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Förord 
 
 
Vi vill tacka praktikhandledaren och eleverna som har gjort detta examensarbete möjligt. 
Tack vare er positiva inställning och samarbetsvilja kommer vi att minnas vår slutpraktik som 
en lärorik och rolig period av lärarutbildningen. 
Även våra familjer ska ha ett stort tack för stöd, uppmuntran och visat tålamod, framför allt 
vid arbetet med denna rapport. 
 
 
 
 
 
 
 
Tornedalen den 3 januari 2005 
 
 
Jessica Lindbäck 
Carina Tammilahti 



     

Abstrakt 
 
 
Studien undersöker flickors och pojkars tankar om teknik och hur de påverkas av ett 
innovationsprojekt. Undersökningen utfördes i klasserna 6-9 på en liten F-9 skola och de 
metoder som användes var enkät, observationer och intervjuer. Elevernas tankar om teknik 
var traditionella, de ansåg att maskiner, el-motorer och datorer var teknik. Under projektets 
gång hade flickorna svårt att hitta problem att jobba med och deras tidigare erfarenhet 
begränsade deras uppfinningsrikedom. De krävde även mycket handledning för att få 
färdigställt sina innovationer. Pojkarna däremot hittade lösningar på sina problem med mer 
eller mindre komplicerade metoder och jobbade självständigt. Det sista intervjutillfället 
visade att elevernas syn på teknik hade breddats och mest tydligt var det hos flickorna. Många 
elever hade nu insett att det mesta är teknik på ett eller annat sätt. 
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Bakgrund 
 

Inledning 
 
Efter en lång utbildningstid ville vi göra den sista praktiken och examensarbetet till en lärorik 
och minnesvärd erfarenhet inför vår framtida lärarroll. Vårt mål var att hitta något som både 
vi och eleverna skulle kunna uppfatta som roligt och meningsfullt. Efter att ha tänkt tillbaka 
på vår egen utbildning kom vi fram till att tekniken var det ämne som hade gett mest 
inspiration och arbetsglädje. Därför valde vi att arbeta med teknik under vårt examensarbete. 
Vi kom snabbt in på pojkars och flickors olika tänkande inom tekniken och blev intresserade 
av att beskriva några pojkars och flickors tankar om teknik, samt undersöka om dessa tankar 
ändras när undervisning bedrivs kring ett innovationsprojekt.  
 
Vi anser att teknik är ett intressant och viktigt ämne som ofta får för lite utrymme och värde i 
grundskolan, trots att teknik funnits som obligatoriskt ämne sedan Läroplan för grundskolan 
1980, Lgr 80. I många år var tekniken mest inriktad på pojkar och pojkars tänkande, men 
under de senaste åren har teknikundervisningen tagit stora steg mot en mer jämlik 
undervisning (Ginner & Mattsson, 1996). Tekniken i skolan borde lyftas fram mer och man 
kunde sätta mer tyngd på att ta reda på vad det är för skillnader mellan flickors och pojkars 
syn på teknik och anpassa teknikundervisningen efter det.  Alla elever har rätt att få en 
undervisning som stimulerar deras tekniska förmåga, knyter an till deras erfarenheter och 
passar deras arbetssätt. I Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94 kan man läsa 
följande: 
 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med utgångspunkt 
i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande 
och kunskapsutveckling. (Utbildningsdepartementet [UB], 1999, s. 5) 

 
 

Historik 
 
Steenberg (1997) beskriver samhällets syn på flickors och pojkars olika utbildnings-
möjligheter ur ett historiskt perspektiv. Det har inte alltid varit självklart att flickor och pojkar 
skulle erbjudas samma utbildning. På 1840-talet byggdes den allmänna folkskolan ut i Sverige 
och först då fick flickor samma möjligheter till grundutbildning som pojkar. De högre, 
avgiftsfria läroverken var till en början bara öppna för pojkar. Flickorna var hänvisade till 
privata, avgiftsbelagda flickskolor som motsvarade läroverkens utbildning. Under senare 
delen av 1800-talet ansåg man att flickor inte hade samma förutsättningar för utbildning som 
pojkar. Det kunde vara ett hot mot kvinnors hälsa att anstränga sig intellektuellt före 
puberteten. Flickor hade annan sorts intelligens som var underlägsna pojkars. Flickor ansågs 
vara känslomässigt, moraliskt och religiöst överlägsna pojkar. Den förhärskande 
samhällssynen kallades �särartsteori� och innebar att flickor och pojkar skulle skolas in i olika 
samhällsroller, där flickornas naturliga uppgifter var att bli maka, mor och husmor. Pojkarna 
hade större frihet att välja yrke och framtid.  
 
På 1800-talet ansågs att om pojkar och flickor gick i samma skola skulle de �dumma� 
flickorna hindra pojkarnas utveckling, men i början av 1900-talet var uppfattningen att 
flickornas bättre framgångar under lägre skolstadier skulle trycka ner pojkarna vid fortsatt 
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undervisning. Därför ville man inte att pojkar och flickor skulle gå i samma skola. På 1920-
talet hade uppfattningen ändrats. Man ansåg att samundervisning skulle innebära att flickorna 
uppmuntras till prestationer i naturvetenskapliga ämnen genom att se pojkarnas arbete, medan 
pojkarna skulle lära av flickornas goda kunskaper i språk och humaniora. 
 
1927 öppnades de högre allmänna läroverken även för flickor. På 40-talet byggdes 
utbildningssystemet ut för att kunna ta emot dåtidens stora barnkullar. Den 7-åriga folkskolan 
ombildades till en 9-årig obligatorisk grundskola och gymnasieskolan blev uppdelad i yrkes- 
och teoretiska utbildningar. Detta innebar att ekonomiska och sociala skillnader minskade 
mellan olika samhällsgrupper, och flickor och pojkar fick samma möjligheter. Under 60-talet 
ökade behovet av arbetskraft och även kvinnorna uppmuntrades att välja yrkesverksamma liv. 
Ökande levnadsstandard medförde också att hushållen fick svårare att försörja sig på en lön. 
Parallellt med detta byggdes barnomsorgen ut och snart försvann hemmafruarna. Under den 
här tiden utvecklades grundsynen �likhetsteorin�, som byggde på forskning och gjorde 
gällande att pojkar och flickor klarade undervisningen lika bra och att det inte fanns någon 
generell skillnad i deras intelligens. Pojkar och flickor skulle lära sig av varandra och 
könsrollstraditionen skulle brytas genom att de skulle få samma erfarenheter.  
 
Under 70-talet vidareutvecklades jämställdhetsperspektivet i grundskolan. Från 1979 fick inte 
skolan erbjuda tillval som kunde leda till könsbundna val. För att teknikämnet skulle nå både 
pojkar och flickor har det varit obligatoriskt i grundskolan sedan Lgr 80. Ett syfte med detta 
var att öka elevernas intresse för naturvetenskap. Resultatet blev inte det önskade eftersom 
ämnet inte fick en kursplan och utbildade lärare saknades (Ginner & Mattson, 1996). 
 
Sedan Lpo 94 har teknikämnet egen kursplan, men inget fastställt timantal. I den nationella 
timplanen för grundskolan är teknik sammanslaget med de naturvetenskapliga ämnena: kemi, 
fysik och biologi. Sammanlagt under grundskoletiden skall skolan erbjuda eleverna 800 
timmar av dessa ämnen.  
 
Jämställdheten i dagens skola regleras av Lpo 94: 

Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på 
vilket pojkar och flickor bemöts i skolan och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till 
att forma vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella 
könsmönster. Den skall ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina 
intressen oberoende av könstillhörighet. (Utbildningsdepartementet [UB], 1999, s. 6) 

 
 

Vad är tänkande? 
 
