vi var relevant eftersom 

syftet med den studien var att studera hur elever uppfattar teknikämnet och vilken 

teknikdidaktisk kompetens lärare ger uttryck för. Vi hade även fått tips av en lärare på 

högskolan att vi skulle gå in och besöka hemsidan CETIS, som står för centrum för tekniken i 

skolan. Deras syfte är att stimulera och utveckla teknikundervisningen i förskolan och 

grundskolan. På deras hemsida tipsade de om avhandlingar, artiklar och böcker kring ämnet 

teknik. Där hittade vi en avhandling, skriven av Grenholm (2016), som är adekvat till denna 

kunskapsöversikt eftersom Grenholm (2016), i sin avhandling, undersöker ämnet teknik och 

elevers intresse till ämnet. Vi fortsatte att studera våra funna artiklars referenslistor och fann 

utifrån Rooke (2013) även Rasinen, Virtanen, Endepohls-Ulpe, Ikonen, Ebach & Stahl-von 

Zaberns (2009). I denna studie undersöker författarna elevers attityder till teknikämnet och 

hur de ska göra teknikämnet mer attraktivt för flickor för att öka deras intresse, vilket är 

relevant för denna kunskapsöversikt. 

 

Vi sökte dessutom på Google “normer teknik flickor vetenskapliga artiklar”, för att finna 

inspiration till att hitta ytterligare forskning som ger en större bredd till denna 

kunskapsöversikt. Då fann vi ett examensarbete 1 från Högskolan i Halmstad, som handlade 



 11 

om ämnet teknik i skolan. Vi granskade referenserna i arbetet och hittade en artikel som vi 

ansåg passade till vårt arbete, skriven av Denessen, Vos, Hasselman and Louws (2015). 

Artikeln gör en studie där förhållandet mellan lärares och elevers attityder till ämnena teknik 

och naturkunskap undersöks. Vi fick även ett tips av vår handledare att gå in och läsa en 

artikel från Vetenskapsrådet, “Skolans undervisning och elevers lärande i teknik – svensk 

forskning i internationell kontext”. I denna artikel tipsade de om tidigare forskning och 

avhandlingar. Där stod en doktorsavhandling med, skriven av Skogh (2001). Vi gick då och 

lånade denna avhandling i bokform eftersom vi inte hade tillgång till den digitalt. Denna var 

relevant eftersom syftet med Skoghs (2001) studie är att studera flickors erfarenheter och 

upplevelser av teknik i skolan och i hemmet och dra slutsatser kring hur flickor tänker och 

agerar kring ämnet teknik. 

 

Vi valde att söka upp de källor vi fick fram via de manuella sökningarna för att få en hög 

trovärdighet av den data vi använder oss av i denna kunskapsöversikt. Mattsson (2005) fann 

vi i Nordina, som är en tidskrift, där det även står på deras hemsida att alla deras texter är 

“Peer Reviewed”. Vi sökte på Nordlöf et al. (2017), Rasinen et al. (2009) & Denessen et al. 

(2015) i Högskolans funktion OneSearch med kravet “Peer Reviewed” och då kom alla 

artiklarna upp. CETIS bedömer vi, utifrån att ha fått tips från vår handledare som är kunnig 

inom ämnet, som en trovärdig källa. Skoghs (2001) doktorsavhandling bedömer vi som 

trovärdig då det är en avhandling som är producerad i Studies in Educational Sciences från 

Lärarhögskolan i Stockholm.  

 

Analys  

När vi hade sammanställt våra systematiska och manuella sökningar skulle sedan 

datamaterialet analyseras och bearbetas. Vi läste varje vetenskaplig text för sig, och 

markerade sådant som vi efter hand såg som återkommande i de olika texterna. Artiklarna 

lästes efter hur författarna hade lagt upp sin text, men det var endast det som beskrevs i 

resultatet som vi formulerade teman kring. Det krävdes dock att vi läste studiernas alla delar 

för att få en överblick om studiens bakgrundsfaktorer och genomförande, men det var utifrån 

resultatet som vi kom fram till vissa teman utifrån olika faktorer som flera texter visade på. Vi 

skapade då en tabell (se tabell 1) där vi placerade in den data vi hade hittat för att få en 

överblick över vilka teman som vi hade hittat, för att kunna sätta dessa i relation till varandra. 

Tabell 1 är, till skillnad från Bilaga B, endast en översikt om vilket tema som artiklarna berör. 
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I Bilaga B ges en större överblick om varje artikel där tabellen bland annat beskriver vilka 

metoder som har använts för att samla in empiri och vilka som ingick i de olika studierna. De 

följande teman vi fick fram utifrån den insamlade datan blev därmed elevers intressen och 

attityder till skolämnet teknik, elevers självförtroende i teknikundervisning, lärarens roll & 

normer kring teknikämnet. Dessa kategorier blir därmed de olika aspekterna som påverkar 

flickors och pojkars inställning till teknikundervisningen.  
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Tabell 1  

 

Temaöversikt  

Författare + artikelns namn  Gemensamt tema 

• Grenholm, J. (2016). Teknik eller inte? 

• Mattsson, G. (2005). Lärares teknikdidaktiska kompetens och dess 

betydelse för elevers teknikintresse. 

• Lindahl, B. (2003). Lust att lära naturvetenskap och teknik? 

• Denessen, E., Vos, N., Hasselman, F., & Louws, M. (2015). The 

Relationship between Primary School Teacher and Student Attitudes 

towards Science and Technology 

Elevers intressen och 

attityder till skolämnet 

teknik 

• Eliasson, N., Karlsson, K-J. & S∅rensen, H. (2017). The role of 

questions in the science classroom –how girls and boys respond to 

teachers’ questions 

• Björkholm, E. (2010). Technology Education in Elementary School: 

Boys’ and Girls’ Interests and Attitudes.  

• Rasinen, A., Virtanen, S., Endepohls-Ulpe, M., Ikonen, P., Ebach, J & 

Stahl-von Zabern, J. (2009). Technology education for children in 

primary schools in Finland and Germany: different school systems, 

similar problems and how to overcome them. 

Elevers självförtroende i 

teknikundervisning 

• Nordlöf, C., Höst, G. & Hallström, J. (2017). Swedish technology 

teachers’ attitudes to their subject and its teaching. 

• Denessen, E., Vos, N., Hasselman, F., & Louws, M. (2015). The 

Relationship between Primary School Teacher and Student Attitudes 

towards Science and Technology 

• Rooke, G. (2013). IN SEARCH FOR GENDER AWARENESS IN 

TECHNOLOGY EDUCATION 

• Mattsson, G. (2005). Lärares teknikdidaktiska kompetens och dess 

betydelse för elevers teknikintresse. 

