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Sammanfattning 

Rapporten baseras på en empirisk studie och en litteraturstudie. Syftet är att belysa några av 

de anledningar till att flickor och kvinnor utesluter tekniken och i synnerhet väljer bort den 

vid gymnasievalet. Vad påverkar de kvinnliga eleverna i deras val respektive bortval av 

teknikprogrammet?  

Denna studie söker elevperspektivet hos gymnasieungdomar som utfrågas om deras 

genomgångna gymnasieval och vilka faktorer som påverkade dem. Därigenom erhålls ett 

resultat i en avvikande synvinel till skillnad från studier där ungdomar utfrågas innan eller i 

samband med gymnasievalet i årskurs 9, i och med att gymnasieungdomarna är något mer 

mogna till reflektion över sina anledningar samt att de har mer insikt samtidigt som de har 

gymnasievalet i närbelägen dåtid.  

Den empiriska studien har utförts på en stor gymnasieskola i en av Sveriges 

storstadsregioner. Metoden för den empiriska studien var intervju och enkätfrågor till 

kvinnliga elever på teknikprogrammet och naturvetenskapsprogrammet samt lärare som 

undervisar dessa.  

Studien påvisar att de kvinnliga eleverna anser att existerandet av de mjukare 

inriktningarna på teknikprogrammet (exempelvis Design- och produktutveckling), öppet 

hus samt föräldrarnas åsikt utgör en stark påverkan på deras val av Teknikprogrammet. I 

nära samverkan med litteraturen gick dessa områden att sammanfoga till några koncilianta 

sammanhörande gebit. Hierarkiska strukturer i kulturella koder för de olika programmen 

var framstående. Återgivningen av tekniskt intresse tolkades också ha en avgörande 

betydelse liksom innehållsmässiga faktorer i teknikundervisningen på högstadiet. Även 

föräldrarnas direkta eller indirekta åsikt tros spela in. Studien påvisade ett troligt samband 

mellan föräldrars utbildning samt yrkesval och de kvinnliga elevernas gymnasieval. 

Av studien framkommer att eventuellt möjliga vägar till att undvika segregerade 

gymnasieval till teknikprogrammet exempelvis är att utöka antalet mjuka inriktningar på 

teknikprogrammet, fortsätta att medvetet arbeta för fler kvinnliga elever på 

teknikprogrammet på det öppna huset samt att försöka att medvetet skynda på 

förändringen av den kulturella koden för teknikprogrammet genom att bland annat föra 

fram och trycka på kvinnliga förebilder inom teknik, både moderna och historiska.  

 

Nyckelord: teknikprogrammet, kvinnliga elever, gymnasieval, påverkandefaktorer, genus, 

teknikbegreppet 

  



    
 

Abstract 

 
The report is based on both a survey and a literature study. The purpose is to highlight the 
reasons why girls and women exclude technology as such and, in particular, why they opt it 
out in the upper secondary school selection process. What do the female students consider 
to be the main reasons affecting them in their selection and discontinuation of the 
technology programs?  
This study searches for the pupil perspective of upper secondary school students. This gives 
a deviating result as opposed to studies that are conducted with pupiles in lower grades.  
 
The survey was conducted at a major secondary school in one of Sweden's metropolitan 
regions. The method of the survey was interviews and a web questionnaire addressing 
female students on the technology program and the science program as well as teachers who 
teach them both. The study shows that the existence of the softer specializations of the 
technology program (such as design and production development), open-houses and the 
parents' opinion weighed heavily in their decision process.  
In close collaboration with the literature, these areas joined up to some conciliatory related 
fields. 
Hierarchical structures in cultural codes for the various programs were prominent. 
The interpretation of the term technical interest was also crucial as well as substantial 
factors in upper level lower secondary school technical education. Even the parents' direct –
as well as indirect opinions are important. The survey shows that parents' education and 
their existing career choices have strong connection with female students' choices for their 
future education. 

Conclusion could be made that possible ways to avoid segregated upper secondary school 
program choices could include setting up an increased number of “soft” specializations in 
the technology program, active work to attract female students during technology programs’ 
open-houses and speeding up change of the technology program cultural codes by, among 
other things, emphasizing the importance of both established and new female role-models 
in the technology world. 

 

Keywords: technology program in upper secondary school, female students, upper 

secondary school choice process, affecting factors, gender, technology concept.  



    
 

 

Förord  

Kanske var det då det började, när jag i super8-filmen som sexåring fick frågan av min 

kreative, fantasifulle lillebror, om varför jag inte bara öppnade TV:n och hoppade in där om 

jag nu ville vara med om något som jag hade sett på TV. Som förnuftig storasyster svarade 

jag att det kunde man förstås inte alls göra, för om man öppnade TV:n så kommer motorn 

fram. Efter att ha fått leva med förnuftet i denna kommentar i hela mitt liv på släktmiddagar 

och dylikt tog jag förnuftet till fånga och utbildade mig till civilingenjör i maskinteknik på 

KTH. Där fick jag bland annat reda på att en motor är en maskin som omvandlar energi till 

fysisk rörelse – det är inte så mycket fysisk rörelse i en TV-apparat. Och det var egentligen 

först där som jag stötte på teknikens värld på riktigt och förstod att den verkligen borde 

tillhöra oss alla. Varför hade jag inte fått den här informationen tidigare? Den borde tillhöra 

oss alla, men jag upptäckte också tydligt att den inte gjorde det. På maskinteknik på KTH 

var vi endast 17 % kvinnliga elever. – Varför inte fler? 

När jag talade med den då så kallade syo-konsulenten (nuvarande studievägledare) inför 

mitt gymnasieval och sa att jag både var intresserad av språk samt NO-ämnena och därmed 

funderade på att antingen välja humanistisk linje eller teknisk linje (som det hette då), fick 

jag rådet att tänka över beslutet noga samtidigt som jag fick den spontana upplysningen om 

att det ju inte går så många tjejer på den tekniska linjen. Det blev ekonomisk linje för mig 

tillslut (då jag fick för mig att detta var något slags mellanting), vilket som enda resultat 

efter tre års studier gav mig vetskapen om att ekonomi inte är något som jag vill ägna mig åt 

(vilket i och för sig också har varit värdefull kunskap). Jag sneglade lite på den tekniska 

linjen under min gymnasietid för att bevittna att det endast fanns tre tjejer i den klassen på 

30 elever, men hade det behövt vara så? Efter tekniskt basår et cetera hamnade jag i alla fall 

rätt tillslut. 

Det finns ju flera anledningar till eventuell felguidning i gymnasievalet. Flera olika faktorer 

kan påverka. För mig var det den ”välvillige” studievägledaren som hade en stor påverkan, 

men det kan ju för andra vara så att föräldrarnas åsikt får mer plats, vänner kan också vara 

viktiga, teknikundervisningens kvalitet på högstadiet är väsentlig, samt mycket mer. Men 

det är inte alla som har samma tur som jag. Många som på något sätt guidas fel stannar ju 

där.  

Jag vill därför i detta förord passa på att tacka alla de lärare samt kvinnliga elever på den 

undersökta gymnasieskolans teknikprogram samt naturvetenskapsprogram, som har ställt 

upp med enkätsvar och personliga intervjuer och gjort det möjligt för mig att genomföra 

denna studie för att försöka komma närmare en beskrivning av rådande situation och 

eventuella förklaringar till den. Utan er hade denna studie inte varit möjlig att genomföra. 

Tack även Angela Nihlén för professionell hjälp med den slutgiltiga utformningen av 

enkäten och för att ha utgjort en del av pilotundersökningen tillsammans med de övriga i 

testgruppen.  

Sist, men inte minst, vill jag tacka min handledare Helena Isaksson Persson, för ovärderlig 

hjälp med vägledning, både innehållsmässig och strukturell sådan, under arbetets gång. 
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1 Introduktion 

De kvinnliga elever som idag går på gymnasiet har alla vuxit upp i en teknikintensiv värld. 

De tillhör en generation som under hela sin livstid haft tillgång till internet, mobiltelefoner, 

högautomatiserade bilar samt elektroniska hjälpmedel av alla de slag vi omges av i 

vardagen. Det började talas om talande kylskåp innan deras födsel. Tekniken har alltid haft 

en stor roll i deras omvärld. Tekniken angår och tillhör idag oss alla, inte ett fåtal 

intresserade (Skogh, 2001). 

Ändå är det inte fler kvinnliga elever, procentuellt sett, som går på ett tekniskt 

gymnasieprogram idag än på 80-talet (16 % skolåret 2016/17, Skolverket (2106)). Hur kan 

detta vara möjligt? I det högteknologiska, fria, demokratiska och jämställda samhälle som 

Sverige står för borde det vara en mer jämlik fördelning mellan kvinnliga och manliga elever 

på gymnasieskolans teknikprogram (framöver kallat TE)? Det finns ju ingen anledning till 

att inte minst 50 % av eleverna på TE borde vara kvinnliga studenter. Varför väljer så många 

fler kvinnliga elever som är intresserade av matematik och NO (och därmed förmodligen 

inkluderande teknik) på högstadiet det naturvetenskapsprogrammet (framöver kallat NV) 

på gymnasiet än TE? På NV är det idag 55 % kvinnliga elever, Skolverket (2016). Om inte 

lika förutsättningar ges för den kvinnliga delen av befolkningen att ta del av det tekniska 

området redan på gymnasial nivå, hur ska då det kvinnliga deltagandet i det tekniska 

området på en högre nivå i samhället kunna påverkas? Det är osannolikt att kvinnor helt 

plötsligt när de ställs inför val inom högre teknisk utbildning helt kan bortse ifrån den 

exkludering de har upplevt tidigare ifrån det tekniska området, utan detta kommer troligtvis 

ständigt att påverka dem i deras (o)medvetande och därmed framtida val och beslut. 

Denna brist på inkludering av kvinnor inom det tekniska området är de facto ett 

demokratiproblem. Det är ett demokratiskt problem där kvinnor inte får tillgång till den 

tekniska delen av samhället i samma utsträckning som män och problemet leder även i sin 

förlängning till brister som missade potentiella chanser till teknisk utveckling och återhållen 

utveckling av samhället (Fröberg, 2010). Kvinnor utgör ju 50 % av samhället och borde 

motsvara samma andel av det tekniska området.  

  

Figur 1. Källa: Skolverket, siffror för läsåret 2015/2016, samtliga årskurser. 

Kvinnliga- respektive manliga elever väljer inte samma typer av program på gymnasiet. Den 

tydligaste könsmässiga skillnaden finns i de yrkesinriktade programmen. De studieinriktade 
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programmen är mer jämna, utöver TE. Överlag är det fler kvinnliga elever som går på 

könsojämna program än manliga.  