Tänkande är en abstrakt process vars viktigaste redskap är begreppen, som används för att 
ordna och klassificera omvärlden och som refererar till gemensamma drag hos klasser av ting 
och förhållanden (Jerlang, et.al, 1999). 
 
Bunkholdt (1991) beskriver tänkande på följande vis: 

Genom det sätt varpå tänkande definieras, innefattar det många olika former av abstrakt verksamhet, 
från dagdrömmeri och minnen till abstrakt problemlösning. Perception, tidigare erfarenheter, 
föreställningar, begrepp och språk är det som skapar tankens innehåll och form. 
( s.143) 
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Enligt Piagets utvecklingsteori kan barnets utveckling delas in i fyra stadier. Stadierna är 
åldersrelaterade och bygger på att barns tänkande skiljer sig markant mellan stadierna. Det 
första stadiet, 0-2 år, kallas senso-motoriska och kännetecknas av att tänkandet begränsas till 
handlingsscheman. Mellan 2 till 6 års ålder infaller det pre-operationella stadiet, då barnen 
tänker intuitivt och egocentriskt. Konkret-operationellt stadium infaller i 7 till 11 års ålder. Då 
utvecklas systematiskt och logiskt tänkande i konkreta situationer. Det fjärde stadiet omfattar 
åldrarna 12 år och uppåt och kallas formellt operationellt stadium. Det är då förmågan till 
fullständigt abstrakt tänkande utvecklas (Hwang & Nilsson, 1995). Angående det fjärde 
stadiet skriver Bunkholdt (1991) följande:  

Typiskt för den logiska utvecklingen är förmågan att ställa upp och pröva olika hypoteser. Det 
innebär t.ex. att man kan se flera möjliga lösningar på ett problem och systematiskt variera olika 
betingelser för att komma fram till den rätta lösningen.  (s.146-147) 

 
Enligt Carlgren och Marton (2003) utvecklar människor sin förmåga att urskilja vad andra ser, 
erfar och tänker på genom att själv uppleva variationer i sina erfarenheter och tänkande. Av 
detta får man en förmåga att se och förstå sin omvärld ur olika perspektiv.  
 
I vår studie har vi utgått från att tanken är en abstrakt företeelse som kommer till uttryck i ord 
och handling. 
 
 

Vad är teknik?  
 
Skogh (2001) anser att teknikbegreppet är mångtydigt och svårdefinierat, både för barn och 
vuxna. Teknik används i många olika sammanhang såsom datorer, vardagsföremål, musik, 
idrott och kluriga uppfinningar.  

Begreppet teknik innefattar både en företeelse och en aktivitet och det faktum att det förekommer i så 
många olika sammanhang medför, inte oväntat, en viss språkförbistring. Det är inte alls säkert att 
elever, lärare och föräldrar menar samma sak när de talar om teknik/teknikundervisning i skolan � det 
torde snarare vara sannolikt att de inte gör det. (s.131) 

 
Om man slår upp ordet teknik i Nationalencyklopedin får man denna förklaring: 

teknik (ty. Technik, över fr. av grek. techniko´s 'konstfärdig', 'hantverksmässig'; 'konstgjord', av 
te´chn\ 'konst', 'hantverk'), sammanfattande benämning på alla människans metoder att tillfredsställa 
sina önskningar genom att använda fysiska föremål. Föreställningen att all teknik är tillämpad 
naturvetenskap är missvisande. Naturvetenskaplig kunskap har ofta uppstått ur tillämpad teknik. 
(Nationalencyklopedin).  

 
I kursplanen står följande betydligt enklare definition gällande teknik: 

Människan har alltid strävat efter att trygga och förbättra sina livsvillkor genom att på olika sätt 
förändra sin fysiska omgivning. De metoder hon då använt är i vidaste mening teknik. (Skolverket, 
2000a, s.111) 

  
Vi anser liksom Skogh, att teknik är ett svårdefinierat begrepp som kan uppfattas olika av 
olika individer. Det är dock vår uppfattning att teknik i sin vidaste mening kan omfatta alla 
konkreta föremål och processer i vår omgivning.  
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Teknik som skolämne 
 
I Utbildningsdepartementets Kursplaner och betygskriterier 2000 beskrivs teknikämnet på 
följande sätt: 

Utbildningen i ämnet teknik utvecklar en förtrogenhet med teknikens väsen. Syftet är att öka 
förståelsen av hur produktionsförhållanden, samhället, den fysiska närmiljön 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, 2000a, s.112) 

 
Kursplanen i teknik poängterar även att tekniska problem kan vara av olika karaktär beroende 
på vad man vill uträtta. Fyra olika grundläggande funktioner beskrivs, nämligen omvandla, 
lagra, transportera och styra. Genom att i undervisningen tydliggöra dessa kan eleverna 
utveckla förmågan att själv analysera teknikens roll och funktion. 
 
Gulbrandsen (1994) beskriver flickors och pojkars olika syn på naturvetenskapliga ämnen. 
Hon har kommit fram till att många elever beskriver bl.a. fysik som ett kallt, slutet och 
auktoritärt ämne. Det har en hög abstraktionsnivå och blir därför otillgängligt för många 
elever. Ämnet är för långt från den vardagliga verkligheten och har låg social koppling. Det 
medför att fr.a. flickor blir negativt inställda till ämnet, eftersom det inte är relevant för dem 
personligen eller för samhället. Pojkar har i stort sett samma uppfattning, men det verkar som 
om detta inte spelar så stor roll för dem. De förhåller sig mer instrumentellt till ämnet, d.v.s. 
de ser det som ett medel att nå ett mål, medan det för flickorna är viktigare att ämnet ska vara 
meningsfullt i sig. Flickors och pojkars förhållningssätt till teknik skiljer sig ofta åt och det 
gör även samhällets syn på flickors respektive pojkars roller i tekniska sammanhang. 
Utbildningsdepartementets syfte med teknikämnet är att alla ges tillfälle till ett medvetet och 
allsidigt kunskapssökande i utbildningen.  
 
Dagens läromedel i teknik knyter dåligt an till flickors vardag. De utgår mer från pojkars 
erfarenhetsvärld och ger därför pojkarna större möjligheter att spegla sig själva i 
undervisningen. Det medför att pedagogen måste anstränga sig för att göra lektions-
planeringen sådan, att arbetssätten utgår från ämnen och områden som intresserar alla elever. 
Teknikundervisningen ska också innehålla uppgifter som är utmanande för både flickor och 
pojkar. Det kan vara spatiala, experimentella uppgifter som man angriper utan att först ta fram 
bok och penna (Steenberg, 1997). 
 