Lärarens roll 

• Grenholm, J. (2016). Teknik eller inte? 

• Rasinen, A., Virtanen, S., Endepohls-Ulpe, M., Ikonen, P., Ebach, J & 

Stahl-von Zabern, J. (2009). Technology education for children in 

primary schools in Finland and Germany: different school systems, 

similar problems and how to overcome them. 

• Skogh, I-B. (2001). Teknikens värld, flickors värld.  

Normer kring teknikämnet 
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Resultat  

Elevers intressen och attityder till skolämnet teknik  

Inom kategorin elevers intressen och attityder till skolämnet teknik presenteras forskning som 

visar skillnader mellan flickors och pojkars intressen och attityder till skolämnet teknik. 

Vilken attityd och vilka intressen pojkar och flickor har gentemot skolämnet påverkar således 

deras inställning till teknikämnet. Genom intervjuer och enkätundersökningar kunde eleverna 

själva uttrycka sig hur de kände kring ämnet teknik. Det presenteras även hur elevers intresse 

dalar i olika årskurser samt hur elevers intresse och attityder förändras beroende på olika 

faktorer hos läraren.  

 

Grenholm (2016) skickade ut en enkät som riktade sig till elever i årskurs 9. Denna enkät 

besvarades av 315 svenska elever. Av dessa 315 elever gick 74 elever i friskolor och 241 

elever i kommunala skolor. Svaren från dessa 315 enkäter lades sedan som grund för de 

efterföljande fördjupade fokusgruppintervjuerna med utvalda elever i åk 9. Svaren från 

enkäterna visade skillnader mellan flickors och pojkars inställning till teknik. Ett påstående i 

enkäten var “teknik är tråkigare än andra skolämnen”, där höll 42% av flickorna med,  

medan 15% av pojkarna höll med till samma påstående. Ett annat påstående var “teknik är 

svårare än andra skolämnen” 44% av flickorna höll med och 16% av pojkarna. En fråga som 

ställdes till eleverna var även vad som påverkade dem mest när de skulle välja 

gymnasieprogram, då svarade majoriteten av eleverna att deras personliga intresse var det 

som påverkade deras val mest. I studien läggs därmed ett fokus på elevers intressen och 

attityder och dess betydelse för framtiden. Grenholm (2016) menar att samhället står för en 

utmaning då vi inom de närmsta åren beräknar ha en stor brist med kunnig personal inom 

teknikområdet. Utifrån den insamlade data sammanfattar Grenholm (2016) en modell där 

grunden för beslut beror på elevers intresse och attityd. Utifrån modellen beskriver författaren 

att utmaningen är att skapa nya intressen och attitydförändringar hos eleverna för att förändra 

deras framtida val.  

 

Lindahl (2003) gjorde en enkätundersökning och intervjuer med svenska elever i årskurs 5–9 

där elevernas intresse för teknik och No-ämnena undersöktes. Lindahl (2003) gjorde samma 

undersökning varje år för att följa eleverna och se hur deras intresse förändrades över tid. Det 

hon upptäckte var att intresset var som störst i årskurs 5, men ju äldre eleverna blev, desto 
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mer dalade deras intresse och attityd till ämnet, detta var dessutom speciellt förekommande 

för flickor. I årskurs 7 upplevde en tredjedel av flickorna sig själva som dåliga i ämnena 

teknik, fysik och kemi, medan pojkarna hade en mer jämn attityd till att vilja lära mer under 

alla åren mellan årskurserna 5–9. Dessutom konstaterar författaren att elever redan i årskurs 5 

har klara föreställningar om sin framtida yrkeskarriär samt vilket gymnasieprogram de skall 

välja (Lindahl, 2003). Ytterligare en studie som visar att elevers intresse för teknik dalar är en 

studie gjord av Denessen et al. (2015). De gjorde en enkätundersökning med 91 lärare och 

1822 elever i 31 nederländska skolor. Det som frågades om var elevers och lärares attityder 

till naturvetenskap och teknikämnet. Vad som framkom i denna studie var att man kunde se 

skillnader i elevernas attityder till naturvetenskap och teknik, från det att eleverna gick i 

årskurs fem till de att de gick i årskurs åtta. I årskurs fem tyckte till stor del av eleverna att det 

var roligt att läsa naturvetenskap och teknik, medan intresset svalnade av i årskurs åtta.  

 

En annan viktig aspekt som uppmärksammades i studien som utfördes av Denessen et al. 

(2015) var att pojkarna ansåg att naturvetenskap och teknik var mer gynnsamt än vad 

flickorna tyckte, det visade även sig att pojkarna uppskattade ämnena mer än vad flickorna 

gjorde. Resultatet utifrån Denessen et al. (2015) visade dessutom på skillnader mellan flickors 

och pojkars attityd till ämnet, beroende på vilket kön deras lärare hade. För pojkarna spelade 

det ingen roll om det var en manlig eller kvinnlig lärare. Deras attityd till ämnet påverkades 

på samma sätt oberoende kön på läraren. Pojkarnas attityder var beroende på om läraren 

visade sig positiv eller negativ till ämnet. Resultatet visade dock på skillnader för flickorna, 

beroende på lärarens kön. Flickor påverkades extra mycket om det var en kvinnlig lärare. 

Studien visade att om en kvinnlig lärare visade en negativ inställning till ämnet påverkade 

detta eleverna negativt, speciellt då för flickorna. Agerade de kvinnliga lärarna på ett positivt 

sätt till ämnena teknik och naturkunskap medförde det en mer allmänt positiv attityd hos alla 

elever, men speciellt hos flickorna. En annan studie som visar att lärarens attityd till ämnet 

påverkar elevernas attityd är en studie gjord av Mattsson (2005). Författaren har genomfört en 

studie där hon studerar elevers upplevelser, intresse och erfarenheter av både innehållet samt 

arbetssättet i teknikundervisningen. I studien utfördes elev- och lärarenkäter samt intervjuer 

med lärare. Elevenkäterna delades ut i olika klasser, i olika årskurser i Sverige där lärarna i de 

olika klasserna både var utbildade och outbildade samt hade olika mycket erfarenhet av att 

undervisa i teknik. I enkäten kunde olika aktiviteter inringas, där några av aktiviteterna var 

bygga och konstruera... t.ex. broar, hus samt göra ritningar... t.ex. skisser. Genomgående för 

aktiviteterna var att elever upplever att det praktiska arbetet i teknik var motiverande. 
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Resultatet utifrån datamaterialet visade dessutom att orsaker till att elever blir motiverade till 