  Program  
                                                  med nedanstående andel  

               av samma kön 

 

       % kvinnor        % män 

             Kvinnliga elevers val          Manliga elevers val 

Figur 2. Andel kvinnliga - respektive manliga elever som följer undervisning på könsjämna 

respektive könsojämna program. 

Källa: Sandell (2007, s. 44), som har tagit sin information från Skolverket 2006. 

Dagens siffror visar att flickorna till än större del än pojkarna har en tendens till att välja 

gymnasieprogram segregerat och välja de traditionellt mer kvinnodominerade programmen. 

TE presenteras förstås i figur 2 som ett mansdominerat program. I cirkeldiagrammet för 

kvinnliga elevers val ingår TE i tårtbiten på 4 % tillsammas med alla andra program med en 

andel av 80-100 % män. (Cirkeldiagrammet till höger, med manliga elevers val, finns här 

bara med som referens). Som kan läsas av diagrammet till vänster ovan valde 83 % av de 

kvinnliga eleverna könssegregerande program med flest kvinnor år 2006. Jämför man med 

de manliga eleverna valde där 44 % program med flest män. Denna skillnad kvarstår idag, 

även om den har blivit bättre. Dagens siffror ger oss att 53 % av de kvinnliga eleverna idag 

väljer könssegregerat jämfört med 38 % av männen (Skolverket, 2017).  Detta öppnar helt 

olika dörrar till yrkeslivet.  

”Segregationsproblemet ligger i första hand inte på individnivå, utan på en samhällelig nivå, 

där strukturer gör att vi medvetet eller omedvetet begränsas i våra handlingsutrymmen. 

Detta uttrycks i kulturella praktiker som på olika sätt upprätthålls, men som också kan 

brytas. I de kulturella praktikerna positioneras vi och positionerar vi oss i samhället.” 

Sandell (2007, s. 22). Trots att segregationsproblemet har minskat under de senaste 10 åren 

väljer inte fler procent kvinnliga elever det tekniska programmet. 

Fokus i denna rapport har dock lagts på de flickor, kvinnliga elever, som, trots kulturella 

hinder, tillslut gjort sitt val inom naturvetenskap eller teknik. Av dessa har den största 

övervägande delen valt NV där fördelningen mellan kvinnliga och manliga elever är ca 55/45 

(Skolverket, 2017). Min fråga är varför har så få av dessa kvinnliga elever, där samma 

intressen borde ligga till grund för gymnasievalet, valt TE? Trots att segregationsproblemet 

har minskat under de senaste 10 åren, så har andelen kvinnliga elever på TE bara ökat med 

ca 4 %, medan antalet kvinnliga elever på NV har ökat med 10 % och det nu går en majoritet 

av kvinnor på detta program (Skolverket, 2017). 
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På senare år har man på allvar försökt överbygga gapet och få fler kvinnor att söka sig till 

teknisk utbildning och gjort extra ansträngningar för att åtgärda problemet, inte minst med 

tanke på att fler tekniskt högskoleutbildade personer behövs för att ge Sverige den 

ekonomiska tillväxt som landet eftersträvar. En stor outnyttjad del finns där i kvinnorna. 

Den låga andel kvinnor på gymnasiets teknikprogram är problematisk, eftersom den i sin 

förlängning också antas medföra en minskad rekryteringsbas för teknisk högskoleutbildning 

(Fröberg, 2010) och som en påföljd till detta leda till en könssegregering på 

arbetsmarknaden. 

2004 utförde staten en utredning om den könssegregerade arbetsmarknaden. Utredningen 

skulle redogöra för olika faktorer som bidrar till att könssegregeringen upprätthålls. När det 

gäller gymnasieskolan kom utredningen bland annat fram till att namnet 

Teknikprogrammet säkerligen ha en påverkan på de kvinnliga elevernas frånvaro. Man 

konstaterar att teknik och teknikbegreppet är kända för att ha en väldigt manlig prägel (SOU 

2004:43). Detta backas upp av Fröberg (2010) och Berner (1997). Detta undersöks också i 

förekommande enkätundersökning och resultatet redovisas under empiri i föreliggande 

rapport tillsammans med övriga frågor. 

”Det är av stor vikt att finna grogrunden till de inställningar som gör att ungdomar 

fortfarande gör traditionella studieval trots de insatser som görs för att de ska välja obundet 

av kön och social bakgrund” (Grenholm, 2016, s. 10). 

För att föra en diskussion om att få in fler kvinnor i tekniken är det omöjligt att förbise 

genusfrågor1. Genus, hur det har påverkat vårt samhälle samt olika erfarenheter beroende 

på kön (både historiska samt personliga på individnivå) är det som skiljer kvinnor ifrån män 

utöver det rent fysiska. I dagens svenska samhälle finns i princip inte några fysiska hinder 

för kvinnor att fulländat ta sig in i teknikens värld. Muskelstyrka eller kroppslängd är inget 

som erfordras för en teknisk karriär under det andra milleniet. Genus som område kommer 

därmed att betraktas och granskas för att söka efter svar på den fråga som ställs i 

föreliggande rapport och kommer därmed att ligga som teoretisk bas för denna rapport 

(Bryman, 2011). 

Kort summerat finns nedanstående viktiga skäl till att även få in kvinnor i tekniken: 

 Chansen att växa personligen och utvecklas inom det tekniska området bör tillhöra 

alla. 

 För att fylla nuvarande och framtida behov behöver samhället fler människor i 

teknikrelaterade yrken. 

 För att utveckla nya erfarenheter, arbetssätt och perspektiv för att driva 

teknikområdet framåt behövs en högre grad av diversitet av de yrkesverksamma, i 

synnerhet fler kvinnor. 

 Alla bör få en reell, inte bara formell, frihet att välja utbildning, fri från 

förväntningar, normer och stereotyper.  
 

Det är viktigt att ta reda på anledningarna och bakgrunden till dagens situation, det vill säga 

anledningarna till att inte fler kvinnliga elever väljer gymnasieskolans teknikprogram. 

Därför måste vi förstå mekanismerna bakom de kvinnliga elevernas gymnasieval.  

 

                                                             
1 Genus = kön, med tonvikt på sociala och kulturella skillnader mellan män och kvinnor snarare än 
biologiska, Bonniers svenska ordbok tionde upplagan 2010. 

http://www.synonymer.se/sv-syn/k%C3%B6n
http://www.synonymer.se/sv-syn/tonvikt
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Jag tar avstamp i en stor skola i ett av Sveriges storstadsområden och ska i denna rapport 

undersöka och försöka redogöra för ovan berörda anledningar. 

  

1.1 Syfte 
Vad är viktigt för de kvinnliga eleverna vid val av program i gymnasievalet? Vad får dem att 

välja respektive välja bort teknikprogrammet? De tankar som initialt gick kring vad som 

kunde vara väsentligt vid detta avgörande beslut var att eventuellt kompisars val, föräldrars 

påverkan samt teknikundervisningen på högstadiet skulle ha en stor inverkan. Syftet med 

denna rapport är att finna vad som påverkar de kvinnliga elevernas tankar och inställning i 

gymnasievalsprocessen som leder till ett val eller bortval av TE. Vad påverkar de kvinnliga 

eleverna vid deras beslut? 

Den forskningsfråga som valdes att studeras i rapporten formulerades som:  

 Vilka faktorer kan påverka de kvinnliga eleverna i deras val respektive bortval av 

teknikprogrammet? 

1.1.1 Avgränsningar 
Endast kvinnliga elever har tillfrågats då de utgör fokus för forskningsfrågan och de manliga 

eleverna inte bedöms påverka de kvinnliga elevernas val respektive bortval av teknisk 

utbildning i någon större utsträckning. Män som gruppering utgör dock den manliga 

dominans som eventuellt avskräcker kvinnor till att söka TE, men det är snarast frånvaron 

av kvinnor som bedöms ha en avskräckande effekt på kvinnor i detta avseende. En av 

rapportens avgränsningar är, oavsett, att bara undersöka de kvinnliga elevernas tankar 

kring deras gymnasieval. 

Rapporten har en ursprunglig tanke om att inte fördjupande gå in på det kvinnliga intresset 

för tekniks vara eller icke vara samt faktorer som rör vad detta kan bero på, då detta också 

berör definitionen av begreppet teknik och andra stora frågor som inte ryms till fullo i detta 

arbete. Därför tog rapporten avstamp ifrån utgångspunkten att jämföra kvinnliga elever på 

TE med de kvinnliga eleverna på NV, som ses som potentiella TE-elever då programmen 

liknar varandra i och med att de läser samma fysik och matematik och till viss del även 

kemi.  

Avsikten är inte att jämföra kvinnligt och manligt och dra in alla genusaspekter för att 

analysera dessa. Genusaspekter har endast beaktats när de har med de kvinnliga elevernas 

teknikuppfattning eller attityder gentemot ämnesområdet teknik att göra samt när de tar 

fram olikheter som kan påvisa de kvinnliga elevernas preferens för NV framför TE. 

 

1.2 Rapportens upplägg 
Här redogörs kort för rapportens upplägg. Samtliga ingående komponenter förklaras 

utförligare senare i rapporten. Detta avsnitt är endast avsett att klargöra för de val som har 

gjorts vid konstruerandet av denna rapport.  

Som forskningsstrategi har kvalitativ forskning valts. De metoder som har använts för 

datainsamling till empiri är webbaserad enkät och ostrukturerade- samt semistrukturerade 

intervjuer. Ett explorativt icke-sannolikhetsurval (Denscombe, 2014) har valts bestående av 

samtliga kvinnliga TE elever samt lika många NV elever (de elever som undervisning hölls 

för under utbildningen) på en stor gymnasieskola i ett av Sveriges storstadsområden. 
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1.3 Bakgrund 
 

1.3.1 Gymnasievalet 
Samtliga elever som avser att börja i gymnasiet utför i åk 9 ett gymnasieval där det väljer 

vilket/vilka program de föredrar. Formellt sett är inte gymnasieskolan en obligatorisk 

skolform, men den kan betraktas som sådan (SOU 2004:43). 98 % av eleverna började 

gymnasieskolan direkt efter åk 9 år 2013. (Skolverket, 2014). Det finns totalt 18 

gymnasieprogram att välja på, 6 högskoleförberedande, varav TE är ett, samt 12 

yrkesprogram.  

1.3.2 Om teknikprogrammet 
Skolverket (2017) informerar om att TE är gymnasieskolans fjärde största 

högskoleförberedande programmet med drygt 25 000 elever läsåret 2016/17. Ungefär 16 

procent av dessa elever är kvinnor. Efter examen, efter tre års utbildning, ska eleverna ha 

kunskaper för studier på högskola/universitet främst inom teknik och naturvetenskap. 

Tabell 1. Elever på TE, alla år *, fördelning kvinnor och män. 