 Ginner och Mattsson (1996), belyser samma ämne: 

Ett stort antal undersökningar visar att flickors och pojkars förutsättningar och villkor, prestationer 
och resultat i hög grad påverkas av deras könstillhörighet. Eftersom det aktiva arbetet för jämställdhet 
syftar till att ge varje individ, flicka som pojke, samma möjligheter att utveckla sina personliga 
ambitioner, intressen och förmågor får självfallet inte könstillhörigheten verka begränsande eller 
uteslutande. (s.66) 
 

När pojkarna kommer till skolan har de ofta redan god instrumentell erfarenhet av teknik. 
Flickor saknar vanligen den erfarenheten. De ställer ofta höga krav på den egna förståelsen 
och när de inte förstår väljer de ofta strategin att ta till färdiga mallar för att lösa problem. 
Detta kan uppfattas som att flickor vill vara säkra på att komma fram till rätt svar snarare än 
att pröva sig fram. De avbryter och kontrollerar att de är på rätt väg innan de fortsätter. 
Flickor kan verka rädda för att göra fel och blir onödigt försiktiga. Pojkar läser i allmänhet 
mer översiktligt. De lär ofta genom att pröva sig fram: först gör jag så här, sedan så här och 
sist så här (Steenberg, 1997). 
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Många flickor som är intresserade av naturvetenskap tvekar ändå inför att välja en teknisk 
utbildning och ett tekniskt yrke. Detta kan bero på att de har svårt att ta till sig tekniska 
principer eftersom flickor ofta saknar praktisk erfarenhet. Det är svårt för flickorna att skapa 
mening i den traditionella teknikundervisningen eftersom det blir abstrakt och ointressant om 
de inte kan skapa sig en bild av hur man ska använda den kunskap som lärs ut (Aurell, 1999).  
 
Stabergs studie från 1992 följer ett antal elever under deras högstadietid med inriktning mot 
värderingar och attityder till naturvetenskapliga ämnen. I den framkommer att teknikämnet 
svarar väl mot pojkarnas intresse att �skruva och meka�, medan flickorna har ett högre krav 
på samband mellan den egna upplevda verkligheten och undervisningsinnehållet. Vidare 
framhålls att det finns en skillnad när det gäller förståelse. Flickor eftersträvar ofta en djupare 
förståelse medan pojkar kan acceptera en mer ytlig förståelse. En annan betydelsefull faktor 
som kan förklara många flickors ovilja att ägna sig åt teknik, kan vara vid vilken ålder de 
möter teknikundervisningen. I dagens skola är teknikundervisningen ofta �maskulint färgad� 
och förlagd till de senare åren i grundskolan. Vid den åldern är flickornas fysiska 
mognadsutveckling som intensivast och det är också då som könsidentiteten befästs. Om detta 
skriver Staberg: 

På individplanet menar flickor att teknik inte ligger för dem och de har inga goda erfarenheter. 
Strukturellt i vuxenvärlden och i skolan fortsätter tekniken att vara männens och pojkarnas. 
Symboliskt står femininet och teknik i motsats till varandra, medan maskulinitet överensstämmer 
med teknik. (s.159) 

 
Om man generaliserar grovt kan man, enligt Steenberg, säga att flickor koncentrerar sig på 
detaljer och likheter, medan pojkar ser mer på form, rymd och helheter.  Flickor ser tekniska 
produkter utifrån dess praktiska nytta och användbarhet och lär sig gärna i samspel med 
andra. Pojkar tar sig tidigt an leksaker och tekniska apparater genom att skruva isär dem och 
sätta ihop dem igen, för att ta reda på hur de fungerar.  
 
Teknikundervisningen i skolan är viktig för att den skall förbereda ungdomarna inför 
framtiden. De måste inse att de är en del av samhällsutvecklingen men inte vare sig början 
eller slutet av den. De tekniska systemen är en helhet som binder samman tidigare idéer och 
lösningar med framtidens möjligheter till utveckling. Dagens ungdomar är de som i framtiden 
ska skapa utveckling och tillväxt för kommande generationer. I det perspektivet är det också 
viktigt att eleverna lär sig att all tekniskt utnyttjande av naturens resurser måste ses både ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv och ur ett miljöperspektiv (Ginner & Mattsson, 1996). 
 
Centrum för teknik i skolan, CETIS, poängterar vikten av teknisk allmänbildning och anger 
tre skäl för att satsa på detta. Medborgare i en levande demokrati måste förstå grunderna för 
de tekniska systemen i samhället för att kunna ta ställning till viktiga samhällsfrågor. Genom 
att leka med, pröva och utveckla egna tekniska lösningar kan man få ett �tekniskt 
självförtroende� som underlättar i vardagen. Vårt samhälle är dessutom beroende av att det 
utbildas omdömesgilla och kreativa tekniker inom många yrkesområden. Framtidens 
arbetsmarknad efterfrågar kunnande inom naturvetenskap och där kan tekniken fungera som 
språngbräda för ett ökat intresse även för det kunskapsområdet. 
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Eftersom samhällsutvecklingen under slutet av 1900-talet medförde ökat behov av även 
kvinnors tekniska kompetens, har samhället sedan 1980-talet satsat resurser för att stimulera 
flickors intresse för teknik. Trots det är det fortfarande få flickor som söker till 
gymnasieskolans tekniska program. Tyder det på att flickor är generellt mindre intresserade 
av teknik än pojkar? 

Gemensamt budskap var att flickor skulle ändra sig på olika sätt. Flickor skulle uppmuntras att våga 
göra okonventionella val. Mycket sällan frågades varför flickorna inte ville göra dessa val. (Staberg, 
1992, s.16) 
 

Med stöd av Staberg (1992) påstår vi att undervisningens innehåll och utformning har stor 
betydelse för om flickor upplever teknikundervisningen meningsfull eller inte. En bidragande 
orsak till att många flickor ser teknikområdet som ointressant, är att undervisningen i teknik 
ofta följer gamla tekniktraditioner.  
 
Utbildningsdepartementet har insett att teknikämnet måste bli mer samhällstillvänt för att 
anpassas till framtidens krav och behov. Från att ha haft en tydlig koppling till de 
naturorienterande ämnena, blev teknik i och med 1994 års läroplan ett självständigt ämne med 
egen kursplan, som blev mer mångskiftande med utblickar mot både naturvetenskap och 
samhällskunskap. 
 
 

Innovationsprojekt som undervisningsmetod 
 
Vi tror att ett sätt att göra teknikundervisningen både intressant, utmanande och givande för 
både flickor och pojkar kan vara att arbeta med ett innovationsprojekt. Då ges eleverna 
möjlighet att utifrån sina egna intressen arbeta med vardagsproblem. Metoder, medel och 
material kan kombineras i oändligt många olika arbetssätt så att fler kan bli både engagerade 
och stimulerade.  
 
I Teknik i skolan (Ginner & Mattsson, 1996) redogörs för ett examensarbete på 
grundskollärarutbildningen, Göteborgs universitet. I detta utfördes en undersökning för att se 
om en uppfinnar-/tekniktävling stimulerar barns intresse för teknik och om skillnad kan 
skönjas mellan flickor och pojkar vad gäller teknikintresse. Slutsatserna av examensarbetet 
sammanfattades enligt följande:  

• En uppfinnar-/teknik tävling kan stimulera intresset för teknik hos barn. En majoritet av såväl 
flickorna som pojkarna ansåg att deras intresse för teknik hade ökat.  

• Begreppet teknik var svårt att definiera för många elever.  
• Intresset för teknik visade sig vara lika stort hos flickorna som hos pojkarna. Flickorna var något 

mer positiva till tävlingen än pojkarna. Båda grupperna ansåg sig vara relativt bra på att uppfinna 
och konstruera saker. Dock var det endast flickorna som påstod sig vara otekniska.  

( s.160) 
 

Lpo 94 betonar vikten av att skolans undervisning ger eleverna möjlighet att arbeta 
självständigt och utveckla förmågor som problemlösning och ansvarstagande. Att låta 
eleverna arbeta utifrån ett innovationsprojekt innebär en möjlighet att uppnå flera av 
Läroplanens intentioner.  