teknik beror på hur elever uppfattar teknikundervisningen. De elever som beskrev att de lärde 

sig mycket upplevde att undervisningen var varierad, var satt i ett sammanhang och att de 

kunde påverka innehållet. Många elever talar även om kreativa inslag som att bygga och 

uppfinna. Ytterligare en fråga i elevenkäten var om eleverna hade ett intresse för teknik, då 

svarade 68 % av eleverna att de hade ett intresse. En viss klass uppmärksammades, eftersom 

hela 96 % av eleverna i en klass i årskurs 5, hade ett intresse för teknik. Läraren i denna klass 

hade varit verksam och arbetat som lärare i teknik i hela 25 år. Denna lärare beskrivs även 

som engagerad. Mattssons resultatet visar dock att det finns en risk, speciellt för flickor, att 

tappa intresset för ämnet om det blir otydligt. Strukturering av ämnet är därmed av stor vikt 

för att bibehålla intresset. Målet med undervisningen ska vara väl strukturerat för eleverna och 

återkommande diskuteras och uppmärksammas under arbetets gång (Mattsson, 2005).  

 

Elevers självförtroende i teknikundervisning  

Inom kategorin elevers självförtroende i teknikundervisning presenteras forskning om elevers 

självförtroende i ämnet teknik samt ämnena vetenskap och naturkunskap, med viss koppling 

till elevers intresse. Pojkar och flickor har i olika hög grad självförtroende i teknikämnet 

vilket påverkar deras inställning. 

 

I en studie gjord av Björkholm (2010) undersöks svenska elevers intressen och attityder till 

teknikundervisningen i skolan med koppling till deras inställning och självförtroende till 

teknik. I denna studie ingick 256 elever som var mellan 8–12 år gamla. De svarade 

individuellt på ett frågeformulär om teknik och teknikundervisning. 129 flickor och 127 

pojkar svarade på frågeformuläret. Utifrån detta såg Björkholm (2010) att det inte fanns några 

genusskillnader kring erfarenheterna av skolans teknikundervisning, både flickorna och 

pojkarna hade positiva erfarenheter av ämnet teknik. Generellt nämnde eleverna att det 

praktiska arbetet i teknik var roligast och svårast. En fråga i frågeformuläret var “vill du 

arbeta med teknik i framtiden?” och här skiljde sig svaren åt lite mellan årskurserna. I årskurs 

2–3 svarade 36% av flickorna och 42% av pojkarna ja till detta, att de vill arbeta med teknik i 

framtiden. I årskurs 4–6 svarade sammanlagt 18% av flickorna och 25% av pojkarna ja till 

detta. Ytterligare en fråga i frågeformuläret var “tycker du att du är duktig på teknik?” där 

svarade 52% av flickorna att de ansåg sig vara bra, eller ganska bra på teknik, till skillnad från 

pojkarna där 64% ansåg sig vara bra eller ganska bra. Sammanfattningsvis visar resultatet i 
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studien att fler pojkar har bättre självförtroende i teknik då fler pojkar än flickor tycker att de 

är bra eller ganska bra i teknik. Flertalet pojkar kan även tänka sig att arbeta med teknik i 

framtiden. Ytterligare en studie som visar att pojkar har bättre självförtroende än flickor i 

teknik är en studie gjord av Rasinen et al. (2009). De har genomfört en enkätundersökning 

kring tyska elevers teknikintresse och deras attityd och motivation kring ämnet. 

Enkätundersökningen gjordes med 235 tyska elever i årskurs 3 och 4. Frågorna i enkäten var 

slutna, där eleverna kunde markera deras grad av överenskommelse eller motsättning kring de 

olika tekniska aktiviteterna där frågorna bland annat berörde konstruktioner och byggen. 

Enkäten visade att flickorna, i lägre grad än pojkarna, upplevde att de uppgifter som att bygga 

olika konstruktioner, som gavs i tekniken inte var särskilt roliga, ofta tyckte inte heller 

flickorna att uppgifterna var spännande nog eller att det var duktiga nog i ämnet. Pojkarna 

tyckte dessutom att de nästan alltid var bättre i teknikämnet än flickorna, och även bättre än 

sina killkompisar.  

 

Eliasson, Karlsson & Sørensen (2017) utgår från observationer från filmer där 14 lärare och 

195 eleverna blev filmade under olika naturvetenskapslektioner. I denna studie medverkade 

sex olika skolor i Sverige där författarna ville undersöka om det fanns några skillnader mellan 

pojkar och flickors svar i klassrummet, beroende på vilket kön läraren hade och vilken typ av 

frågor som ställdes. Eleverna gick alla i årskurs 9 när studien genomfördes. Under 

observationen ställde olika lärare sammanlagt 953 frågor under ett flertal lektioner. Utav 

dessa frågor var 87% stängda frågor och 13% var öppna frågor. Observationen visade att om 

eleverna hade en manlig lärare svarade fler pojkar på de slutna frågorna än vad flickorna 

gjorde. 66% av pojkarna svarade på de slutna frågorna från den manliga läraren, medan det 

endast var 34% flickor som svarade. Hade eleverna istället en kvinnlig lärare skiljde det sig 

mindre mellan om det var pojkar eller flickor som svarade. När en kvinnlig lärare ställde 

frågor var 56% av de som svarade på de slutna frågorna pojkar, medan 44% var flickor. 

Studien konstaterar att pojkarna har ett större talutrymme i klassrummet än vad flickorna har i 

ämnet. På de slutna frågorna svarade pojkarna ibland för att de fått frågan tilldelad till sig och 

ibland svarade de spontant rakt ut i klassrummet utan att räcka upp handen eller fått frågan 

från läraren. Eliasson et al. (2017) menar att pojkar tar upp mer utrymme i 

klassrumsinteraktionen och att det kan påverka flickors attityder gentemot naturvetenskapen 

och därmed även vilka karriärval de kommer att välja senare i livet. De öppna frågorna 

ställdes till stor del de kvinnliga lärarna och det var få elever som faktiskt svarade på dem. 
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Studien visade inte på någon skillnad om det var flest flickor eller pojkar som svarade på de 

öppna frågorna. 

 

Lärarens roll 

I kategorin lärarens roll presenteras forskning om lärares attityd och inställning till ämnet 

teknik och i vilken mån eleverna blir påverkade av detta. Läraren har en betydande roll och 

påverkar pojkars och flickors inställning till teknikämnet. Forskningen visar även på lärarnas 

bristande självförtroende i just teknikämnet och bristen på utbildade tekniklärare, som i sin tur 

påverkar eleverna negativt.  