Källa: Skolverket (2017) 

 

Inriktningarna 

Skolverket (2017) informerar om att teknikprogrammet har fem inriktningar:  

Design- och produktutveckling som ska ge kuskaper och färdigheter inom området där 

datorstyrd design och konstruktion ligger i fokus. Inriktningen tar också upp 

designprocessen och designmetodik., 

Informations- och medieteknik, produktionsteknik ska behandla datorkommunikation, 

programmering, digitala media, webbutveckling och dator- och kommunikationsteknik. 

Teknikvetenskap. Denna inriktning ska behandla teknikvetenskapens arbetsmetoder och ge 

verktyg för matematisk modellering, simulering, styr- och reglerteknik. Den fördjupar 

kunskaper inom teknik, matematik och fysik. 

Samhällsbyggande och miljö ger kunskaper inom samhällsbyggande, miljö och arkitektur. 

Den speglar samhällsbyggande i ett brett perspektiv och tar upp både tekniska, ekologiska, 

estetiska, ekonomiska och sociala aspekter. 

Produktionsteknik ger kunskaper i automation, styrande av produktionslinjer samt breda 

produktionskunskaper. Både produktion och företagande inkluderas.  
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Utöver dessa finns även skolberoende specialinriktningar. 

De tre största av dessa, informations- och medieteknik, design och produktutveckling samt 

teknikvetenskap finns etablerade på skolan där denna studie har genomförts. Skolan har 

även specialinriktningen teknik och musik, vilken man beräknar ska attrahera en större 

andel kvinnliga elever än teknikprogrammet i stort. Diskussioner har förts kring om skolan 

även ska starta upp inriktningen samhällsbyggande och miljö för att på så sätt locka till sig 

ännu fler kvinnliga elever, men de planerna har inte satts i verket än (2017) på grund av att 

den utbildade arkitekten som finns att tillgå på skolan inte är intresserad av uppdraget, enlig 

en tekniklärare på skolan. 

Tabell 2. Elevernas fördelning på teknikprogrammets inriktningar åk 3 över hela Sverige 

 

Källa: Skolverket (2017) 

 

1.4 Teknikprogrammet på skolan 
 

Den undersökta skolan är en stor skola i en av Sveriges storstadskommuner. På skolan finns 
de tre största av teknikprogrammets inriktningar. Varje år tas fyra nya teknikklasser in. Man 
arbetar aktivt med att få in fler kvinnliga elever till skolans teknikprogram, speciellt på det 
öppna huset dit man exempelvis är noggrann med att bara skicka kvinnliga representanter, 
men även genom kontakter med bland annat studievägledare på högstadiet, enligt en 
tekniklärare på skolan. Till intagningen för årskurs 1 för läsåret 2017/2018 har skolan fått in 
25 % kvinnliga elever.  

Teknikprogrammet har sedan höstterminen 2016 haft den högsta antagningspoängen på 
skolan. Innan 2016 låg teknikprogrammet på andra plats (vid detta tillfälle hade det 
internationella programmet den högsta antagningspoängen). Så en hög antagningspoäng 
har alltid präglat teknikprogrammet och dess elever på skolan. De kvinnliga eleverna på TE 
toppar betyglistan och har de högsta betygen i programmet. 
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2 Teori 

Teorikapitlet i denna rapport består av två delar, en litteraturorientering och en del om det 

teoretiska ramverket. 

 

2.1 Litteraturorientering 
Fokus för föreliggande rapport har lagts på tre forskningsområden. För att få en bakgrund 

till dagens situation och se progressionen i området påbörjas kapitlet med ett avsnitt om 

kvinnors tillgång till teknisk utbildning historiskt sett. Utöver detta har en grund sökts i 

områdets påverkan från tidigare teknisk utbildning i elevernas skolgång, då detta är en 

viktig del som behövts täckas in. Dessutom har i tidigare litteratur kopplingen mellan genus 

och teknik undersökts, det vill säga upplevelsen av teknik som kvinnlig respektive manlig 

samt upplevelsen av teknikbegreppet kopplat till genus.  

2.1.1 Kvinnor inom tekniken – historik 
En definition av teknik som bland annat förespråkas av Skolverket i enligt Fröberg (2010, 

s. 95) är att ”Teknik omfattar det människan skapat och människans förhållande till detta.” 

Kvinnor har igenom alla århundraden skapat och där med sysslat med teknik. Innan 1850 

finns det spridda exempel på att kvinnliga hantverkare deltog i föreläsningar på 

Teknologiska institutet i Stockholm (föregångaren till KTH) (Berner, 1997). Det var först i 

den sista delen av 1800-talet, när den svenska industrin byggdes upp som ingenjör blir ett 

yrke, och detta för vita medelklassmän. Wacjman (2014) indikerar att de sysslor som 

kvinnor tidigare sysslat med som garnspinning, vävning, sömnad et cetera då fråntas sin 

status som teknik och fortsätter med att hävda att den manliga maskinen så att säga ersätter 

de kvinnliga fabrikerna som symbol för vad teknik är. ”Teknikbegreppet renodlades till vad 

som började kallas ”teknologi” och knöts till en mer exklusiv och vetenskapsorienterad 

praktik. Den nya teknologin inkluderade inte längre hantverk och annat som hade varit 

kvinnors arenor” (Fjaestad, u.å, s. 6). Kvinnorna var sedan utestängda ifrån det tekniska 

området och den makt som under en stor del av historien varit förknippad med teknik.  

Ingenjörer var initialt militärer som hade varit ansvariga för krigsmaskineriets 

funktionalitet. 1844 skapades titeln civilingenjör, som kontrast till de militära ingenjörerna, 

med en statlig anställning framför sig med civila arbetsuppgifter som konstruktion av 

kanaler och broar och senare järnvägar och telekommunikation (Berner, 1997).  

I Sverige skapade staten i mitten av 1800-talet en hierarki av olika tekniska utbildningar. 

Man ville akademisera de tekniska utbildningarna. I stora drag skulle de tekniska läroverken 

(föregångaren till det tekniska gymnasiet) utbilda ingenjörer till positioner på mellannivå 

och supportfunktioner medan ledande positioner skulle vara civilingenjörernas domän. Att 

bli civilingenjör var en accepterad karriärväg för medel- och överklass söner. Ingenjörernas 

roll var väsentlig när landet från 1890 till sekelskiftet gick ifrån att vara ett 

jordbrukssamhälle till ett industrisamhälle och mer vetenskaplig teknologi infördes inom 

industrin. Berner (1997) hävdar att målet för svenska ingenjörer blev att nå en status för ett 

ansvarigt professionellt ledarskap. Detta i konkurrens med de med mer praktisk 

ingenjörsbakgrund inom industrin, advokater och andra mer etablerade grupper i 

samhället. Ingenjörsmannaskap handlade alltså om ledarskap av de mest kompetenta inom 

det tekniska området. Det var en väldigt maskulin ambition som inte passade den rådande 

bilden av kvinnligheten eller kvinnans roll i samhället. Ingenjörsidentiteten som skapades 

kring sekelskiftet var starkt könsbetonad och tekniken kom att hålla kvar vid denna 

koppling. Dess maskulina underton uteslöt nästan per definition kvinnor från teknisk 

utbildning eller tekniska arbeten (Berner, 1997). 
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En mängd anledningar med fysiska påståenden dök upp och användes som argument emot 

kvinnors tillträde till den tekniska arbetsmarknaden. Det påstods bland annat att kvinnor 

hade för späda kroppar och hade en fysisk svaghet som inte gjorde dem lämpade för 

tekniska studier eller arbete (Skogh, 2001). Sjøberg (2000) nämner att det antyddes att 

storleken på kvinnors hjärnor skulle göra dem mindre intelligenta. När man sedan kom på 

att förhållandet mellan kvinnors hjärnor och deras kroppsvikt var större än mäns tonades 

detta argument ner.  

                                                               

Vera Sandberg, Sveriges första kvinnliga ingenjör, 1917. Greta Woxén, Sveriges första kvinnliga 

civilingenjör, 1928. 

Chalmers examinerade sin första kvinnliga ingenjör, Vera Sandberg, 1917. När hon antogs 
var hon den enda kvinnan bland 500 män. Hon fick tentera sitt inträde med svåra tentor till 
skillnad mot männen som bara antogs med sina betyg (Karlsson, 2015).  
Först 1921 fick kvinnor tillträde till att studera på KTH. Greta Woxén (född Westberg) blev 
Sveriges första kvinnliga civilingenjör när hon tog examen ifrån KTH 1928. När hon började 
1924 var hon den enda kvinnliga teknologen på KTH (Fjaestad, 2011). Eventuella kvinnliga 
studenter ”var också tvungna att komma över hindret att de statliga läroverken inte var 
öppna för kvinnor, utan de nödvändiga förkunskaperna fick inhämtas i privata skolor. Detta 
innebar också att endast kvinnor som kom från välbärgade hem hade möjligheterna” 
(Fjaestad, u.å, s. 7).  
 
Sundin (2006) skriver att det var först i samband med de båda världskrigen som kvinnorna 
skulle lockas till tekniken. När männen var inkallade skulle kvinnorna bemanna maskinerna 
i fabrikerna. Det är Kvinnoarbetsmarknadsutredningen från 1938 som för första gången 
officiellt för fram att de tekniska yrkena även passar sig för kvinnor. Under de kommande 
årtiondena, fyrtio- och femtiotalet, börjar kvinnor komma in i teknikens arbetsområden, 
framför allt till lägre positioner (Staberg, 1992). Staberg (1992, s. 15) fortsätter: ”Vid slutet 
av femtiotalet diskuteras kvinnor, invandrare och arbetare som outnyttjade resurser men 
det blir främst de manliga arbetarna som lockas till tekniska studier”. 1975 arbetade 277000 
personer i Sverige med tekniskt arbete, 10 procent av dem var kvinnor. 11 % av de 277000 
sysselsatta med tekniskt arbete var tekniska biträden och av dessa var merparten kvinnor 
(Staberg, 1992).  
 
Med lgr80 blev teknikämnet obligatoriskt på grundskolan. Många fler än tidigare fick prova 
på ämnet och intresset för teknik ökade. Detta medförde att antalet gymnasieplatser på den 
tekniska linjen tredubblades till mitten av 80-talet jmf med 10 år tidigare (Rooke, 2013) 
(och antalet teknikstudenter var nu lika många som naturvetarna på gymnasiet2), men den 
procentuella fördelningen av kvinnliga elever var fortfarande oförändrad. Detta medförde 
att det sattes fokus på könsfördelningen och mycket av snedfördelningen sades bero på den 
dolda läroplanen som existerade (Rooke, 2013). Den dolda läroplanen handlar om de dolda 

                                                             
2 Dagens förhållande (2017) mellan programmen är 41 296 på Naturvetenskapliga program samt 
25 445 på teknikprogrammet, Skolverket (2017). 
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och oskrivna reglerna i klassrummet, hur eleverna och lärare beter sig i klassrummet och 
vad det leder till samt vad eleverna lär sig utöver de specifika ämnena. (Broady, 2007). 
Efterfrågan på teknisk personal var stor på 80-talet. Dessutom fanns det en stor risk för 
neddragningar på traditionellt kvinnliga yrken. En kombination av dessa två förutsättningar 
gjorde att man för första gången nu riktade sig direkt till kvinnor med stora kampanjer som 
”Teknik för flickor”3 och ”Fler kvinnor till industrin”4. Riksdagen anslog särskilda medel för 
projekt med inriktning på flickor och teknik och landets kommuner uppmanades att 
uppmärksamma området.  
 