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Eleverna skall få möjlighet att ta 
initiativ och ansvar. De skall ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att arbeta självständigt och 
lösa problem� (UB, s. 7) 
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Att arbeta med innovationsprocessen kan också stärka elevernas självkänsla. Det är ett arbete 
som innebär att de får upptäcka och utnyttja sin inneboende kreativitet och få chans att prova 
sina idéer i verklighetens ramar. Detta svarar bra mot Läroplanens formulering: 

Skolan skall stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet skall de 
intellektuella så väl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. 
Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra en grund för undervisningen. Lärarna skall 
sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former. (UB, s. 11)  
 

Innovationer och uppfinningar kommer sällan som blixtar från en klar himmel, inte ens för 
etablerade uppfinnare. Att arbeta med en innovation är en lång process som handlar om att 
identifiera ett problem, resonera, pröva och fundera ut möjliga lösningar till problemet, varav 
de flesta kommer att förkastas. När man väl är framme vid en lösning gäller det att rent 
praktiskt konstruera en modell eller prototyp. Även denna kan behöva prövas och omarbetas i 
flera faser innan den slutgiltiga uppfinningen tar form. Det innebär att uppfinnarprocessen blir 
särskilt lämpad för gränsöverskridande arbete i skolan. Här erbjuds tillfälle till studier inom 
många ämnesområden bl.a. historia, samhällskunskap, svenska, bild, slöjd och teknik. Det är 
också av största vikt att teknikämnet integreras med många andra skolämnen, för att nå 
kursplanens mål. Teknik handlar inte bara om de praktiska redskapen och verktygen, eller hur 
dessa ska hanteras, eller vilka praktiska resultat som kan presteras inom teknikens 
tillämpningsområden. (Finn upp, 2002) Enligt kursplanen i teknik omfattar teknikämnet 
mycket mer än så: 

Utifrån ett praktiskt och undersökande arbete åskådliggörs både den tekniska utvecklingsprocessen � 
problemidentifiering, idé, planering, konstruktion, utprövning och modifiering � och hur den teknik 
som omger oss är länkad till olika och ofta inbördes oberoende system. För att förstå teknikens roll 
och betydelse måste växelspelet mellan mänskliga behov och teknik behandlas. Detta perspektiv 
belyser konsekvenser och effekter för individ, samhälle och natur av en viss teknikanvändning.  

(Skolverket, 2000a, s. 114-115) 
 
 
Syfte 
 
Att beskriva flickors och pojkars tankar om teknik och hur de påverkas av undervisning i form 
av ett innovationsprojekt.  
 
 
Metod 
 

Vetenskaplig metod 
 
Studien genomfördes i två olika klasser, en 6-7 och en 8-9 på en liten F-9 skola. 
Elevgrupperna bestod av totalt 13 flickor och 17 pojkar. Vi inledde undersökningen med att 
skicka ut en förfrågan till elevernas föräldrar, för att få deras godkännande till att vi intervjuar 
deras barn (bilaga 1). För att ta reda på elevernas tankar och föreställningar om teknik gjorde 
vi en inledande undersökning av elevernas förkunskaper, erfarenheter och tankar om teknik. 
Vi började med en skriftlig enkät där eleverna fick uppge vilka olika vardagsfenomen de 
uppfattar som teknik (bilaga 2). Därefter intervjuade vi eleverna om vad teknik är för dem. 
Intervjuerna genomfördes i små grupper om två till tre personer, pojkar och flickor var för sig. 
Orsaken till de könsseparerade grupperna var att vi ville se om det gick att urskilja olika 
tankemönster hos flickor respektive pojkar. Eleverna fick förutsättningslöst beskriva vad 
teknik är för dem. Intervjun sonderade även i vilken utsträckning eleverna uppfattar att de är 
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brukare av teknik och tekniska produkter. Vi ville också ta reda på om eleverna uppfattar 
teknik som positivt eller negativt och hur de ser på sin förmåga att lära sig om och utnyttja 
teknik och tekniska produkter. 
 
Efter intervju- och enkätundersökningarna genomfördes undervisning i form av ett 
innovationsprojekt. Under projektets gång observerade vi elevernas arbete och de fick även i 
uppgift att skriva loggbok. Tanken med loggboken var att dokumentera tankar och 
tillvägagångssätt under uppfinningsarbetet. När eleverna hunnit en bit i sitt innovationsarbete 
intervjuades de om hur de upplevde arbetssättet. När innovationsprojektet var genomfört, höll 
vi avslutande intervjuer med grupperna. Vi fokuserade på om och i så fall hur deras tankar om 
teknik utvecklats. Intervjuerna genomfördes mer likt diskussioner där vi som intervjuare tog 
fasta på elevernas funderingar och försökte sedan få eleverna att uttrycka sina tankar genom 
följdfrågor utifrån vad som framkom. För att underlätta sammanställningen dokumenterades 
diskussionerna med hjälp av bandspelare och det som sades skrevs sedan ner på papper. 
 
 

Pedagogisk metod 
 
Under vårt examensarbete genomförde eleverna ett innovationsprojekt, där elevernas 
uppfinningar hade möjlighet att delta i en uppfinnartävling för skolor i Pajala, Överkalix och 
Övertorneå kommuner. Vi startade arbetet genom att tillsammans med eleverna fundera kring 
tidigare uppfinningar. Eleverna fick sedan välja en uppfinning som de sökte mer fakta om och 
redovisade för varandra. Med detta ville vi visa eleverna att mycket av våra vardagliga ting är 
tidigare uppfinningar och att de ofta uppkommit för att det funnits ett problem som saknade 
lösning. Sedan delades klassen in i en pojk- och en flickgrupp. Till dessa utdelades ett antal 
olika innovationer bl.a. från tidigare uppfinnartävlingar och eleverna fick försöka lista ut de 
olika föremålens funktion.  
 
För att stimulera elevernas tankeverksamhet och skaparglädje gjorde vi olika 
inspirationsövningar (bilaga 3). Dessa övningar hade till avsikt att öka elevernas kreativitet 
och uppfinnarlust. Sedan var det dags för elevernas egna problemlösningar. De fick tänka på 
olika problem i deras egen vardag och utifrån dessa fundera ut olika lösningar (bilaga 4).  För 
att väcka deras uppfinnarförmåga fick de titta på olika Internetsidor och hämta inspiration från 
andra elevers innovationer. När eleverna hade valt ut ett problem de ville jobba med, fick de 
göra en ritning som visade hur innovationen skulle se ut och vilka material som skulle 
användas. Material fick letas fram på skolan men även på återvinningen och hemma. Eleverna 
tillverkade prototyper som sedan fotograferades digitalt. Fotografiet tillsammans med 
ritningen och en beskrivning på hur innovationen skulle användas skickades sedan som bidrag 
till uppfinnartävlingen. 
 
Under innovationsarbetets gång gjorde vi olika teknikövningar där eleverna fick komma fram 
till den bästa tekniken och diskutera varför just den var bäst. Förväntningen av övningarna var 
att öppna elevernas ögon för olika sätt att bemöta ett och samma problem. 
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Tidsplan 
 
Undersökningen gjorde under höstterminen 2004. Figuren nedan visar en schematisk tidsplan 
som visar när de vetenskapliga och pedagogiska metoderna inföll. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1. Studiens genomförande i tid. 
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Resultat 
 

Enkät 
 
Undersökningen inleddes med en enkät där eleverna individuellt fick redogöra för vad de 
anser att teknik är för dem. Vi använde oss av ett formulär, �Teknik kan vara �� (bilaga 2). 
Resultatet redovisas i figur 2. 
 