 

Nordlöf et al. (2017) har genomfört en studie där de undersökte svenska tekniklärares 

inställning till teknikämnet och hur dessa attityder kan relateras till bakgrundsvariabler. En 

enkät skickades ut till lärare i Sverige som var verksamma från förskolan till årskurs 9. 

Enkäten skickades ut till 4000 lärare, varav totalt 1367 lärare svarade. De flesta svar kom 

dock från lärare som var verksamma i årskurs 4–6. Utifrån svaren i enkäterna kunde man se 

vissa mönster. Författarna konstaterar att om man som lärare har dåligt självförtroende i 

teknik och dess undervisning, kommer förmodligen inte ett optimalt lärande ske för eleverna. 

Vid dåligt självförtroende stannar lärarna i deras “comfort zone” och lärandet hålls på en lägre 

nivå, och eleverna lär sig mindre (Nordlöf et al., 2017). Även Denessen et al. (2015) har 

genomfört en studie där de undersökte manliga och kvinnliga lärares, samt elevers, attityder 

till naturvetenskap och teknikämnet. Hur denna studie utfördes finns beskrivit tidigare i 

resultatet. Resultatet utifrån studien visade på skillnader mellan just kvinnliga och manliga 

lärare. Manliga lärare ansåg sig själva ha hög kompetens, medan kvinnorna ansåg sig själva 

ha en lägre kompetens. Samtidigt tyckte även manliga lärare att det var roligare, än vad 

kvinnliga lärare tyckte, att undervisa i teknik och naturkunskap. Förhållandet mellan attityd 

och uppfattad kompetens blev därmed tydlig i studien. Lärare med positiv inställning till 

teknik kommer sannolikt att förmedla denna attityd och vikten av ämnet till sina elever, vilket 

även medför positiva aspekter för eleverna. Om läraren uppskattade sitt ämne, speglade det 

sig på eleverna och medförde att även eleverna uppskattade ämnet mer (Denessen et al. 2015). 

Även Rookes (2013) resultat visar att en förändrad och positiv inställning hos lärarna och i 

deras teknikundervisning, vilket kan leda till att eleverna blev mer engagerade och 

intresserade i ämnet. Rooke (2013) har genomfört en studie i Sverige för att se hur skolan 

skulle kunna öka intresset hos eleverna i teknikundervisningen, som främst berörde 
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innehållet, elektronik och byggnadskonstruktion, och föreslår två stycken strategier som lärare 

skulle kunna utgå ifrån. Rooke (2013) gjorde både intervjuer och enkäter med eleverna samt 

intervjuer med lärare och skolledare. Det som utmärkte sig efter intervjuerna med lärare och 

skolledare var att en av strategierna för att förändra synen på teknikämnet var att se över och 

förändra lärarnas attityd och inställning till ämnet. En annan strategi de hade för att öka 

intresset för teknik och öka engagemanget, var att starta ett tema som de kallade för den 

dagliga tekniken, som en lärare hade testat och fått positiva reaktioner som följd. Första året 

skulle eleverna ta med något hemifrån som de kunde skruva isär och se vad det finns för delar 

inuti. De använde sedan utvalda delar till att bygga en robot. Senare hade de en utställning för 

familj och vänner på skisser och modeller av sina robotar. Andra året presenterade de teknik 

genom instruktioner från en låda. I lådan fanns det uppgifter och det material som behövdes. 

Uppgifterna innehöll bland annat elektronik, byggnad och konstruktion, mätning, men också 

sociala övningar och problembaserade laborationer. Genom att lärarna ändrade sin inställning 

och attityd samt att de arbetade med tema upplevdes det som att eleverna blev mer 

engagerade och intresserade.  

 

Nordlöf et al. (2017) kunde även konstatera att utbildade tekniklärare värderar 

teknikundervisningen som viktigare än vad outbildade gör. Utbildade lärare hade dessutom, 

utifrån resultatet i studien, ett högre intresse och självförtroende till ämnet teknik. Att ha 

välutbildade lärare har indikerats av många forskare, ändå är teknik ett av de ämnena som har 

minst utbildade lärare i den svenska skolan (Nordlöf et al., 2017). Utifrån Mattssons (2005) 

resultatet från sin studie, visar även den studien på stora skillnader kring elevers intresse, 

kopplat till utbildade och outbildade lärare. Det var dubbelt så många elever som hade 

utbildade tekniklärare som även hade ett intresse för teknik, än de som hade outbildade 

tekniklärare. Det var dessutom tre gånger så många elever med utbildade tekniklärare som var 

positiva till att välja ett program med teknisk inriktning till gymnasiet, i alla årskurser där 

studien genomfördes.  

 

Normer kring teknikämnet 

Inom kategorin normer kring teknik presenteras forskning om flickors och pojkars olika 

uppfattning om teknikämnet. Det presenteras forskning huruvida eleverna uppfattar normer 

kring teknikämnet och vem teknik “tillhör”. Beroende på hur flickor och pojkar uppfattar 

normer kring teknikämnet, kan detta ha en påverkan på elevers inställning. 
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Utifrån den studie som Rasinen et al. (2009) utförde, skulle eleverna via en enkät svara på 

huruvida de höll med vissa påstående gällande teknik. Exempel på påståenden de skulle svara 

på var: hantera en dator, arbeta med verktyg, driva maskiner och elektriska apparater samt 

bygga och konstruera. Några påstående som författarna fick som svar var “det är något för 

pojkar” och “det är något som jag kan göra bättre än många flickor i min klass”. Resultaten 

utifrån elevernas svar visar att både flickorna och pojkarna tyckte att ämnet teknik var mer 

lämplig för pojkar än för flickor. Pojkarna beskrev att de kunde klara alla aktiviteter bättre än 

flickorna, flickorna trodde inte heller att de hade kunnat göra det bättre än pojkarna. Detta 

skiljer sig dock till vad Skogh (2001) kom fram till i sin studie. Skogh (2001) har genomfört 

en studie i Sverige som sträckte sig under en femårsperiod där hon studerade 26 flickor i 7–12 

års ålder och deras erfarenheter och upplevelser av teknik i skolan och i hemmet. I studien 

berörs frågan om pojkar har ett “medfött” intresse till teknik. Via bland annat enkäter, 

observationer, informella samtal och intervjuer har författaren kunnat dra vissa slutsatser 

kring hur flickor tänker och agerar kring teknik. Flickorna i studien upplever att pojkar och 

flickor är lika intresserade av teknik och att de lyckas lika bra med tekniska uppgifter. Skogh 

(2001) kommer fram till att flickor anser sig lyckas lika bra med tekniska uppgifter som 

pojkar gör medan Rasinen et al. (2009) kommer fram till att eleverna själva anser att pojkar 

lyckas bättre med teknik än vad flickor gör. I Skoghs (2001) studie finns det dock en tendens 

att uppfatta skillnader kring flickors och pojkars “medfödda” intresse. Det var i högre grad 

flickornas föräldrar som ansåg att pojkar har ett större “medfött” intresse för teknik. 