Två rapporter med förslag till åtgärder togs fram. Den ena med råd om hur flickor skulle 
kunna stimuleras till intresse för tekniskt arbete och den andra utmynnade i en tipskatalog 
för arbetslivet. Dessa bägge skrifter uppmanade till att flickor skulle ändras. Man skulle lära 
flickor att förstå sitt eget bästa. De skulle våga göra okonventionella val. Frågan om varför 
de inte ville göra dessa val, ställdes aldrig. Syftet var att få kvinnorna in på männens 
teknikområde, vars inriktning inte skulle diskuteras (Staberg, 1992). ”De satsningar som 
gjorts för att få fler flickor till tekniken är problematiska. Lite schematiskt uttryckt skildras 
flickor som en homogen, i och för sig kapabel, grupp som kännetecknas av att de inte riktigt 
vet sitt bästa, är rädda för tekniken och har brister i förhållande till elevnormen, pojkar.” 
(Staberg, 1992, s. 158). 
 
I början av 90-talet påbörjades arbetet med en ny läroplan för gymnasieskolan. Tekniken 
förlorade sin status som eget program och blev istället en gren i det 
naturvetenskapligaprogrammet. Det gav en signal om att teknik inte var viktigt (Fröberg, 
2010). Den direkta effekten av detta var att antalet teknikelever drastiskt minskade 
dramatiskt. Från att teknisk linje under 1980-talet hade dubbelt så många elever som 
naturvetenskaplig linje fick den tekniska grenen nu endast 1/3 av de elever som valde det 
naturvetenskapliga alternativet. Elever övergick till att istället studera naturvetenskap. Det 
här var ett stort hot för framtida teknikföretag samt Sveriges ekonomiska tillväxt (Fröberg, 
2010). Detta hot kom att leda fram till en ny teknikinriktad utbildning, teknikprogrammet.  
Ett viktigt syfte med det nya teknikprogrammet var att locka flickor till teknisk utbildning. 

En central fråga att hantera vid utformningen av det nya teknikprogrammet var innebörden 

av teknikbegreppet i kopplingen till genus samt vinklingen av detta i ”flickors bortval av 

teknisk utbildning” (Fröberg, 2010). Man eftersträvade att lägga in aspekten att genus spelar 

roll för teknik och teknikutveckling samt att detta återspeglas i vem som anses vara tekniskt 

kompetent och intresserad. Detta var den politiska ambitionen. Någonstans på vägen mellan 

denna ambition och skolans verklighet skedde dock en förskjutning mot den tidigare 

traditionella tekniska undervisningen som till största del attraherade pojkar och införandet 

av det nya programmet lockade endast 11 % av flickorna det första året, år 2000, och knappa 

14 % fem år senare (Fröberg 2010). Här stod man i lite av samma situation som på 1980-

talet. Man vill få kvinnorna intresserade av tekniska områden för att ”undvika risken att 

samhället får ett högutbildat kvinnoproletariat. En situation där många högutbildade och 

högkvalificerade kvinnor inte kommer att få arbetsuppgifter / uppdrag / befattningar som 

motsvarar deras kompetensnivå / kvalifikationsnivå utan istället riskerar att bli både 

överkvalificerade och i förhållande till sin utbildning / sina kvalifikationer bli relativt 

lågavlönade.” (SOU 2004:43, s. 19). 

 

                                                             
3 Vanligtvis enveckors sommarkurser för flickor från åk 7 till åk 9 (Staberg, 1992). 
4 Arbetsmarknadsdepartementets största satsning på 1980-talet. Kampanjen engagerade företag och 
arbetsmarknadens parter, länsarbetsnämnder och arbetsförmedlingar, högskolor, länsskolnämnder, 
skolor, studieförbund m m. Dessutom breddades kontakten mellan skolan och arbetslivet, Staberg 
(1992). Målet var att introducera kvinnor i industriellt arbete och på lång sikt också att få fler kvinnliga 
elever till de tekniska utbildningarna, Rooke (2013). 
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2.1.2 Tidigare forskning 
 

Grenholm (2016) debatterar om att ”teknikintresse” är av stor vikt för val till ett tekniskt 

program på gymnasiet. Vad som är ett intresse för teknik härleds av vad ”teknik” är. Många 

genusvetenskapligt orienterade forskare har poängterat betydelsen av genus för förståelse av 

teknik (Fröberg, 2010). Med den historik teknikområdet har som grund (se avsnittet 

Historik ovan) har manligt innehåll dominerat undervisningen i teknik. Wacjman (2014) 

talar om detta traditionella val av teknik som används i lektionsmaterial. Där ifrågasätter 

Wacjman (2014) varför man exempelvis inte läser om hur en tryckkokare fungerar i skolan? 

Varför kan tekniken inte kopplas till hemelektronik och annan teknik som ligger eleverna 

nära, istället för det typiskt manliga som bilar, och annat som drivs av motorer, eller stora 

industriella fabriker? Den industriella revolutionen har ju även ägt rum i hemmen, hos var 

och en. Wacjman (2014) påstår vidare att tekniken hela tiden, kanske omedvetet på sistone, 

har exkluderats för kvinnor. I tekniska utvecklingsprocesser har än idag sällan mer än ett 

fåtal kvinnor medverkat. Hon tillägger att denna exkludering inte endast gäller kvinnor, 

utan även andra grupper. Hon får i sin teori om exkluderingen uppbakning av Berner 

(1997). En större inkludering har dock skett med den nya digitala tekniken. Wacjman (2014) 

menar att innan vi har en jämn representation av kvinnor och män inom teknik och 

vetenskap inom utbildning, management, ledning och styrelser et cetera, deltar inte kvinnor 

fullt ut i designen och formningen av världen. 

Forskningen är överens om att tekniken länge har kopplats till de två områdena fysisk styrka 

samt praktisk- och mekanisk skicklighet. Bägge dessa områden är sådana kvinnor sällan 

identifierar sig med. Med den nya tekniken5 har detta delvis förändrats, men trots det 

kopplas attityden till teknik fortfarande till maskulinitet (Fröberg, 2010). 

Elevernas val till gymnasiet är beroende på attityder som ofta har affektiva dimensioner 

Grenholm (2016). Dessa affektivt påverkade attityder influeras ofta av föräldrar, kamrater 

och lärare (Jidesjö 2012). 

Lindahl, (2003) utförde en studie vars syfte var att lokalisera ungdomars intressen och 

attityder för NO och teknik samt andra ämnen i åk 5 och sedan följa utvecklingen under 

högstadiet fram till gymnasievalet. Lindahl beskriver i sin undersökning hur flickornas möte 

med fysik, kemi och teknik i skolår 7 får dem att känna sig både ointresserade av att lära 

men också att uppleva sig dåliga i dessa ämnen. Under hela högstadiet får de sedan ha kvar 

sitt intresse på denna låga nivå, trots att de känner sig duktigare.  

Det finns ett stort teoretiskt belägg för att skolan har enorma möjligheter att aktivt stödja 

elevers i gymnasievalet. Potential för positionsförändringar skapas genom att uppmuntra 

eleverna. Med lärarnas stöd kan nya vägar öppnas (Sandell, 2007). 

Kulturella koder 

Grenholm (2016) har genom en studie gruppintervjuer kommit fram till en teoretisk modell 

som visar på de beroendefaktorer som han menar ungdomars beslut till gymnasievalet 

baseras på. 

                                                             
5 Internets intåg och datoriseringen av teknikvärlden 
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Figur 3. Grenholms teoretiska modell.  

Källa (Grenholm, 2016) 

Det Grenholm (2016) kallar attityd kallas ofta i litteraturen för kulturella koder. Det 

existerar hierarkiska strukturer i kulturella koder för de olika gymnasieprogrammen. Dessa 

kan handla om allt ifrån hur man talar till musiksmak, klädstil, fritidsaktiviteter, grad av 

studiemotivation et cetera (Sandell, 2007). Sandell (2007) diskuterar elevernas 

självsortering med hjälp av dessa kulturella koder. De utgår ifrån grundläggande faktorer 

som klass/socioekonomisk bakgrund, kön och etnicitet och placerar med hjälp av dessa in 

sig i passande fack. Bryter eleverna mot de kulturella koderna krävs ofta en 

kompensationsfaktor, som exempelvis väldigt höga betyg, för att ändå känna sig tillhöra 

gruppen.  

Tekniskt intresse 

Intressen har visat sig vara en viktig beståndsdel i beslutsprocessen i gymnasievalet och har 

en central roll menar Grenholm (2016). 

På grund av att flickorna har med sig en annorlunda erfarenhetsrepertoar än pojkarna sedan 

uppväxttiden (Jones, 2000) skapar det andra intressen. Pojkarnas var fylld med experiment 

med allehanda verktyg, batterier, elektroniska leksaker et cetera, vilket mer avspeglar 

ämnena teknik, fysik och kemi, medan flickornas mer innehöll bakning, stickning, sömnad 

och fröplantering och dylikt, vilket mer berör områden som biologi och slöjd (Jones, 2000).  

Men man kan också fråga sig var flickornas intresse för teknik skapas och tar vägen. Det 

visar sig nämligen att flickors intresse för - och skicklighet i teknik är väldigt hög under de 

tidiga skolåren, men svalnar drastiskt under högstadieåren till den grad att de till och med 

presterar sämre än pojkarna på standardiserade tester (Brownlow, Smith & Ellis 2002). Så 

ett initialt intresse finns där. 

Det finns anledning att återvända till brister i undervisningen på grundskolan. Jidesjö 

(2012) skriver att tidigare forskning visar att många elever, oavsett kön, har svårt att förstå 

varför de ska lära sig naturvetenskap samt teknik och att många har negativa attityder för 

att lära sig innehållet i skolan. Jidesjö fortsätter med att nyare forskning visar att frågorna 

kanske har debatterats felaktigt och att det egentligen är innehållsfrågan som borde 

ifrågasättas, inte attitydfrågan. ”Innehållsaspekter har varit ovanliga och i takt med att 

samhället utvecklats har i princip samma innehåll undervisats i den obligatoriska skolan. 

