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genus, begrepp inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och 
teoribildning som används för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer och 
handlingar som sammantagna formar människors sociala kön. 
Källa: Nationalencyklopedin 
 
 
Den stund vi föds är vi biologiska varelser av maskulint eller feminint kön. Men 
redan i samma stund börjar vi formas till sociala varelser. Vi får ett socialt kön, 
genus. 
Källa: Ehrnberger, K. (2006). Design och genus – hur vi formger produkter och 
hur de formar oss. S. 7 
 

Genus 
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Normer är föreställningar och oskrivna regler som formar människors 
beteende och åsikter. […] det är först när någon bryter mot normer som de 
blir synliga.  
Bryt!, RFSL:s och Forum för levande historias metodbok om normer Skolverket. 
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/relationer-larande/bade-reflektion-och-handling-centralt-for-att-
forandra-normer-1.248898 
 

Skolan kan problematisera normer och undersöka hur normer skapas och 
bidrar till att vissa människor exkluderas och andra ses som ”normala”. 

Norm 

Skolans uppgift 

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika 
rätt och möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts 
och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs 
på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är 
kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka 
traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för 
eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen 
oberoende av könstillhörighet. (Lgr 11, s.8) 
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Kvinnors tekniska kunnande har värderats 
annorlunda än män.  
 
Citatet till höger illustrerar hur lätt det är 
att tänka ”snävt” kring hur vi definierar vad 
teknik är. 

KÄLLA: -Om flickor och kvinnors kreativitet och uppfinnande. Gnistor 2 (1999) 

Vad är riktig teknik? 

Vad är riktig teknik, vem besitter teknisk kunskap? 

Källa: http://www.vetenskaphalsa.se/bildspel-sa-gar-en-dialys-till/ 
http://www.elajo.se/tjanster/projektinstallation/teledatanarverk/ 

En historisk koppling till maskulinitet, traditionellt ses praktisk färdighet och 
teknisk kompetens som manligt. Berner, Kunskapens kön  

Lackering 
Tekniker 
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Normer återspeglas i vanliga produkter 

… och blir tydliga när vi bryter mot det traditionella, 
som här i produkters formspråk. 

Genus stereotyper formas vid låg ålder, 3-5 år, speciellt i relation till teknik. 
 
Studiens fokus, förskolebarns (3-6 år) fria lek med teknik. 
 
I konstruktionslek 
Flickorna har oftare ett speciellt syfte med att bygga något som de behöver i sin 
lek. De konstruerar och bygger som en ”bisyssla” och använder tekniska föremål 
som en hjälp i leken. 
 
Pojkarna, däremot, bygger, konstruerar och använder olika tekniska objekt som en 
central del i sin lek, alltså de tekniska aktiviteterna är mer naturligt i fokus.  
Pojkar är därmed mer aktiva i att bygga och konstruera som en aktivitet i sin egen 
rätt i den fria leken jämfört med flickor. 
 
I den fria leken förstärks könsskillnader. 

Källa: Teknikundervisning på vetenskaplig grund ‐ hur gör man? Emilia Fägerstam, Jonas Hallström, Gunnar Höst, Karin Stolpe. 
Hallström, J., Elvstrand, H. & Hellberg, K. (2014). Gender and technology in free play in Swedish early childhood education. 
International Journal of Technology and Design Education (in press, Online First), DOI 10.1007/s10798-014-9274-z. 
 

Studie, genus och teknik i fri lek, förskola 
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Normer återspeglas för barn, 2018 

Källa: https://borncute.com/best-lego-video-games/ 

Normer återspeglas för barn, 2018 

Källa: https://borncute.com/best-lego-video-games/ 
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Källa: https://en.wikipedia.org/wiki/Lego_Star_Wars:_The_Complete_Saga 
http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Film/Barbarella 

2018 1968 