Anmärkningsvärt var även att lärarna, via informella samtal, uttryckte att de oberoende till 

elevens kön, såg till deras individuella förutsättningar, samtidigt som de uttryckte sig med 

kommentarer av typen “ja, sånt (teknik) brukar ju pojkar uppskatta”. I studien berördes även 

frågan kring vad eleverna associerar begreppet teknik till. 10 flickor associerade begreppet 

teknik till en person i sin omgivning, och i detta fall associerade 7 av 10 flickor begreppet 

teknik till män medan endast 3 av 10 flickor associerade samma begrepp till kvinnor (Skogh, 

2001). Samtidigt uttalar sig eleverna i Grenholms (2016) att elever fortfarande gör 

könsstereotypiska utbildningsval. Eleverna uttalade sig om att det krävs styrka att våga gå mot 

strömmen.  
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Diskussion  

 

Under de två följande rubrikerna följer en diskussion kring kunskapsöversiktens styrkor och 

svagheter. Val av metod i kunskapsöversikten och kritisk granskning samt värdering av denna 

diskuteras. Resultatet diskuteras i förhållande till studiens syfte och frågeställning. 

 

Metoddiskussion  

När vi påbörjade vår sökning, gjorde vi detta i databaserna ERIC och SwePub. När vi valde 

våra sökord försökte vi välja ord som matchade och som vi ansåg var relevanta i relation till 

vårt syfte och frågeställning. Vi kombinerade våra sökord på ett flertal olika sätt i de olika 

databaserna för att hitta tidigare forskning inom ämnet, så vi såg det som ett nederlag när vi 

inte fann tillräckligt med relevant forskning. Vår söksträng blev inte komplett, då vi inte hade 

tillräckligt med forskning som vi kunde använda i denna kunskapsöversikt. Detta såg vi som 

ett problem, men vi övergick då istället till att börja söka manuellt. Via våra manuella 

sökningar fann vi flera artiklar och avhandlingar som matchade vårt syfte och gjorde att vi 

kunde fortsätta med vårt arbete. En positiv aspekt som skedde under arbetets gång var att vi 

lätt kunde identifiera olika teman utifrån våra artiklar, vi såg snabbt hur artiklarna hängde 

ihop med varandra.  

 

Något vi ser som kritiskt till studien är att det faktiskt inte finns så mycket forskning kring 

just flickors teknikintresse. Vi fick mestadels använda oss av manuella sökningar då vår 

söksträng gav lite relevant data. Detta medför då problematik kring studiens reliabilitet. En 

större mängd data ger studien högre reliabilitet. Det var dessutom som tidigare nämnt relativt 

lätt för oss att komma fram till teman, dock skiljde sig resultatet från olika studier som 

berörde samma tema. I temat normer kring teknikämnet, kommer de olika studierna inte fram 

till samma resultat och om det som i detta fall inte heller finns så mycket forskning inom 

området, hur trovärdigt blir då kunskapsöversiktens resultat? Detta har vi i åtanke när vi 

skriver fram resultatet. Ett annat problem som vi stötte på under arbetets gång var hur vi 

skulle översätta ordet teknik så det blev samma innebörd på engelska som på svenska. Vi 

översatte det till både technology och science, men betydelsen av dessa två ord är inte en 

klockren översättning. Detta medförde att vi fick ett stort antal artiklar som inte alls stämde 

överens med det vi menar med teknik. Det innebär att vi möjligtvis missade mycket forskning 



 22 

eftersom det internationellt inte finns något skolämne som heter teknik, så som vi har det i 

Sverige. Det är inte heller säkert att internationella läroplaner har ett centralt innehåll som 

berör liknande innehåll som det vi har i Sverige, vilket även kan medföra svårigheter med att 

hitta internationell forskning.  

 

Resultatdiskussion  

Elevers intressen och attityder till skolämnet teknik 

I början på denna litteraturstudie skrev vi om våra erfarenheter från våra verksamhetsförlagda 

studier, där vi hade sett att när det kommer till teknikämnet, så backar flickorna och verkar 

ointresserade medan pojkarna visar större intresse. Vår insamlade data i kategorin elevers 

intressen och attityder till skolämnet teknik, visade till stor del samma sak, teknikintresset hos 

flickorna är bristande. Både Grenholm (2016) och Denessen et al. (2015) synliggör en stor 

skillnad mellan flickornas och pojkarnas intresse i ämnet teknik. Deras studier visar att 

betydligt fler flickor tycker att teknikämnet både är tråkigare och svårare än andra skolämnen. 

Studierna visar även att pojkarna anser att naturvetenskap och teknik är mer gynnsamt för 

framtiden och att de uppskattar ämnet mer än vad flickorna beskrev att de gjorde.  

 

En intressant aspekt som synliggjordes i både bakgrunden och i resultatdelen är brist på 

igenkänningsfaktorn i ämnet teknik. Skolinspektionen (2014) menar att det är viktigt att 

koppla teknikundervisningen till den teknik som eleverna kan se i sin vardag, för att skapa 

intresse hos eleverna. Utifrån läroplanen (Skolverket, 2017a), ska arbetet i teknik beröra olika 

tekniska lösningar och Hallonsten (2013) beskrev att eleverna ska arbeta med att skapa en 

förståelse kring hur saker som vi ser och använder i vår vardag faktiskt fungerar och hur de är 

uppbyggda av teknik. Mattssons (2005) studie visade att de elever som upplevde att de lärde 

sig om teknik som bland annat berörde bygga och konstruera... t.ex. broar, hus samt göra 

ritningar... t.ex. skisser, sa att undervisningen var varierad och satt i ett sammanhang. Om 

teknikämnet blir för otydligt så tappar elever, men speciellt flickor, intresse för ämnet. Vår 

tolkning blir därmed att om eleverna exempelvis får arbeta med att exempelvis bygga och 

konstruera broar eller hus, arbetar eleverna med teknik som kan kopplas till det som de kan se 

i sin vardag, vilket Hallonsten (2013) beskrev. Arbeta med sådant som eleverna kan se i sin 