Utbildningen hamnar i otakt med samhällsutvecklingen.” (Jidesjö, 2012, s. 3). Innehållet 

måste mer kopplas till elevers erfarenheter utanför skolan och visa på en modernitet för att 

intresse ska uppstå hos eleverna. (Jidesjö, 2012).  
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Jidesjös forskning visar att ungdomar är intresserade av teknik. Beroende på ålder, kön men 

också individ finns intresset inom olika intresseområden. Stora delar av det som undervisas 

i skolan överensstämmer inte med det elever vill fördjupa sig i och det har betydelse för 

deras val till gymnasiet, Jidesjö (2012). 

Attityder mot kvinnor inom teknik 

Brownlow (2002) visar att flickor på högstadiet är tveksamma till yrkeskarriärer inom 

teknikområdet (samt fysik och kemi). Trots att de är medvetna om att det ger en bra lön och 

att det finns många yrkesval kopplade till området, avstår de från att välja en teknisk 

utbildning eftersom attityderna emot kvinnor inom tekniken inte är fördelaktiga. Kvinnor 

som väljer tekniken anses vara mindre sociala, ha en mindre givande karriär och ett mindre 

givande personligt liv i framtiden jämfört med någon som väljer ett yrke inom humaniora. 

Det är dessutom viktigare för flickor med en positiv attityd för att dem ska prestera bra 

(Weinburgh, 1995). 

Tonårsperioden i stort, kanske speciellt högstadietiden, är en tid av sökandet av identitet 

och i och med den negativa bild som finns kring attityderna mot kvinnor inom teknik, är det 

ingen identitet flickorna vill kopplas till (Brownlow, 2002).  

Eventuellt hör flickors plötsliga ointresse för tekniken på högstadiet ihop med att de inte ser 

användbarheten av ämnet i deras framtid på grund av denna ovilja till identifiering med 

ämnet. Vetenskap och teknik blir betraktat som mycket arbete för liten framtida lönsamhet, 

de tappar intresset och engagemanget för området och betraktar sedan sina på detta 

påföljande vetenskapliga och tekniska misslyckanden, som brist på förmåga (Brownlow, 

2002). Detta ser vi genom att fler flickor än pojkar uttrycker att de upplever teknik och 

vetenskap som svårt att förstå (Jones, Howe & Rua, 2000). 

Tidpunkt för val 

SOU 2004: 43 talar om att det kanske är för tidigt att utföra valet för sin framtida karriär vid 

15 års ålder och diskuterar införandet av ett allmänt första år på gymnasiet vilket skjuter på 

”karriärsvalet” i ett, vid den åldern, mycket betydelsefullt år. Ett större medvetande om vad 

man kan och vill har säkert tydligare uppnåtts då. Att vara så stark att gå emot kulturella 

koder och trotsa könssegregering är inte lätt. Ju säkrare eleverna hinner bli, desto enklare 

blir valet och desto tuffare kan de kvinnliga eleverna vara med sitt ställningstagande.  

Känslornas betydelse 

Jidesjö (2012) talar också om känslornas betydelse vid undervisning i naturvetenskap och 

teknik, då han menar att ett lärande alltid innebär ett engagerande av känslor av olika slag. 

Alsop & Watts (2003) menar samma sak och använder sig av termen ”mixed emotions”. 

Bellocchi, Quiqley & Otrel-Cass (2016) beskriver hur känslorna traditionellt sett inte har fått 

plats i teknisk- och naturvetenskaplig undervisning. Denna har kopplats till objektivitet och 

rationalitet fjärran känslovärlden. Idén att vetenskapen skulle fjärmas från känslor är en 

historisk produkt från väst världen som vi har fått leva med. Känslor och välbefinnande 

spelar en stor roll i allas liv, inklusive i vår inlärning. Undervisningen måste göras 

intressant, engagerande och rolig för att den ska tas in på bästa sätt. En positiv attityd ökar 

elevers prestationer och detta påverkar i synnerhet flickorna (Weinburgh, 1995), som redan 

har nämnts.  

Teknikbegreppet 

Och hur är det med gymnasieprogrammet i teknik? Definitionen av teknikbegreppet har fått 

bära stor vikt vid utvecklandet av det nya gymnasieprogrammet (Fröberg, 2010). Detta på 

grund av att ”En brist hos många definitioner av och teorier om teknik är att de inte tar i 
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beaktande att de individer som utvecklar, använder och interagerar med teknik är av olika 

kön, och framhåller att genus spelar roll för teknik. Det spelar roll för hur arbete 

struktureras och fördelas. Det spelar roll för vilka egenskaper, kompetenser och intressen vi 

tillskriver en individ. Det spelar också roll för vad som räknas som teknik och vem som 

anses vara tekniskt intresserad och kompetent.” (Fröberg, 2012, s. 11).  

Fröberg (2010) intervjuade i sin rapport 18 lärare som undervisade på teknikprogrammet. 

Hon påstår att teknik och maskulinitet samproduceras genom att manliga elevers aktiviteter 

betraktas som teknik. De uppfattas därmed uttrycka ett intresse för teknik genom att ägna 

sig åt detta. På motsvarande sätt skapas en gräns mellan kvinnliga elever och teknik genom 

att de kvinnliga elevernas aktiviter inte beskrivs som teknik och på grund av detta betraktas 

dem som naturligen mindre teknikintresserade.  

Fröberg (2010) beskriver att genuint teknikintresse bland lärare verkar kopplat till ”att 

praktiskt konstruera och realisera tekniska lösningar, något som kan kopplas till lärarnas 

betoning av teknik i relation till konstruktion, produktion och till praktisk verkstadsnära 

problemlösning” (Fröberg, 2010, s. 130). Skolverket propagerar att teknikbegreppet 

framförallt handlar om problemlösning inklusive de sociala, samhälleliga och miljömässiga 

sammanhangen kring sådan problemlösning. 

 

2.2 Teoretiskt ramverk 
Den ämneslitteratur som hör till föreliggande rapports område påverkar förstås 

inriktningen på rapporten och fungerar därmed som motsvarigheten till en teori (Bryman, 

2011). Eftersom ämneslitteraturen till största del är genusinfluerad kommer det teoretiska 

ramverket till denna rapport att bestå av området genus. I och med att en diskussion här 

förs om att få in fler kvinnor i tekniken, är det omöjligt att förbise genusfrågor. Genus, hur 

det har påverkat vårt samhälle samt olika erfarenheter beroende på kön (både historiska 

samt personliga på individnivå) är som sagt det som skiljer kvinnor från män, utöver det 

rent fysiska. För att åta sig en teknisk karriär i dagens samhälle finns inga behov av 

muskelstyrka eller reslighet.  

Pedagogisk forskning skall bidra till att finna bättre vägar som leder till uppsatta mål inom 

utbildningsväsendet. En förändrad genusordning präglad av jämställdhet är ett sedan länge 

uppsatt, men alls inte uppnått, mål. Därmed är genusperspektiv ofrånkomliga inom 

pedagogiken (Wennersson, 1998a, s. 51). 

Likväl som många viktiga frågor inom området kvinnor och teknik diskuteras inom 

genusforskning, måste man även vara beredda på att området är starkt påverkat av 

samhället. Sandell (2007) påtalar att exempelvis har unga mäns skolframgångar tillskrivits 

egenskaper hos dem själva, samtidigt som deras sämre prestationer har tillskrivits yttre 

omständigheter som det pedagogiska upplägget, pedagogerna eller kurslitteraturen. För 

unga kvinnor gäller det motsatta. Traditionellt sett har kvinnliga elever genomsnittligt högre 

betyg än manliga, genom hela skolgången. Det finns en tendens till att klassa kvinnliga 

elevers skicklighet till att se dem som duktiga att inordna sig i hierarkier, anpassa sig till 

pedagogiska idéer och följa instruktioner istället för att fokusera på deras skickliga 

kunskapsinhämtning och stora förmåga till inlärning samt tillskriva de kvinnliga eleverna 

positiva personliga egenskaper (Sandell, 2007). 

Män förutsätts prestera bra och vid motsatt bevisning undrar man varför och vill ta reda på 

det. Med kvinnor är det tvärt om. Presterar de bättre än män, ställs frågan varför. (Sandell, 

2007). Inom forskning finns en tradition att manliga elevers dåliga prestationer fokuseras 

(då med utgångspunkt till pedagogiken, lärarna, läromedel och behov av förändringar inom 
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dessa områden), medan kvinnliga elevers förbättrade prestationer inte lyfts fram (Sandell, 

2007). Detta som bakgrund ger en struktur till påståendet att manliga elever anses ha en 

medfödd begåvning, medan kvinnliga elever mer anses behöva läsa sig till samma resultat 

(Nilsson Lindström, 1998). Detta påstående är troligen extra starkt befäst i det tekniska 

området, eftersom det är en manlig domän (Berner, 2003; Fröberg, 2010). Detta kan vara 

en av orsakerna till att området teknik skrämmer kvinnliga elever, att de redan initialt 

känner sig uteslutna genom att de inte har den ”medfödda begåvningen” inom ämnet.  

Ofta behövs ett mer differentierat sätt att se på genus. Termen genus medför ofta ett 

könskomplementärt synsätt, vilket gör att individer eller grupper som avviker ifrån det 

förväntade försvinner ur synfältet. Fröberg förtydligar det hela med ett exempel, ”Om till 

exempel flickor betraktas som en grupp, och som sådan som ointresserad av teknik, 

osynliggörs de flickor som faktiskt är intresserade av teknik.” (Fröberg, 2010, s. 26). 

3 Metod  

Forskningens art gör att detta arbete hamnar i området fördjupande kvalitativ forskning 

(Denscombe, 2014). En enkätundersökning har utförts utifrån vilken analysen också 

kommer att ta hänsyn till tidigare forskning för att ge ett mer holistiskt perspektiv och 

därmed blir kvalitativ (Sundberg, 2013). Enkätundersökningen valdes som metod för att 

den på ett enkelt och entydigt sätt snabbt når ut till väldigt många. Datahanteringen 

underlättas också väsentligt av att enkätundersökningen var av web-format (Denscombe, 

2014). Utöver detta har ett antal mindre ostrukturerade samt semistrukturerade intervjuer 

utförts vilka också har inkluderats i arbetet. Vid dessa gavs en chans att fördjupa insikter om 

påverkandefaktorer vid de kvinnliga elevernas gymnasieval, både ifrån eleverna samt efter 

vad lärare har uppfattat som viktiga faktorer. 

Liksom förknippas med en kvalitativ forskning, består föreliggande forskning av en 

småskalig studie, använder sig av ord som analysenhet samt betraktar saker i deras kontext 

(Denscombe, 2014, s. 344-347). Trots att försök att tillämpa en opartiskhet framförallt 

förknippas med kvantitativ forskning (Sundberg, 2013), kommer ett analytiskt synsätt att 

användas i denna rapport, vilket försöker förklara sanningen objektivt genom att hitta 

orsak-verkan-relationer (Björklund, 2012).  
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Figur 4. En skiss över det praktiska tillvägagångssättet för denna rapport. 