0 20 40 60 80 100

Laga bilen
Byggsatser

Maskiner
Uppfinningar

Datorer
Elmotor

Mobiltelefoner
Industri

Dataspel
Sladdar

Lego
Bygga koja

Slöjd
Fabrik

Batterier
Miniräknare

Tvätta kläder
Värme

Laga mat
Idrott

Verktyg
Nål & tråd

Fantasi
Miljö
Tyg

Papper

Procent

Pojkar 
Flickor

 
 
Fig. 2. Sammanställning av  �Teknik kan vara �� del 1. 
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Undersökningen visar att synen på vad som är teknik inte varierar särskilt mycket mellan 
flickor och pojkar. Exempel på sådant som de flesta anser vara teknik är maskiner, laga bilen, 
byggsatser och uppfinningar. Mobiltelefoner, datorer, batterier och elmotorer är exempel på 
fenomen som pojkarna i något större utsträckning än flickorna anser vara teknik. Flickorna 
tycker däremot att industri, lego och bygga koja är teknik något mer än vad pojkarna gör. 
 
När det gäller idrott, värme, tvätta kläder, laga mat och slöjd är skillnaderna tydligare. Dessa 
företeelser tycker flickorna är teknik medan pojkarna i högre grad anser att verktyg är teknik. 
Få flickor och pojkar anser att papper, miljö och tyg är teknik. Fyra elever, två pojkar och två 
flickor tycker att allt är teknik. 
 

Observationer 
 
Resultatet av observationer vi gjort, under såväl intervjuer som innovationsprocessen, 
redovisas tillsammans med de svar vi fick av eleverna. 
 

Intervju 1 
 
Vad är teknik? � I vardagen, yrkeslivet? 
På denna fråga tycker överlag flickor och pojkar att teknik ofta är eldrivna apparater, som 
t.ex. tv, datorer, spisar och eltandborstar. Eller som en flicka sa: �Allt som har el i sig är 
teknik.� Även sådant som bilar, mobiltelefoner och maskiner nämns som svar på denna fråga. 
Pojkarna nämns att skruva i mopeder, skotrar och bilar. Även datorer och tv-spel är vanliga 
svar bland pojkarna. Flickorna svarar t.ex. bygga något, kunna göra något svårt och kunna 
saker. När det gäller yrkeslivet tycker pojkarna att snickra, mäta och använda instrument är 
teknik, medan flickornas svar är pallgafflar, diskmaskin och affärer. En flicka sa att: �Det 
beror på vilket yrke det är.� 
 
Är teknik viktigt? 
Flickorna och pojkarna är överens om att teknik är viktigt. Här är några kommentarer vi fick 
av flickorna: 

• Ja, vad hade vi gjort utan teknik � eldat för att laga mat t.ex. 
• Ja, annars kommer inga nya saker � allt går att förbättra. 

 
Pojkarnas kommentarer är: 

• Man klarar sig på vissa ställen, men inte när det gäller bilar. 
• Jo, annars skulle inte min mobil fungera. 

 
Är teknik bra eller dåligt? - Varför, varför inte? 
Teknik är bra för att den förenklar och underlättar vardagen samt leder till utveckling enligt 
både flickor och pojkar. På frågan om teknik är dåligt skilde sig svaren mera. Flickorna ser 
riskerna utifrån ett vidare perspektiv och svarar t.ex. atombomber, gifter, vapen, gaser, bränn- 
och elskador. Pojkarna däremot ser problem mer utifrån sig själva och sin närmiljö. De svarar 
att datorer kan få virus eller skadas av åskan och nya saker/bilar kan gå sönder efter en kort 
tid. En pojke sa: �All teknik är nödvändig t.o.m. kärnvapen för tänk om Nalle Puh kommer 
ner från rymden!� 
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Är teknik svårt? 
Både flickor och pojkar tycker att teknik kan vara svårt ibland speciellt när det gäller ny 
teknik som de ännu inte behärskar eller större projekt, som att bygga hus t.ex. Teknik som de 
oftare möter i vardagen uppfattar de inte som svårt. 
 
Håller du på med teknik? Vilken? 
Både flickor och pojkar anser sig i stor utsträckning hålla på med teknik. Man kan se en 
skillnad i att pojkar har lättare att koppla ihop vardagssysslor med teknik. De räknar bl.a. upp 
fixa bilen och moppen, hushållssysslor, spela trummor, tv-spel, cyklar och snowboard. En 
kommentar vi fick var: �Allt vi gör hemma hela tiden är teknik, som t.ex. laga bilar, traktorer, 
kapa ved och stapla samt vända skeden när jag äter.� Flickorna anser att datorer och tv-spel är 
teknik som de använder sig av. Däremot ifrågasätter de om annat de gör är teknik, t.ex. 
cirkelträning och att gå ut med hunden.  
 
Vilka sysslar inte med teknik? � Vilka gör det? 
Flickornas svar på vilka som inte sysslar med teknik är bl.a.: 

• Pensionärer, för de orkar inte och de har svårt för mobiler för det är så komplicerat och nytt. 
• Lik 
• Djur, utom myror och hästar. 

Pojkarnas svar: 
• Myror och djur. 
• Spädbarn 
• Lestadianer 

Men det fanns både flickor och pojkar som kom fram till att alla använder teknik. En pojke sa 
att: �- Alla använder teknik, även spädbarn � sugteknik� 
 
Hur uppfattar du din egna tekniska förmåga? 
Allt från bäst till dålig är svar vi fick från både flickor och pojkar. Flickorna är osäkra på vad 
egentligen teknisk förmåga är. Pojkarnas svar är mer distinkta.  
 
Behöver man teknisk förmåga?  
Att man behöver en teknisk förmåga håller både flickorna och pojkarna med om. 
 
Varför har man teknik i skolan? Vad ska man lära sig och varför? 
Även här kom flickornas osäkerhet om teknik fram. De har svårt att svara på varför, för att de 
inte har en tydlig bild av vad teknik egentligen är. Pojkarna däremot utgår från sin egen 
uppfattning om vad teknik är och tycker att teknik i skolan är viktigt.  
Exempel på flicksvar: 

• Det finns teknik i allt man gör. 
• Det är bra att ha kunskap. 
• Man kan bli elektriker. 

Pojksvar: 
• Man måste lära sig hamra, sy, spika och såga. 
• Bra saker att kunna i hemmet och för framtiden. 
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Inspirationsövningar 
 
Välj en uppfinning att titta närmare på 
I sina grupper fick eleverna själv välja en historisk uppfinning att titta närmare på och sedan 
redovisa inför resten av klassen. Flickorna var intresserade av vardagliga saker som brödrost, 
telefon, tvättmaskin, kondomer och stereo. Pojkarnas val hade större variation: bil, glödlampa, 
dynamit, tetra pack och hjulet. 
 
Gottepåsen 
Gottepåsen är en påse med en blandning av både enkla och mer komplicerade uppfinningar 
med olika användningsområden. Klassen delades in i en flick- och en pojkgrupp som sedan 
tävlade mot varandra i att komma på vilka funktioner de olika uppfinningarna hade. Den 
osäkerhet vi såg i flickornas svar under intervju 1, när det gällde teknik och teknisk förmåga 
framkom inte på samma sätt under tävlingen. Både flickor och pojkar tog sig an uppgiften 
med stor entusiasm och vi såg ingen skillnad i tankemönster och idérikedom mellan de två 
grupperna. 
 
Tänka tvärtom 
Vi samlade in olika saker från klassrummet och gav elevgrupperna uppdraget att ge sakerna 
nya användningsområden. Resultatet av de nya funktionerna skilde sig tydligt. Pojkarna 
omvandlade sakerna till funktionella vardagsting, sugrör och slangar - oljestickor, bullpapper 
� engångsaskkopp och provrör � snapsglas. Flickornas funderingar hade mycket med kroppen 
att göra, gem � hårklämmor, tavelkrita � puder och gummituttar � bröstvårtsskydd. 
 