vardag och som de känner igen har utifrån exempelvis Mattssons (2005) studie bidragit till att 

eleverna upplever att de har lärt sig mycket i ämnet, vilket eleverna själva har beskrivit.  
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Denessens et al. (2015) och Lindahls (2003) resultat visar att intresset för teknik minskar 

desto längre in i grundskolan eleverna kommer. Fler elever upplevde ett större intresse och en 

mer positiv attityd till ämnet i årskurs 5 än vad de gjorde i slutet av grundskolan. Att elevers 

intresse till teknik dalar är en intressant aspekt i relation till Grenholms (2016) studie där 

eleverna beskrev att det som påverkade dem mest när de skulle välja gymnasieprogram var 

deras personliga intresse. Vi tänker att det därmed inte är så konstigt att flickor inte söker sig 

till teknikrelaterade gymnasieprogram, som vi har kunnat utläsa från bilaga A. Vår data har 

visat att elevers intresse är det som främst styr deras val samtidigt som vi även har konstaterat 

att flickor inte bibehåller sitt teknikintresse till årskurs 9, då det är då de gör sitt gymnasieval. 

Om elever då inte har något intresse i årskurs 9, kommer de då inte heller att välja en väg där 

deras framtid speglas av teknik. Detta kan vi även utläsa utifrån Teknikföretagen (2016), de 

beskriver att flickorna själva uttrycker att de är ointresserade när det kommer till teknik och 

att det är därför som de inte söker sig vidare till de tekniska programmen på gymnasiet. 

 

Elevers självförtroende i teknikundervisning 

I början på denna kunskapsöversikt skrev vi även om hur vi under vår skolgång upplevde att 

flickor inte tog för sig under tekniklektionerna. Enligt den studie som Björkholm (2010) 

genomförde kunde författaren konstatera att flickor rankade sig själva sämre än vad pojkarna 

gjorde samt att flickor tyckte att ämnet teknik var mindre roligt än många andra ämnen i 

skolan. Även i Rasinens et al. (2009) studie kom de fram till att flickor hade sämre 

självförtroende än pojkar när det bland annat gällde konstruktioner av exempelvis byggen. 

Enkäten visade att flickorna, i lägre grad än pojkarna, upplevde att de uppgifter som att bygga 

olika konstruktioner, inte var särskilt roliga eller spännande. Om vi då läser vad som står 

skrivet i syftestexten för teknik (Skolverket, 2017a) står det dock att syftet med 

undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar för att ha möjlighet att utveckla egna 

tekniska lösningar och idéer. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att 

utveckla tilltro till sin förmåga att bedöma tekniska lösningar. Vi anser att om lärare och 

annan personal på skolan är medveten om att flickor har sämre självförtroende, har man som 

lärare en möjlighet att hjälpa flickor att höja sitt självförtroende i olika uppgifter som berör 

ämnet teknik. Undervisningen ska få eleverna att utveckla tilltro till sin egna förmåga för att 

kunna bedöma tekniska lösningar, utveckla dem och komma med nya idéer.  
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Efter det insamlade datamaterialet tänker vi att flickors låga självförtroende kan ha en stor 

inverkan på varför flickors inställning till teknik ser ut som den gör. Pojkar visade ha bättre 

självförtroende i teknik i både Björkholms (2010) och Rasinens et al. (2009) studie. Dessutom 

skriver Teknikföretagen (2016) att flickor upplever att de inte har tillräcklig kompetens eller 

talang för att läsa teknik på gymnasiet eller högre utbildningar på högskola eller universitet. 

Anmärkningsvärt är dock att studien från Skolinspektionen (2014) visar att flickor får bättre 

betyg i årskurs 9, så även fast flickor har högre kunskaper, värderar de sina kunskaper lägre 

än vad pojkar gör. I Eliassons et al. (2017) studie där de studerade hur ofta flickor och pojkar 

svarar på frågor från läraren, visade det sig att flickorna inte svarade på de frågor som ställdes 

lika ofta, pojkarna tog för sig på ett annat sätt än vad flickorna gjorde. Vi kan se att det kan 

vara en möjlig koppling till flickors låga självförtroende, de vågar inte ta för sig för att de inte 

tror att de kan. Hattie (2012) skriver fram hur man kan hjälpa elever och höja deras 

självförtroende. Författaren menar att om eleverna får personliga mål och att de vet vad som 

förväntas av dem i undervisningen kan deras självförtroende stärkas. Eftersom den insamlade 

datan upprepade gånger har visat att flickor har sämre självförtroende kan vi därmed se att en 

viktig aspekt i teknikundervisningen kan vara att uppmärksamma eleverna, och speciellt 

flickorna, vad som krävs av dem och hur de ska göra för att uppnå de mål som finns i 

teknikämnet, vilket då kan höja deras självförtroende. Detta skulle därmed i sin tur kunna 

medföra att eleverna utvecklar tilltro till sin egna förmåga, vilket vi tolkar har med 

självförtroendet att göra, för att kunna bedöma tekniska lösningar och utveckla dem.  

 

Lärarens roll  

Jacobssons (2003), Mattssons (2005), Rookes (2013) & Nordlöfs et al. (2017) studier visar att 

positiva lärare, som antingen visar sig intresserade till ämnet eller har bra självförtroende, 

medför att även eleverna blir positiva och intresserade av ämnet. Även Denessens et al. 

(2015) resultat visade på liknande faktorer som de ovan nämnda studierna, denna studie 

visade dessutom på skillnader mellan lärarens kön. Lärarens självförtroende var av stor vikt 

för att skapa en bra undervisning och manliga lärare hade, enligt studien, bättre 

självförtroende i ämnet än vad kvinnliga lärare hade. Om läraren uppskattade sitt ämne, 

speglade det sig även på eleverna vilket medförde att eleverna uppskattade ämnet mer. Som 

verksam lärare kommer vi alltid ha läroplanen att förhålla oss till när vi arbetar. Enligt 

Skolverket (2017a), är det dessutom lärarens uppgift att stärka elevers lust att lära. Läraren 

ska motverka traditionella könsmönster och öppna upp för att elever ska få pröva sin 
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nyfikenhet och skapa ett intresse för ämnet (Skolverket, 2017a). Dessutom skrev Hallonsten 

(2013) att eleverna bör ha en förståelse kring att ämnet teknik är ett lösningsorienterat ämne 

och även Nordlander & Grenholm (2016) skriver att ett sätt för läraren att påverka elevernas 

attityd till teknik är att läraren går från att fokusera på fakta inom ämnet till att istället 

fokusera på problemlösning. Utifrån resultaten från studierna kan vi därmed konstatera att en 

tekniklärare bör vara en lärare som har bra självförtroende, ett intresse och flexibilitet i 

undervisningen i kombination med att läraren har ett lösningsorienterat arbetssätt med 

problemlösning, när man exempelvis arbetar med hur olika komponenter samverkar i enkla 

tekniska system, till exempel i ficklampor, eller något annat centralt innehåll i teknik som står 

framskrivet i läroplanen. Vi tolkar därmed resultatet att en kombination där läraren visar en 

bra attityd till ämnet teknik där eleverna själva får undersöka enkla tekniska system, i stället 

för att läraren är den som presenterar fakta, medför mer positiva och intresserade elever. Om 

läraren förhåller sig till detta berörs då även att eleverna utvecklar ett tekniskt kunnande där 

de skapar en teknisk medvetenhet, vilket står framskrivet i syftestexten i läroplanen 

(Skolverket, 2017a). 