 

3.1 Enkätundersökning 
En webbaserad enkätundersökning har valts till huvudstrukturen för datainsamlingen6. 

Enkätundersökningen genomfördes, på grund av en tidsmässigt begränsad tillgång till 

elever (under vårterminen), i ett tidigt stadium av detta arbete. Förstadiet till 

enkätundersökningen genomfördes grundligt och genomarbetat och frågorna utformades 

utefter det som föreliggande arbete ville besvara. 

Initialt har ett öppet sinne försökt användas vid utformningen av enkäten. Visst fanns ett 

antal möjliga scenarion tillgängliga för vad anledningen till de kvinnliga elevernas 

gymnasieval eller bortval bestod i, och dessa skulle naturligtvis undersökas, men samtidigt 

eftersträvades en objektivitet i arbetet, det öppna sinnets medverkan. Även alternativ som 

initialt verkade svaga, togs därför med. Detta för att ge enkäten en stor bredd av 

utslagsmöjligheter. Eventuella bakomliggande orsaker till elevernas val diskuterades först 

med diverse lärare på gymnasieskolan, tidigare elever samt studievägledare i öppna 

ostrukturerade intervjuer för att få en bred relativt opartisk bas (många olika parter 

utfrågades) till enkätens konstruktion. Teorier som diskuterades var föräldrarnas påverkan, 

både direkt (via påtryckningar hemifrån) eller indirekt (genom att de själva har gått en 

teknisk utbildning eller liknande), äldre syskon som gått TE, öppet hus, kvaliteten på 

undervisningen på högstadiet, studievägledares påverkan, påverkan ifrån vänners 

gymnasieval, attityder som att känna att man hör hemma i en viss typ av grupp, namnet på 

teknikprogrammet et cetera.  

Enkäten består av frågor med svarsalternativen: flervalsalternativ, likertsskala i 5 steg, samt 

3 öppna frågor där namn på respondentens högstadieskola, namn på respondentens 

boendekommun samt förslag på åtgärder för att locka fler kvinnliga elever till TE 

efterfrågades (Sundberg, 2013). 

                                                             
6 Se bilaga 1 för fullständig slutgiltig enkät. 
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En avvägning på maximalt antal frågor gjordes utefter ståndpunkterna att få med en 

täckning av alla väsentliga områden samtidigt som enkäten inte fick bli för tidskrävande för 

att minimera svarsbördan och optimera svarsfrekvensen (Denscombe, 2014). Detta gjordes 

genom att bara ta med det som ansågs absolut nödvändigt. Utöver detta formulerades 

frågorna på ett rakt och lättbegripligt sätt. 

En pilotundersökning genomfördes av den konstruerade webenkäten innan den skickades ut 

via mail till kvinnliga teknik- samt naturelever som länk respektive i mailet inklistrad QR-

kod. I mailet poängterades att respondenten har blivit utvald till att delta i denna frivilliga, 

anonyma undersökning med chanser till vinst (tre presentkort lottades ut ibland samtliga 

deltagare för att ge respondenterna en personlig fördel med att delta). Meddelandet i mailet 

förvissade även respondenten om att resultatet endast kommer att användas i föreliggande 

examensarbete. 

Urvalet bestod av hela skolans undersökningspopulation, det vill säga alla kvinnliga elever 

på TE samt motsvarande andel kvinnliga elever på NV, som en jämförande pool, en så kallad 

kontrasterande datakälla för triangulering (Denscombe, 2014).  

En skriftlig påminnelse samt muntliga uppmaningar till att svara på enkäten i klassrummet, 

utfördes. 

Vid påföljande fikaträff inklusive vinstutlottning till samtliga enkätrespondenter togs 

tillfället i akt att utföra ostrukturerade intervjuer med några av de kvinnliga eleverna. 

Eftersom enkätundersökningen utfördes i ett så pass tidigt stadium av detta arbete, fanns en 

försummad möjlighet att ta tillvara all senare tillkommen information som i efterhand 

intagits via vidare studier av tidigare forskning. Enkäten var utformad efter det förarbete 

som gjorts för denna del. Vid en efteranalys av enkätutformningen skulle eventuellt lägga en 

större betoning på vissa aspekter i enkäten. Vid en omformulering av enkätundersökningen 

idag, skulle det läggas mer tyngd på frågor kring elevernas teknikuppfattning, ett område 

som ursprungligen tedde sig abstrakt och otillgängligt. Med en väckt medvetenhet kom 

insikten om dess väsentlighet. 

Andra frågor som fanns med gav inte något intressant utslag, men det var viktigt att ha en 

öppen approach och närma sig forskningen med ett öppet sinne för att alla tänkbara 

aspekter skulle kunna ge ett utslag i resultatet. Det faktum att vissa frågor inte gav något 

utslag är också intressant i sig. 

Med detta sagt, skall ändå framhävas att av frågorna ändock fullgott uppnått sitt syfte och 

varit både klara, entydliga och relevanta.  

3.1.1 Urval 
För föreliggande undersökning har ett explorativt urval, inte ett representativt, använts 

(Denscombe, 2014). Eftersom syftet är att undersöka vilka faktorer som påverkat de 

kvinnliga eleverna att välja TE var det viktigt att täcka in detta område i största möjliga mån. 

Ett subjektivt, icke-sannolikhetsurval (Denscombe, 2014), har då använts för 

enkätundersökningen som motsvarades av samtliga kvinnliga elever på skolans 

teknikprogram i samtliga årskurser, det vill säga hela undersökningspopulationen på skolan 

(för att få med ett så stort urval av dessa som möjligt), totalt 31 st. Enkäten skickades även ut 

till en jämförande pool som används som kontrasterande datakälla, på motsvarande antal 

kvinnliga elever på NV. Dessa bestod av samtliga kvinnliga elev er i två naturvetenskapliga 

klasser, en klass i årskurs 1 samt en klass i årskurs 2. Tanken var att de fortfarande skulle ha 

sitt gymnasieval relativt nära i minnet. Naturvetenskapseleverna togs med som 

kontrasterande datakälla för att med hjälp av triangulering (Denscombe, 2014), utöver att 
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ha grundade data (det vill säga fynden är grundade i empiriska data), öka validiteten, dvs 

trovärdigheten,  av denna småskaliga kvalitativa undersökning. 

Beslutet om urvalets storlek togs i ett pragmatiskt tillvägagångssätt (Descombe, 2014). 

Undersökningspopulationens storlek och karaktär gav enkätundersökningen ett urval på 

totalt 64 elever. Skolan tillhandahöll uppdaterade maillistor till eleverna ifråga. 

3.1.2 Medvetet uteslutande ur urvalet 
Inga manliga elever utfrågades. Detta då fokus för denna rapport är att se till de kvinnliga 

teknikelevernas gymnasieval och hur eller vad som kan höja denna frekvens. 

 Jämförelsepoolen de kvinnliga naturvetenskapseleverna anses ligga nära till hands för att 

kanske även dessa skulle kunna vara potentiella teknikelever, därav har även dessa 

undersökts med syftet att försöka se efter vad som gjorde att dessa inte valde 

teknikprogrammet. Eftersom de naturvetenskapliga ämnena skolmässigt ligger i nära 

anslutning till teknikämnet samt att programmen delar matematikens väsentlighet antas det 

i undersökningen vara så att dessa två program har varandras potentiella elever. Samma 

intresseområden verkar ligga till grund för elevernas gymnasieval. Förstås skulle man även 

kunna tänka sig en bredare undersökningsbas där samtliga kvinnliga elever på skolan 

utfrågas, men en sådan undersökning riskerar att missa sitt mål och andra, i den specifika 

frågan oviktiga, faktorer skulle kunna få för stor fokus. Visst riskerar man med det valda lite 

snävare urvalet att eventuellt missa någon udda personlighet som potentiell teknikkandidat 

(som författaren själv), men i det stora hela bör urvalet ge oss en gestaltning av verkligheten 

med fokus på potentiella kvinnliga teknikelever.  

3.1.3 Urvalsram 
Ovanstående rubriker ger en grund för en urvalsram som är relevant (dvs direkt relaterad 

till undersökningen), fullständig (både kvinnliga elever på teknik- samt naturvetenskapliga 

programmet finns representerade, dvs uppfattade potentiella kvinnliga teknikelever), exakt 

(den utesluter uppgifter som saknar relevans) samt aktuell (uppdaterade maillistor 

tillhandahölls) (Denscombe, 2014). 

 

3.2 Intervjuer 
Ett flertal ostrukturerade samt två semistrukturerade intervjuer genomfördes. De 

semistrukturerade skilde sig ifrån de ostrukturerade genom att dessa utgick ifrån ett 

förskrivet frågeformulär som bas. De senare hade mer en karaktär av informella samtal. 

Samtliga intervjuer sammanfattades endast med fältanteckningar. En sammanställning av 

dessa intervjuer följer här i kronologisk ordning efter projektets gång. (För en komplett 

redogörelse av intervjuerna se bilaga 2). 

Två stycken ostrukturerade gruppintervjuer, en med två lärare samt en med fyra elever från 

NV, hölls för att konkretisera problemformuleringen innan påbörjandet av litteraturstudier 

och påföljande konstruktion av enkät. 

Under väntan på att få svar ifrån enkätundersökningen söktes utfyllande information. En 

ostrukturerad intervju hölls med en insatt lärare undervisande både TE samt NV. Denna 

ledde till information om en kvinnlig elev på TE med en äldre syster på NV. Hon ville ställa 

upp på en intervju.  

En semistrukturerad intervju med en kvinnlig elev på TE med en äldre syster på NV. Efter 

prisutdelning i kombination med fika togs spontan kontakt upp med framförallt fyra 

kvinnliga elever på TE. En ostrukturerad gruppintervju genomfördes med dessa.  



18 
 

För att slutligen försäkra att inga möjliga påverkandefaktorer har försummats utfördes 

ytterligare en kort semistrukturerad intervju med en erfaren tekniklärare.  

Samtliga intervjuer finns redogjorda för i sin helhet i bilaga 2. 

3.3 Reflektion över metodval 
Metodvalet för denna rapport är sammanfattningsvis en webenkätundersökning samt vissa 

mindre omfattande ostrukturerade samt två semistrukturerade intervjuer.  

Webbaserad enkätundersökning valdes som metod på grund av att den snabbt och enkelt 

når ut till många. Den är alltså tidsbesparande, miljövänlig, hjälper till att följa god praxis 

vid utformandet av enkäten, sparar pengar (extra viktigt i detta småskaliga projekt), har en 

snabb och enkel datahantering och uppmuntrar till fullständigt ifyllande (Denscombe, 

2014). En negativ aspekt med en webbaserad enkätundersökning är dess anonymitet.  Även 

om personlig förfrågan utfördes i de flesta av elevernas klassrum, kunde inte detta göras för 

samtliga utsedda respondenter och vissa föll troligtvis in i anonymitetens gråa zon och 

avstod därmed ifrån ett deltagande.  