 
Innovationsprocessen 
 
Efter inspirationsövningarna var det dags för eleverna att börja arbeta med sina uppfinningar. 
Vi inledde med problemlösning. 
 
Fem saker som irriterar mig 
Eleverna fick i hemuppgift att fundera ut några saker i sin vardag som irriterar dem. Vid nästa 
lektionstillfälle samlades de i sina respektive grupper för att välja ut fem av dessa problem att 
arbeta vidare med. Många av eleverna hade haft svårigheter att komma på irriterande 
vardagsproblem, men de problem som framkom noterade vi på tavlan. De grupper som inte 
hade hittat fem problem, fick ta idéer från tavlan för att kunna arbeta vidare med uppgiften. 
Sedan fick grupperna tänka ut förslag på lösningar till problemen, utan krav på att lösningarna 
skulle gå att genomföra. Här märktes en tydlig skillnad i flickors respektive pojkars sätt att ta 
sig an uppgiften. Flickorna kom fram till färre och ofta mindre komplicerade lösningar medan 
pojkarna hade betydligt fler kreativa och fantasifulla idéer. 
 
Observationer under innovationsarbetet 
Innovationsarbetet startades med utgångspunkt i föregående övning. De elever som redan då 
kommit på lämpliga vardagsproblem att arbeta fram lösningar på fick fortsätta med dessa. 
Målet var att presentera lösningen med en beskrivning samt producera en ritning och prototyp 
av uppfinningen. Även här fanns en olikhet i hur flickor och pojkar arbetade med uppgiften. 
Flickorna behövde mer tid och hjälp med både tankeprocessen och det praktiska arbetet. 
Många hade bra tankar och funderingar men litade inte på sin förmåga utan att konsultera oss 
handledare. En del flickor hade mycket svårt att komma på nya innovationer och såg ingen 
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utmaning i att förbättra saker som redan fanns. Några valde först tekniskt mer avancerade 
innovationer men förkastade dessa till förmån för enklare uppfinningar. Många av pojkarna 
hade redan efter �irritationsövningen� klart för sig vilket problem de ville arbeta med. De var 
mer självgående och kunde utan hjälp tänka ut lösningar, producera ritningar samt tillverka 
prototyper i olika material för att testa vilken som fungerade bäst. Pojkarna var överlag mer 
positiva till både arbetssättet och innovationsprojektet i sig. 
 
I de slutgiltiga uppfinningarna var det tydligt att flickorna valde enklare lösningar både när 
det gäller funktion och konstruktion. Många av pojkarnas uppfinningar var mer tekniskt 
komplicerade och fantasifulla och de som var mindre komplicerade hade istället flera 
alternativa lösningar. 
 
 
Teknikövningar 
 
Under innovationsarbetets gång varvade vi med några teknikövningar, för att få eleverna att 
förstå att det finns olika lösningar på samma problem. Vi ville även visa eleverna hur vanliga 
konstruktioner i vår omgivning kan se ut. Överlag var tendensen den samma i alla de tekniska 
övningarna. Flickorna var snabbt inne på utseende och design. De diskuterade, oftast 
tillsammans i gruppen, fram en lösning som de sedan provade med skiftande resultat. 
Pojkarna såg mer till funktionen. Olika modeller provades snabbt tills man hittade den modell 
som gav önskat resultat. Det slutgiltiga utseendet filades till när konstruktionen var klar, men 
gavs inga tankar under tillverkningsprocessen. Pojkarna var mer tävlingsinriktade och 
jämförde gärna sina resultat med resten av gruppen. 
 
 

Loggböcker 
 
Vi gjorde ett försök att låta eleverna skriva loggbok under innovationsprojektet. Det resultat 
vi fick var att flickornas uppfattning om teknik hade breddats redan efter en tids arbete med 
innovationen. De hade insett att arbete med olika material och ritningar också är exempel på 
teknik. För övrigt visade det sig att loggböcker inte var ett lämpligt sätt att studera hur 
elevernas tankar kring teknik utvecklades.  
 
 

Intervju 2 
 
Hur har det varit att jobba med innovation/uppfinning? 
Flickorna hade en något ifrågasättande inställning till projektet. Överlag tyckte de att det hade 
varit svårt, jobbigt och stressigt, men samtidigt roligt. Pojkarna var i allmänhet mer positiva. 
De flesta tyckte att det hade varit givande och bra trots att vissa ansåg sig ha dålig 
innovationsförmåga. 
 
Vad har varit dåligt? 
De svar vi fick av flickorna var få och handlade mest om att det var svårt att få igång 
tankeverksamheten och att hitta på någon idé att arbeta vidare med. De tyckte att det 
behövdes mera tid. Pojkarna svarade mer utförligt och de hade inte samma problem att 
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komma på uppfinningar. Det de tyckte var dåligt var byggproblem, omöjliga konstruktioner, 
kort om tid och att de materiella resurserna var begränsade. 
 
Vad var bra? 
Trots att flickorna tyckte att det var jobbigt att tänka utifrån ett innovationsperspektiv, så 
upplevdes det som en positiv utmaning. Att jobba praktiskt, som att bygga och tillverka sin 
uppfinning, tyckte pojkarna var bra. 
 
Är uppfinningar ett bra sätt att jobba med teknik? 
Eleverna tyckte att uppfinningar var ett bra sätt att arbeta med teknik därför att de fick 
använda sin fantasi och arbeta praktiskt. 
 
Varför ska man arbeta med uppfinningar? 
Både flickor och pojkar tycker att uppfinningar är viktiga för den mänskliga utvecklingen och 
globala välfärden. De kan även vara positiva för den enskilda individen för att uppfinningar 
kan förenkla vardagen, men också för att man kan bli rik på dem.  
 
 

Intervju 3 
 
Vad är teknik för er? 
De flesta eleverna svarar snabbt att allt är teknik förutom ett fåtal pojkar som tycker att 
datorer, spel, skruva i bilen och EPA-traktorer är teknik. 
 
Vilka är användare av teknik? 
Att alla människor sysslar med teknik var en insikt som alla elever delade. Vissa nämnde 
dock att djur t.ex. hundar inte använde sig av teknik. 
 
Har eran uppfattning om teknik ändrats? 
Pojkarnas svar visar tydligt att deras uppfattning om vad teknik är, inte hade förändrats sedan 
innovationsprojektet inleddes. Flickorna däremot tyckte själva att de hade fått en bredare syn 
på teknik och en mer positiv inställning. 
 
Har ni lärt er något nytt genom innovationsprojektet? 
Både pojkar och flickor tyckte att de hade lärt sig en hel del genom att arbeta med 
innovationer t.ex. att göra ritningar och att arbeta med olika material. Pojkarna hade lättare att 
reflektera till denna fråga. De var mer positiva och kunde se fördelarna med att jobba i 
projektform. Även att fundera ut olika konstruktioner, testa sig fram och kanske måsta 
förkasta dåliga idéer har de upplevt som lärorikt. 
 
Finns det någon teknik som du skulle ha velat använda men som du valde bort? 
En önskan av att få använda större och mer avancerade maskiner var mer tydlig hos pojkarna. 
Flickorna sa att de inte hade behövt maskiner under sin tillverkning av innovationerna, men 
visade en nyfikenhet för att prova på olika eldrivna apparater. 
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Diskussion 
 

Tillförlitlighet 
 
Validitet 
Examensarbetets syfte var att undersöka vilka tankar flickor och pojkar har om teknik och hur 
de påverkas av undervisning i form av ett innovationsprojekt. Vi anser att vår undersökning 
har gett det resultat vi sökte. Det har visserligen inte varit lätt att konstruera intervjufrågor 
som belyser elevernas tankar. Vi har poängterat att frågorna inte är kunskapsfrågor, utan 
svaren ska utgå från elevernas egna tankar och känslor. Det har inte funnits �rätt eller fel� 
svar.  
 