 

Enligt Nordlöf et al. (2017) är teknik ett av de ämnena som har minst utbildade lärare i den 

svenska skolan. Resultat från Jacobssons (2003) & Mattssons (2005) studier visar att läraren 

kan ha en stor påverkan hos eleverna. Nordlöfs et al. (2017) och Mattssons (2005) resultat 

visar dessutom på stora skillnader mellan utbildade och outbildade lärare. Outbildade lärare 

saknar ofta intresse, självförtroende och flexibilitet i sin undervisning. Detta smittar av sig på 

eleverna. Vi lägger dock, utifrån syftet med denna kunskapsöversikt, inte vårt största fokus på 

om läraren är utbildad eller ej, i denna studie undersöker vi inte hur Sverige ska få fler 

utbildade tekniklärare, vi har endast det faktum att det ser ut som det gör i åtanke, medan vårt 

fokus ligger på de faktorer hos lärare som visar sig gynna eller missgynna elever, faktorer 

som att läraren saknar intresse, självförtroende och flexibilitet i sin undervisning.  

 

Normer kring teknikämnet 

Resultaten från studierna i den insamlade datan visar på vissa skillnader. I bakgrunden 

beskrevs att teknik, historiskt sett, har varit starkt sammankopplat till det manliga könet 

(Skolverket, 2017b). I vissa fall av studierna visade resultatet på detta. Rasinens et al. (2009) 

resultat stämde överens med att teknik fortfarande är sammankopplat med det manliga könet. 

Detta stämde dock inte överens med vad Skogh (2001) kom fram till. Resultatet i Skoghs 
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(2001) studie visar att teknik inte är sammankopplat med det manliga könet, eleverna 

beskriver själva att både flickor och pojkar är lika duktiga och intresserade av teknik. Dock 

vet vi att Rasinens et al. (2009) studie är en studie som är gjord i Tyskland, medan Skoghs 

(2001) studie är gjord i Sverige. Har de samma synsätt och normer kring teknik i Tyskland 

som vi har i Sverige? Skoghs (2001) studie är även relativt gammal. Samhället förändras hela 

tiden, hade den studien visat på annorlunda resultat om den gjordes i år, 18 år senare? 

 

Både Hedlin (2010) och Skolverket (2017b) beskriver att barn, från tidig ålder, behandlas 

utifrån hur flickor och pojkar “bör”, behandlas, sett utifrån hur de traditionella könsmönstren 

ser ut (Hedlin, 2010) & (Skolverket, 2017b). Då ser vi heller inte det som konstigt att eleverna 

i Grenholms (2016) studie uttalar sig om att det krävs styrka att våga gå mot strömmen. Om 

elever redan från en tidig ålder i sitt liv blir behandlade på ett sätt med förväntningar kring hur 

de bör vara, är det inte heller konstigt att de utvecklar vissa tankar och idéer kring hur de ska 

vara och vilka val de ska göra i livet. Detta är å andra sidan anmärkningsvärt när det i 

syftestexten i läroplanen (Skolverket, 2017a) står att teknikundervisningen ska beröra hur 

tekniken har påverkat och fortfarande påverkar samhällsutvecklingen. Då kan en aspekt vara 

att undervisningen berör just normer kring teknik, hur eleverna tänker kring vem som sysslar 

med teknik och vilka följder det får för samhällsutvecklingen. Dessutom menar 

Teknikföretagen (2016) att det idag finns alldeles för få kvinnliga tekniklärare, vilket medför 

att få flickor har någon att identifiera sig med. Vi tänker att det även blir svårare att gå mot 

strömmen om man inte har någon speciell förebild eller som Teknikföretagen (2016) 

beskriver det, någon att identifiera sig med. 

 

I Skoghs (2001) studie har författaren dessutom studerat ett så kallat “medfött” intresse till 

teknik. Hedlin (2010) beskriver att vi behandlar barn utifrån samhällets förväntningar om hur 

de bör vara. Även Mellström (2003, refererad i Sultan, 2018) menar att om vi återkommande 

gånger stöter på situationer i samhället som utifrån omgivningen berättar hur vi förväntas 

vara, bete oss eller vad vi ska kunna, så kommer detta att forma våra intressen och vår 

könsidentitet, teknikintresset skapas således utifrån en social konstruktion. Utifrån detta 

kommer vi fram till att vi har en teori om att detta “medfödda” intresse som Grenholm (2016) 

studerar, inte är något annat än föreställningar som vi i samhället själva skapat. Det blir 

därmed av största vikt att undervisningen i teknik försöker bryta dessa föreställningar, det är 

ju trots allt vår uppgift som lärare att göra det eftersom det i läroplanen (Skolverket, 2017a), 

står skrivet att skolan har ett ansvar att motverka traditionella könsmönster.  
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Sammanfattning och tolkning av resultat  