Det är i vissa frågor i enkätundersökningen svårt att veta hur eleverna har tolkat dem. 

Begrepp som ”tekniskt yrke”, ”otydlig teknikundervisning” samt vad som klassas som 

”naturvetenskaplig högskola eller universitet” kunde ha förklarats närmare för en entydigare 

tolkning, men samtidigt ska enkäten vara kort och koncis för att inte ta upp för mycket tid 

ifrån respondenten och för mycket text riskerar att förvirra och trötta ut respondenten.  

Därav var en avvägning tvungen att göras. 

En annan risk med att låta elever göra en klassning av hur mycket vad av vad som påverkade 

dem vid gymnasievalet, är att de eventuellt inte är medvetna om vad som påverkade dem. På 

grund av detta kombineras enkätresultaten med fynd ifrån litteraturstudierna i diskussionen 

för att på så sätt bilda en trovärdig helhet. Utöver detta kan klassningen variera i nivå 

respondenter emellan och en entydighet är svår att uppnå. Referensklassningen av nivå 1 

(Påverkade mig inte alls) samt 5 (påverkade mig jättemycket), var ett försök till att jämna ut 

detta. 

De ostrukturerade och semistrukturerade intervjuerna valdes för att få tillgång till 

information som skulle bygga upp helheten. Exempelvis användes ostrukturerade intervjuer 

inför konstruktionen av enkäten. Både en ostrukturerad gruppintervju med 4 naturelever 

samt en ostrukturerad gruppintervju med två lärare hade detta syfte. 

Positiva aspekter med föreliggande kombination av metodval är att den bestod av en mer 

heltäckande del, enkätundersökningen, samt några mervärdesadderande bitar, de små 

intervjuerna.  

Behållningen av intervjuerna blev lite vag på grund av deras registreringsform. Endast 

fältanteckningar blir lite tunt som minnesstöd. Men tyvärr fanns ingen 

ljudregistreringsanordning till hands vid de utförda intervjuerna. 

En negativ aspekt med hela arbetet är dess empirisamlandes beroende av elevernas närvaro, 

vilket gjorde det omöjligt att återkomma med ytterligare datainsamlingsaktioner efter 

skolavslutningen. Det mesta av empirin var tvunget att samlas in innan någon 

sammanställning eller tolkning hade hunnits göras. Till en viss del fick detta ersättas av 

litteraturstudier och empiri ifrån tidigare forskning, vilket blir tydligt kring tolkningar i 

analysen. 
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3.4 Etiska överväganden 
I största möjliga mån informerades respondenterna initialt muntligt om undersökningen, de 

delgavs att undersökningen var frivillig, anonym samt att de vid varje instans kunde hoppa 

av undersökningen, om så önskades. I ett andra steg skickades ett mail ut till 

respondenterna via en email-lista från skolan. I detta mail gavs åter igen samma 

information, denna gång skriftligen. Mailet innehöll även en länk samt en QR-kod till 

webenkäten. Denna webenkät initierades även med en beskrivande och förklarande ingress, 

där den viktigaste informationen återigen togs upp. Ingen onödigt personlig information 

efterfrågades i enkäten. 

Många av de elever som tillfrågades delta i enkätundersökningen var omyndiga. Detta 

eftersom det var viktigt att nå de elever som var relativt nära sitt gymnasieval. En fråga 

ställdes specifikt på skolan angående detta och tillåtelse gavs om att få skicka ut enkäten till 

dessa elever. Extra vikt lades på grund av detta på att ge respondenterna anonymitet. 

Samma tankar gavs även de intervjuade respondenterna. En överenskommelse gjordes om 

att rapporten i sitt slutskick ska skickas till skolan och även delges respondenterna till 

undersökningen samt de intervjuade personerna för delgivning av resultatet. 
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4 Resultat 

4.1 Resultatpresentation 
Se bilaga 1 för att se enkäten i sin helhet. Här nedan redovisas resultat av intresse för 

rapporten. Analys av resultatet återfinns under den kommande rubriken Analys. 

4.1.1 Enkätsvaren 
Enkäten skickades ut till alla kvinnliga TE-elever på gymnasieskolan, 31 stycken, samt till 
motsvarande antal kvinnliga elever på det Naturvetenskapliga programmet (samtliga 
kvinnliga elever i de två undervisningsklasserna som tillhandahölls mig där under 
utbildningstiden, en klass i årskurs 1 samt en klass i årskurs 2), totalt 63 st. 43 svar inkom. 
Svaren gav följande resultat: 
 

Fördelningen mellan respondenterna 

Tabell 3 Fördelningen mellan respondenterna 

Respondenter ifrån naturvetenskapsprogrammet 25 

Respondenter  ifrån teknikprogrammet   18 

Totalt       43 

 

Figur 5. Figuren visar fördelningen av enkätrespondenterna mellan de två 

gymnasieprogrammen. 

 

När utförde de kvinnliga elever valet (dvs när tog de sitt beslut)? 
Tabell 4 När tog de kvinnliga eleverna sitt beslut? 

 
Natur   Teknik     Samtliga 

 
Före högstadiet 1 0 1 
 
Under högstadiet, före gymnasievalet 13 4 17 
 
Under gymnasievalet åk 9 9 13 22 
 
Vid omvalet åk 9 2 1 3 
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Figur 6. Samtliga deltagande elevers tidpunkt för beslut av gymnasieval. 

 

Figur 7. Naturvetenskapsprogrammets elevers tidpunkt för beslut av gymnasieval. 

 

Figur 8. Teknikprogrammets elevers tidpunkt för beslut av gymnasieval. 
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Var det andra programmet (NV/TE) ett alternativ för dig vid ditt gymnasieval? 
 
 

 

Figur 9. Kvinnliga elever på NV som hade (svarade Ja), respektive inte hade (svarade Nej) 

teknikprogrammet som ett alternativ vid sitt gymnasieval. 

 

Figur 10. Kvinnliga elever på TE som hade (svarade Ja), respektive inte hade (svarade Nej) 

naturvetenskapsprogrammet som ett alternativ vid sitt gymnasieval. 

 

Figur 11. Fördelningen av samtliga deltagande kvinnliga elever som hade, respektive inte 

hade det andra programmet (TE/NV) som ett alternativ vid gymnasievalet. 
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Vad påverkade ditt val? 

 

Figur 12. Resultatet av vad de kvinnliga eleverna anser påverkade dem vid deras 

gymnasieval. 

 

 
Figur 13. Andelen kvinnliga elever som anser sig minnas högstadiets teknikundervisning. 
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Figur 14. De kvinnliga elevernas bedömning av högstadiets tekniklärare. 

 

  
a) Grundskola 

b) Gymnasienivå, teknisk 

c) Gymnasienivå, naturvetenskaplig 

d) Gymnasienivå, annan 

e) Högskola/Universitet, teknisk 

f) Högskola/Universitet, naturvetenskaplig 

g) Högskola/Universitet, annan 

 

Figur 15. De kvinnliga elevernas föräldrars utbildningsnivå. 
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Figur 16. Föräldrar med tekniska yrken. 

 

 
Figur 17. De kvinnliga elevernas planer om framtida studier. 

 

Figur 18. De kvinnliga elevernas planer om framtida studier inom området teknik. 
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4.1.2 Intervjuerna 
Ett antal intervjuer utfördes i studien. Deras uppgift var att stödja enkätens struktur och 

uppbyggnad, att konkretisera problemformuleringen samt att bidra till att fånga essensen av 

de för eleverna väsentligaste faktorerna i gymnasievalet, se bilaga 2 för komplett redogörelse 

av dessa. Här nedan följer en sammanfattning. 

Totalt 6 intervjuer genomfördes. Två av dessa var semistrukturerade, det vill säga baserade 

sig på förformulerade frågor, samt fyra av intervjuerna var ostrukturerade, det vill säga hade 

mer en karaktär av informella samtal (Denscombe, 2014) där jag tog fältanteckningar. 

Samtliga intervjuer sammanfattades endast av fältanteckningar. 

Två av de ostrukturerade intervjuerna användes för att strukturera upp enkätformuläret. De 

hade en karaktär av gruppintervju.  

I den ena av dessa var respondenterna två stycken teknik -, fysik - och matematiklärare på 

gymnasiet, L1 samt L2. Intervjun utfördes i skolmatsalen under en lunchpaus. Intervjun 

avslutades när respondenterna var tvungna att gå iväg till nästa lektion. Det gavs dock 

tillräckligt med utrymme till att få flera inblickar i deras uppfattning om anledningar till att 

inte fler kvinnliga elever väljer det tekniska programmet vid gymnasievalet. Denna intervju 

gav mig uppslag till frågeställningar som att namnet på teknikprogrammet kanske spelade 

roll i de kvinnliga elevernas val. Det uttrycktes också att eventuellt kompisars val skulle ha 

en påverkan samt att syskon och föräldrar kunde inverka. Samtliga av dessa punkter var jag 

därför tvungen att inkludera i enkäten. I denna intervju gavs dessutom ett uppslag om en av 

L1 upplevd skillnad mellan de två programmen TE och NV. L1 undervisar i både TE samt 

NV-klasser och upplever att det finns en tydlig kulturell skillnad programmen emellan. Med 

stöd av de olika typer av frågor L1 får i klassrummen kunde L1 bedöma att det förekommer 

en betydligt större betygshets i NV. Där får L1 ständigt frågor som ”Kommer det här på 

provet?” och ”Vad ger detta för betyg?”. På TE var lärarens bedömning att eleverna mer 

känns intresserade av kunskapen, då frågorna oftare är i stil med: ”Hur fungerar den där” 

och ”Varför fungerar det så?”. En annan av L1 upplevd kulturell skillnad är att NV-elever 

inte ställer lika många frågor. Det är betydligt tystare på lektionerna. Många klasser är 

väldigt tysta av rädsla för att ställa fel frågor och på detta sätt visa på avsaknad av kunskap 

samt riskera ett sämre betyg. Detta upplever L1 aldrig på TE. L1 tog även upp att han trodde 

att fler kvinnliga elever skulle söka TE ifall de visste att TE gav en bättre bas för 

civilingenjörsstudier. 

I den andra ostrukturerade gruppintervjun utfrågades fyra kvinnliga elever på NV (E1, E2, 

E3 samt E4). Jag ville få fram ifall kvinnliga elever på NV också eventuellt har funderat på 

att söka till TE, då många av de centrala ämnena är gemensamma programmen emellan. 