Reliabilitet 
De metoder vi använde var enkät, gruppintervjuer, observationer och loggböcker. Enkäten 
gav en klar bild av elevernas uppfattning om vardagsteknik. Intervjuerna gjordes i 
smågrupper. Vid det första intervjutillfället användes bandspelare för att dokumentera 
elevernas svar. Det visade sig dock att bandspelaren hämmade många elevers frispråkighet 
och svaren blev fåordiga och intetsägande. Följden blev att vi stängde av bandspelaren och 
skrev ner svaren för hand. Under intervju två och tre användes inte bandspelaren och effekten 
blev att eleverna diskuterade mer. Vår avsikt var att eleverna skulle skriva loggbok under 
projektets gång. De hade dock svårt att uttrycka sina tankar i skrift och loggböckerna bidrog 
inte nämnvärt till resultatet. Vid observationer fokuserade vi på elevernas tankar, trots att vi 
samtidigt var aktiva handledare i deras uppfinningsprocess, både när det gäller idéutveckling 
och praktiskt arbete. Man kan diskutera huruvida observationer är ett bra sätt att studera 
elevers tankar, men vi anser att elevernas spontana tankar framkommer genom deras 
handlingar och diskussioner under arbetets gång och därför fungerar observationer bra. 
 
Ifall denna studie skall göras om finns det några saker att tänka på. Vi anser fortfarande att 
bandspelaren är ett bra hjälpmedel, men i vår undersökning fungerade det inte särskilt bra. 
Det berodde förmodligen på att eleverna var ovana, blyga och rädda om sin anonymitet. Vi 
tycker ändå att man ska prova använda bandspelare, men om det inte fungerar måste man vara 
beredd på att istället anteckna elevernas svar. För att få det bästa resultatet vid observationer 
krävs att en person endast observerar och inte handleder elever. Eftersom våra elever arbetade 
med ett ganska komplicerat projekt behövde de mycket hjälp. En ensam handledare hade inte 
hunnit med alla elever och därför kunde vi inte avsätta en person till att endast observera. Att 
arbeta med ett innovationsprojekt är både omfattande och krävande. För att få optimalt 
resultat hade det varit bra att vara tre personer, två handledare och en observatör. 
 
 

Resultatdiskussion 
 
Resultatet av den inledande enkäten visade att eleverna har en ganska traditionell syn på 
teknik. De associerar till motorer, maskiner och datorer, medan papper, tyg och miljö inte 
anses vara teknik. Det fanns även några könsrelaterade svar. Flickorna tyckte att laga mat, 
tvätta kläder och slöjd är teknik i högre grad än pojkarna, som i sin tur ansåg att verktyg är 
teknik. Det tycker vi tyder på att elevernas uppfattning avspeglar deras vardag där pojkarna 
hjälper till med olika manliga sysslor som t.ex. skruva i olika fordon och hugga ved och 
flickorna hjälper till i hushållet. Eleverna i vår undersökning är uppvuxna i en kultur som 
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karaktäriseras av traditionella könsrollsmönster. En annan anledning kan också vara en 
tidigare konventionell teknikundervisning där tyngdpunkten ligger på maskiner och elektrisk 
utrustning. 
 
Vid det första intervjutillfället fick vi chansen att diskutera med eleverna. Intervjun bandades 
in och sammanställdes sedan skriftligen på papper. Under intervjun och efter det att 
sammanställningen var klar diskuterade vi om inspelning av svar var det bästa sättet att 
dokumentera. Vi kom fram till att mikrofonen hämmade eleverna allt för mycket och därför 
blev svaren korta och inte så innehållsrika som vi hade förväntat oss. I de två kommande 
intervjuerna provade vi med att ta bort mikrofonen och direkt skriva ner svaren för hand, för 
att se om det hjälpte. Svaren blev något mer uttömmande, men om det berodde på avsaknaden 
av mikrofon eller om vi hade fått ett ökat förtroende från eleverna vet vi inte. 
 
 Det resultat vi fick överensstämmer inte helt med det examensarbete som Ginner och 
Matsson, 1996, beskriver i sin bok Teknik i skolan. De hade kommit fram till att många elever 
hade svårt att definiera ordet teknik. I vår undersökning hade pojkarna en klar men ganska 
snäv bild av vad teknik var och relaterar ofta till datorer och tv-spel. Flickorna däremot visade 
en osäkerhet om teknikbegreppet, vilket också medförde en svårighet för dem att uttrycka sina 
tankar. De ifrågasatte ofta sina egna svar och ville ha råd och tips av oss för att bekräfta om de 
hade svarat rätt. Både flickor och pojkar upprepade sig på många frågor och hade svårt att 
variera sina svar. Även här var ofta svaren könsrelaterade. Pojkarna relaterade många svar till 
sin egen närmiljö och flickornas svar var mer diffusa och ifrågasättande. 
 
Vi startade innovationsprocessen med inspirationsövningar. Här märkte man inte av 
flickornas osäkerhet. De fick raka besked om vad de skulle göra och de behövde inte 
ifrågasätta om de gjorde fel. Det som var tydligt var att flickor, mer än pojkar relaterar till det 
de känner till och känner sig förtrogna med. Pojkarna där emot lät ofta fantasin flöda. För att 
komma på lämpliga uppfinningar att arbeta med började vi med att tänka utifrån problem. 
Många av eleverna hade svårt att komma på problem. Orsaken till det kan vara att man ofta 
finner sig i att verkligheten är som den är och inte fundera i de banor att allt kan göras bättre. 
Många av problemen som poppade upp handlade om olust att komma till skolan, jobbigt att 
vakna på morgonen eller att man glömmer gympa kläderna hemma. Det vi saknade var 
konkreta problem som skulle vara lättare att utveckla. Några av flickorna hade funderingar 
kring en motordriven konstruktion som skulle torka av tavlan. Efter en tids funderingar 
förkastades idén. De tyckte att den skulle vara allt för svår att konstruera. Detta var fallet i 
många idéer. Flickornas slutgiltiga uppfinningar hade enkla konstruktioner i lättarbetade 
material. Pojkarnas uppfinningar var mer komplexa och de jobbade mer självständigt. De 
provade sig fram och förkastade efterhand de idéer som inte fungerade. Vi kom fram till att ett 
innovationsprojekt inte ökar elevernas praktiska kunskaper inom teknik, utan de använder sig 
av de förkunskaper och praktiska metoder de redan behärskar. Det vi såg var att de som redan 
hade goda förkunskaper och visste hur man använder olika redskap och maskiner hade lättare 
att komma på mer komplicerade lösningar på sina problem. De som inte hade förtrogenhet 
med material eller metoder hade svårare att se möjligheter till lösningar. För att utveckla 
elevernas praktiska kunskaper skulle det behövas mer tid och handledning. Genom att gå 
igenom övningarna och diskutera för- och nackdelar med de olika konstruktionerna ville vi ge 
eleverna en förståelse för att teknik inte bara är praktisk produktion utan även att utveckla 
metoder. Enligt Piaget är förmågan att ställa upp och testa olika hypoteser typisk för den 
logiska utvecklingen. I vår undersökning ser vi att flickor och pojkar angriper problemlösning 
på olika sätt. Medan flickorna diskuterar tillsammans och testar sina lösningar i tanken så 
väljer pojkarna att istället att konkret testa via praktiska modeller. Pojkarna gick snabbt till 
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praktisk handling och tillverkade först prototypen och gjorde sedan ritningen i efterhand. 
Flickorna funderade först kring material och design och gjorde en utförlig ritning innan de 
började arbeta praktiskt. Även Steenberg kom fram till ett liknande resultat i sin undersökning 
1997. Då eleverna arbetade med teknikövningarna var fenomenet det samma. Flickorna tänkte 
mer och pojkarna prövade sig fram. Genom att gå igenom övningarna och diskutera för- och 
nackdelar med de olika konstruktionerna ville vi ge eleverna en förståelse för att teknik inte 
bara är praktisk produktion utan även att utveckla metoder samt abstrakt och kreativt 
tänkande. 
 