Dessa fyra teman, elevers intressen och attityder till skolämnet teknik, elevers självförtroende 

i teknikundervisning, lärarens roll och normer kring teknikämnet, hänger ihop, de är alla olika 

aspekter som påverkar elevers inställning till teknikundervisningen. Utifrån 

kunskapsöversiktens resultat kan vi konstatera att läraren har en stor påverkan hos eleverna 

och deras inlärning. Om läraren uppskattade sitt ämne medförde detta att även eleverna gjorde 

det. Hur teknikundervisningen var upplagd var även av stor vikt för elevernas inställning till 

teknikämnet, eleverna beskriver att undervisningen ska vara varierad och satt i ett 

sammanhang och att innehållet ska vara verklighetsförankrat. Är läraren dessutom medveten 

om att flickor har sämre självförtroende i ämnet teknik och att deras intressen och attityder 

skiljer sig till ämnet gentemot hur pojkar uppfattar teknikämnet så kan läraren också aktivt 

arbeta i klassrummet för att motverka dessa könsskillnader och förhindra att elevers 

teknikintresse skapas utifrån en social konstruktion. Detta skulle läraren kunna göra genom att 

exempelvis arbeta med hur eleverna uppfattar normer kring teknikämnet eller fokusera på att 

skapa situationer i klassrummet där flickorna kan ta större plats. Detta kan öppna upp för att 

både flickor och pojkar har en jämn inställning till teknik och därmed skapa bättre 

förutsättningar för att både flickor och pojkar tar till sig ämnesinnehållet. För det är ju trots 

allt en viktig aspekt i läroplanen att undervisningen i teknik ska bidra till att eleverna 

utvecklar ett intresse för ämnet och tar till sig tekniska utmaningar på ett medvetet sätt. Den 

insamlade datan har berört teknikämnet generellt, utan att koppla det till ett specifikt centralt 

innehåll från läroplanen. Vi drar därmed slutsatsen att det resultat som presenteras i artiklarna 

kan vara användbart oberoende om man arbetar med till exempel hur vanliga hållfasta och 

stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar eller 

teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till 

lösningar, konstruktion och utprövning.  

 

 

Slutsats och implikation    

 

De olika aspekter som påverkar elevers inställning, vilket innebär deras attityd, intresse och 

självförtroende, till teknikämnet är läraren, hur undervisningen är utformad och till viss del 

normer i samhället. Detta skiljer sig mellan pojkar och flickor då vi har kommit fram till att 

det, finns ett bristande intresse till teknikämnet och teknikundervisningen hos flickor, 
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dessutom minskar intresset ju längre in i grundskolan flickorna kommer. Flickor har dessutom 

sämre självförtroende i teknik än vad pojkar har. Läraren har en stor inverkan för elevers 

inställning av teknik i skolan, lärarens inställning “smittar av sig” på elevers, särskilt flickors, 

inställning till teknikämnet.  

 

Det vi saknade under arbetets gång var mer forskning som berättade hur vi ska gå tillväga för 

att minska klyftan mellan pojkars och flickors inställning till teknikämnet. Utifrån denna 

kunskapsöversikt har vi funnit forskning som berättar att det finns ett problem, där flickor inte 

är intresserade av teknikämnet i lika hög grad som pojkarna. Ett nytt problemområde till 

examensarbete II skulle kunna vara hur läraren ska arbeta med flickor och pojkar för att skapa 

ett mer jämnt självförtroende, intresse och attityd hos eleverna till teknikämnet.  
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Björkholm, E. 

(2010).  

Undersöker skillnaden mellan flickor och pojkar, 

deras intresse och attityd till teknikundervisning. 

Detta kopplas även till elevernas självförtroende till 

teknik. 

X       256 

 

10 

 

  

 

 

Sverige 8-12 år 

Denessen, E., Vos, 

N., Hasselman, F., & 

Louws, M. (2015). 

En enkätundersökning om elevers attityder till NO-

ämnena och teknik i grundskolan i relation till 

lärarnas attityder kring ämnet och vilken påverkan de 

har på eleverna, beroende på vilket kön läraren har. 

De undersökte även hur elevernas attityd till 

teknikämnet förändrades under skolåret.  

X       1822 91   

 

 

Nederländerna 
Åk 5-8 

Eliasson, N., 

Karlsson, K-J. & 

Srensen, H. 

(2017). 

Forskarna utgick från observationer från inspelade 

filmer där de studerade hur flickor och pojkar svarar 

på olika frågor i teknikundervisningen. De studerade 

även om eleverna svarade olika ofta beroende på 

vilket kön läraren hade. 

   X    195 14   

 

 

Sverige Åk 9  

Grenholm, J. (2016). 

Syftet med denna undersökning är att lyfta fram de 

faktorer som blir 
betydelsefulla då grundskoleelever talar om sina 

framtida studieval. 
Ett speciellt fokus läggs på attityder och inställning, 

hur de resonerar kring 
betydelsen av intresset för teknik och utbildningsval 

med tekniska inriktningar. 

X X      ? ?   

 

 

 

 

Sverige 
Åk 9 

Lindahl, B. (2003).  
Syftets med studien är att ta reda på hur elevers 

intresse för och 
X X  X    100    

 

     Sverige 
Åk 5-9 

                            Metod  Urval                                    Land                          Ålder 
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attityder till naturvetenskap och teknik utvecklas 

under den senare delen av grundskolan och vilka 

faktorer som påverkar valet till gymnasiet. 

Mattsson, G. (2005). 

Syftet med studien är att undersöka skolämnet teknik 

för att utröna om det fanns något samband mellan 

grundskoleelevers intresse för teknik i skolan och 

lärares tekniklärarutbildning. Även hur eleverna 

uppfattar teknikämnet är en viktig fråga att besvara, 

för att få veta vilka 

kvalitativa skillnader elever upplever i de olika 

lärarnas undervisning och som kan tänkas påverka 

deras teknikintresse.  

X 

 

X 

 

     214 10   

 

 

 

 

Sverige Åk 5-9 

Nordlöf, C., Höst, G. 

& Hallström, J. 

(2017). 

Syftet med denna studie är att undersöka svenska 

tekniklärares inställning till ämnet och hur dessa 

attityder kan relateras till bakgrundsvariabler. De 

undersöker även hur detta påverkar elevernas 

inställning och attityd till teknikundervisningen.  

X        1367   

 

 

Sverige 

År 6-16 

(mestadels 

åk 4-6) 

Rasinen, A., 

Virtanen, S., 

Endepohls-Ulpe, M.,  

Ikonen, P., Ebach, J 

& Stahl-von Zabern, 

J. (2009).  

Forskare från Finland och Tyskland undersökte 

elevers attityder till teknikämnet, då de vill göra 

teknikämnet mer attraktivt för flickor och öka deras 

intresse i teknikämnet. 

X       235    

 

 

Tyskland 

(Finland)  
7-12 år 

Rooke, G. (2013). 

Syftet med denna avhandling är att se hur skolan kan 

öka elevers intresse i teknikämnet. Där de föreslår två 

stycken strategier som diskuteras.  

X X  X    38    

 

Sverige  Åk 1-9 

Skogh, I-B. (2001).  

Syfte är att studera flickors erfarenheter och 

upplevelser av teknik i skola och hemma. Via olika 

metoder kunna dra slutsatser kring hur flickor tänker 

och agerar kring teknik. 

X X  X    26    

 

Sverige 
7-12 år 
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