Den andra intervjun handlade mest om själva uppfinningsarbetet och visade inte så mycket på 
elevernas tankar om teknik.  Det vi såg var att eleverna hade svårt att tänka utifrån ett problem 
och även det reflekterar vi till Piagets utvecklingsteori som anser att det abstrakta tänkandet 
utvecklas först vid 12 års ålder. Flickorna tänkte abstrakt, men det var svårt för dem och det 
tog lång tid innan det gav resultat. Hos pojkarna såg vi inte samma abstrakta tankesätt och det 
kan bero på att de utvecklas något senare än flickorna. I slutintervjun behandlades frågor som 
inriktade sig mot teknik. Det vi såg var att de flesta eleverna nu hade insett att allt är teknik, 
förutom ett fåtal pojkar som ännu trampade på samma ställe som de gjorde när vi började och 
de tyckte fortfarande det huvudsakligen var datorn, spel och skruva i bilen som var teknik. 
Överlag såg vi en förändring, men då mest hos flickorna där de hade breddat sin syn på teknik 
och alla sa nu att allt är teknik. 
 
De slutsatser vi kan dra av det här är att ett innovationsprojekt inte är det bästa sättet att lära 
eleverna nya tekniker. Val av innovation styrdes mycket av den förkunskap eleverna 
behärskade. Vi såg att de automatiskt tänkte utifrån sitt kunskapsområde inom teknik. Vi tror 
att även flickorna skulle ha kunnat tänka mer innovativt om de varit mer vana vid att använda 
olika verktyg och redskap. De kunde inte ens tänka i banorna att uppfinna något som var mer 
tekniskt avancerat eftersom de inte visste hur de skulle tillverka den. Deras abstrakta tänkande 
begränsades av deras bristande praktiska förmåga. Det som vi såg som en röd tråd genom hela 
innovationsprocessen var att flickor och pojkar generellt sätt tänker olika. Flickor och pojkar 
är olika och tänker därför olika. Samhället eftersträvar jämlikhet men man kan ändå inte 
bortse från de könsrelaterade olikheter som finns.  Även den kulturella synen har en inverkan 
på flickors och pojkars tänkande. Det är möjligt att man får ett annat resultat om man 
genomför en liknande studie i en annan kulturell kontext. 
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            Bilaga 1 
 
 
Hej alla föräldrar till barn i årskurs 6-9! 
 
Vi är två lärarstudenter som under veckorna 42-49 skall göra slutpraktik och examensarbete 
på  xxxskola.  Examensarbetet handlar om flickors och pojkars tankar om teknik. 
 
Under arbetets gång ska vi genomföra bandade intervjuer och skriftliga enkäter med eleverna.  
I den slutliga rapporten kommer inte elevernas namn att framgå. 
 
För att få intervjua elever krävs föräldrarnas tillåtelse. Om ni har något emot att vi intervjuar 
ert barn, eller har frågor om examensarbetet, var vänlig att kontakta oss senast onsdagen den 
13 oktober. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Jessica Lindbäck 070-xxx 
Carina Tammilahti 070-xxx 



  

            Bilaga 2 
Teknik kan vara �                                      
 
 
Kön:����. 
 
 
 
Tvätta kläder 
 

 
Idrott 

 
Nål & tråd 
 

 
Laga bilen 

 
Lego 
 

 
Fabrik 

 
Batterier 
 

 
Papper 

 
Laga mat 
 

 
Byggsatser 

 
Elmotor 
 

 
Dataspel 

 
Fantasi 
 

 
Uppfinningar 

 
Maskiner 
 

 
Sladdar 

 
Slöjd 
 

 
Miljö 

 
Verktyg 
 

 
Bygga koja 

 
Tyg 
 

 
Miniräknare 

 
Industri 
 

 
Värme 

 
Datorer 
 

 
Mobiltelefoner 

 
 
 
 



  

            Bilaga 3 
Inspirationsövningar 
 
 
Välj en uppfinning att titta närmare på 
 
Eleverna arbetade i sina smågrupper. Varje grupp fick välja en uppfinning att titta närmare på. 
Det kunde vara något som de ofta använder eller något i vardagen som t.ex. mobiltelefon, 
brödrost, fotboll, stigbygeln eller hjulet. 

- Vem uppfann saken? 
- Hur och när kom den till? 
- Kan man göra den bättre? 

Arbetet redovisades för klasskamraterna. 
 
 
Gottepåsen 
 
Gottepåsen är en påse där det finns diverse uppfinningar. Några enkla som man på en gång ser 
vad det skall användas till och sedan några kluriga där det tar en lite längre tid att lista ut 
funktionen. 
Sakerna användes i en gissningslek där klassen var uppdelad i en pojk- och flickgrupp. 

- Vad är det här? 
- Vilket behov löser den här uppfinningen? 
- Var och när kan uppfinningen användas? 
- Vem kan använda uppfinningen? 
- Kan den förbättras på något sätt? Hur? 
- Finns det andra sätt att lösa problemet? 
- Vad händer om man gör uppfinningen i andra material? 
- Kan man använda uppfinningen till något helt annat än det den är gjord för? 

Grupperna redovisade sina förslag på funktioner och den grupp som hade gissat rätt fick ett 
poäng. 
 



  

                  Bilaga 4 
Tänka tvärtom 
 
Vi samlade ihop olika saker som vi hittade i klassrummet som t.ex. tavelkrita, gem, sugrör, 
slangar, flaskkork och provrör. Eleverna fick tillsammans i små grupper ge varje sak ett nytt 
användningsområde som de sedan delgav klassen. 
 
 
Fem saker som irriterar mig 
 
Var och en funderar på vilka saker som irriterar er i vardagen här och nu, det kan vara både 
stora och små, till synes obetydliga, saker. Samlas sedan i era grupper och välj ut 5 av dessa 
och skriv ner dem på ett papper. Utse en i varje grupp som antecknar vad gruppen kommit 
fram till. 

- Fem saker som irriterar oss. 
- Vad orsakar irritationen. 

 
Tips: Fundera på var, hur och när irritationen uppstår. Vilka behov uppstår?  
 
Sätt er ner med de antecknade irritationerna. Vad orsakar irritationen? Idéa fram snabba 
förslag på hur man kan bli av med irritationen. Känn inte att idéerna måste vara helt färdiga 
eller ens realistiska när ni pratar sinsemellan. Bra idéer är ofta ett samarbete; en lösryckt tanke 
leder till tankar hos någon annan och till slut har man något som börjar likna en lösning. Tänk 
fritt och lyssna på varandras idéer. 

- Fem sätt att bli av med irritationen. 
- Hur önskar ni er att det skulle vara istället? 
- Idéer till lösningar. 

 
Varje grupp redovisar sedan sina problem och berättar idéer till hela eller halva lösningar som 
ni kommit på. Diskutera tillsammans. 
  