Ifall det inte var så ville jag extrahera möjliga anledningar till varför det förhöll sig så. Denna 

intervju hölls under lektionstid då eleverna arbetade fritt med en större matematikuppgift 

och de fyra respondenterna var färdiga med denna uppgift och inväntade övriga elever i 

klassens färdigställande av uppgiften. Det fanns ingen tidspress eftersom endast ett fåtal 

frågor ställdes. Respondenterna var entydiga om att teknikundervisningen på högstadiet var 

otydlig. De var inte säkra på att de hade haft teknikundervisning överhuvudtaget, om det 

kanske var detsamma som slöjden eller liknande. Angående om de hade TE som ett 

alternativ i gymnasievalet gav mig, trots detta, lite olika svar. E1 hade tänkt eventuellt välja 

TE, men valde tillslut NV för att hon ”kände sig som en naturare”, vilket vid en förfrågan om 

specificering av uttrycket innebar att hon gillade att studera samt att ”kunna mycket om lite 

svårare saker”. E1 har som framtidsplan att bli civilingenjör samt eventuellt även E2 och E4. 
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Efter enkätifyllnaden utfördes en ostrukturerad intervju med fyra kvinnliga TE-elever. 

Denna intervju utfördes efter sammankomsten med enkätens respondenter och där 

utlottning av vinster, som spelat en motvierande roll för deltagande i enkätundersökningen, 

ägde rum. Detta var efter elevernas ordinarie skoldag och ingen form av tidspress 

existerade. Eleverna stannade självmant kvar för en oplanerad dialog. Intervjun tog slut när 

ämnet var behandlat. Denna intervju gav mig det viktiga utslaget att inriktningen hade stor 

betydelse för deras val av TE. Samtliga av dessa fyra elever hade endast valt TE på grund av 

inriktningen Design- och produktutveckling och de var noggranna med att poängtera att det 

var innehållet i inriktningen de var intresserade av i sitt gymnasieval, inte endast namnet. 

De tog även upp att samtliga av dem var besvikna på teknikundervisningen på högstadiet. 

Både undervisningen och läraren kunde ha hållit en högre kvalitet, var deras utsaga. 

Två semistrukturerade intervjuerna utfördes även. En bestod av en intervju med en kvinnlig 

elev på TE som hade en äldre syster på NV. Den genomfördes för att undersöka vad som låg 

bakom denna kvinnliga elevs val till TE och hur hon upplevde TE nu när hon går där. Den 

andra bestod i en intervju med en erfaren tekniklärare på TE och utfördes som dubblering, 

för att försöka säkerställa att ingen bit hade missats i studien och om så var fallet fånga upp 

dessa trots ett sent stadium. 

5 Analys 

I denna analys kommer jag att analysera de specifika data som framkommit i resultatet av 

enkäten samt de intervjuer som genomförts och koppla det till rapportens teoretiska 

ramverk. Intervjuernas resultat ämnar endast stödja enkätresultatet på de punkter dessa 

sammanfaller, för att fullfölja datainsamlingens syfte. 

 Fördelningen av enkätdeltagarna 

Enkäten skickades ut till samtliga kvinnliga TE-elever på skolan, 31 stycken, samt samtliga 

kvinnliga elever i en klass i årskurs 1 samt en klass i årskurs 2 på NV, 32 stycken elever. Av 

de svar som inkom var det 28 % färre svar ifrån elever på TE. Detta kan man se som tecken 

på hur pass relevant enkäten kändes för respondenterna. Samtliga elever på TE fick enkäten 

även de som gick i årskurs 3. Eventuellt kändes gymnasievalet för avlägset för dem. 

Samtidigt var en personlig uppmaning till svar inte möjlig att komma till stånd i samtliga 

TE-klasser. Detta genomfördes dock i NV-klasserna. 

 

 När utförde de kvinnliga eleverna valet, det vill säga när togs beslutet 

om gymnasievalet? 

Mer än hälften av alla kvinnliga elever som valde NV anger att de hade bestämt sig tidigt 

under högstadiet eller till och med före högstadiet, medan en stor majoritet av de kvinnliga 

eleverna som valde TE uppger att de bestämde sig i sista stund, under gymnasievalet. Har 

detta kanske att göra med att ett beslut om att välja TE kan vara svårare att ta eftersom det 

strider emot gällande normer och värderingar? 

 Var det andra programmet (NV/TE) ett alternativ för dig vid ditt 
gymnasieval?  

 
En fjärdedel av de kvinnliga eleverna på NV säger sig ha funderat på att eventuellt välja TE 

vid gymnasievalet medan mer än hälften av de kvinnliga eleverna på TE anger att de 

funderat på att eventuellt välja NV. Även detta visar eventuellt på att det är enklare att ta ett 
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beslut om att välja NV eftersom detta inte strider emot gällande normer. Samtidigt ger det 

en hänvisning om att intresset för TE är större än vad valstatistiken visar. 

 Vad påverkade ditt val? 

Varför valde de kvinnliga eleverna som dem gjorde vid sitt gymnasieval? De fick här sätta 

poäng ifrån 1 (som betyder ”Påverkade mig inte alls”) till 5 (som betyder ”påverkade mig 

jättemycket”). I denna graf är det extra intressant att se till de alternativ där svaren skiljer sig 

mest åt, men här nedan följer en kort notering av varje poängsatt alternativ. Svaren 

diskuteras sedan under kapitlet Diskussion. I jämförelsen i statistiken för uppgifterna om 

dessa faktorers påverkan ska bara noteras att någon hänsyn inte måste tas till att fler elever 

på NV har svarat på enkäten. Det innebär endast att de data som erhållits för NV är något 

mer tillförlitligt. 

 

Att känna att man passar in bland dem som studerar på programmet 

Utslaget för denna punkts påverkan i valet är större för NV som visar en siffra högre än 

medianvärdet 2.5, och TE visar en siffra lägre än medianvärdet. Detta kan man möjligen 

projicera mot faktumet att kulturella koder existerar på samtliga gymnasieprogram, som är 

mer eller mindre anpassade för kvinnliga elever.  

 

Namnet på programmet 

Denna faktors utslag var något större för NV än för TE. Dock var det ett relativt litet utslag 

som skilde dem åt. Det överslag som finns för NV har eventuellt att göra med 

teknikbegreppets maskulina koppling att göra. 

 

Namnet på inriktningen 

Utslaget på denna faktors påverkan i valet var 2.8 för NV och 3,4 för TE. Detta stora överslag 

för TE kan efter en noggrannare granskning av vilka elever som givit denna faktor ett högt 

poäng, klart relateras till teknikprogrammets inriktning Design- och produktutveckling. 

Kanske kan detta höra ihop med teknikbegreppets maskulina framtoning?  

 

Programmets prestige (att det anses fint att gå på programmet) 

Denna faktors påverkan skilde sig markant mellan elever ifrån de olika programmen och var 

betydligt mycket högre på NV. Skillnaden här beror troligtvis också på de kulturella koder 

som existerar på de olika programmen. 

 

Lärare på högstadiet 

En stor skillnad erhölls programmen emellan. NV fick ett stort utslag medan TE låg väldigt 

lågt. Eventuellt har detta med de kulturella koderna att göra.  

 

Programmets antagningspoäng (jag kunde inte komma in på mitt förstahandsval) 

Betydligt många fler av de undersökta eleverna på NV ansåg att denna faktor påverkade dem 

i deras val, alltså att betygen var begränsande för dem vid utförandet av deras gymnasieval. 

Teknikelevernas låga poäng på denna fråga handlar troligtvis indirekt om de kulturella 

kodernas inverkan.  

 

Öppet hus 

Utslaget på denna faktor visar ett betydligt högre resultat för TE. Detta beror eventuellt på 

att de kvinnliga eleverna som väljer TE utför sitt val senare och därmed kanske tar mer 

intryck av det öppna huset som inträffa i samband med gymnasievalet. Samtidigt kan det 

även bero på att TE på den undersökta skolan satsar väldigt mycket på att locka till sig 
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kvinnliga elever just via det öppna huset genom att bland annat endast skicka dit kvinnliga 

representanter. 

 

Studievägledaren 

Det framstår som att studievägledaren har en oerhört låg påverkan på elever i bägge 

programmen. Det har inte i mina studier framkommit vad detta kan bero på. Det är definitivt 

en intressant fråga för framtida forskning. 

 

Mina föräldrars åsikt 

Föräldrarnas påverkan var hög och relativt lika i de bägge programmen och tar alltså en stor 

roll i elevernas gymnasieval. 

 

Vad mina vänner valde 

Ett väldigt lågt och likartat utslag framkom för de bägge programmen av påverkandefaktorn 

”vänners val”. Det förefaller vara så att vänner inte påverkar i någon större grad. 

 

 Minns du teknikundervisningen på högstadiet? 

 

Utslaget var relativt lika programmen emellan. Vi ser att TE-eleverna har en förskjutning 

mot ett positivt betyg av teknikundervisningen på högstadiet, 25 % tycker att undervisningen 

var klar och tydlig men 45 % tycker samtidigt att den bara var medelmåttig och sämre. NV-

eleverna hade ytterligare en förskjutning mot ett mer negativt betyg i och med att endast 

12 % tyckte att undervisningen var klar och tydlig. Eventuellt kan detta ha att göra med 

innehållsfrågan i teknikundervisningen och lärarnas förmåga att engagera eleverna i 

innehållet.  

 

 Vad tyckte du om teknikläraren på högstadiet? 

 

Utslaget i frågan om teknikläraren på högstadiet var relativt likt för de båda programmen. 

NV toppade sin kurva med fler neutrala röster samtidigt som de hade fler av de bägge 

typerna av extremrösterna på vardera sidan. TE hade en något lite mer normalfördelad kurva 

trots en något större förskjutning emot det negativa hållet.  

Att åsikterna om teknikläraren inte påverkar TE-eleverna nämnvärt i deras gymnasieval 

beror troligtvis på de kulturella koderna i programmet.  

 

 Föräldrarnas utbildningsnivå 

 

Nästan 40 % av TE-elevernas föräldrar, samt en fjärdedel av NV-elevernas föräldrar har 

teknisk högskole- eller universitetsutbildning. 80 % av NV eleverna säger att de har föräldrar 

med någon typ av högskole- eller universitetsutbildning. De kvinnliga eleverna på TE anger 

att över hälften av deras föräldrar har högskole- eller universitetsutbildning. Dessa höga 

procentsatser med högutbildade föräldrar har säkerligen med de kulturella koderna att göra, 

men även med påverkan av föräldrar, medveten eller omedveten sådan. 

 

 Jobbar någon av dina föräldrar med ett tekniskt yrke? 

 

Här svarar hälften av TE-eleverna att åtminstone en av deras föräldrar jobbar med ett 

tekniskt yrke. Samma siffra hos NV-eleverna är bara drygt en femtedel. Troligtvis hör detta 

samman med påverkan ifrån föräldrar. 
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 Har du planerat att studera vidare efter gymnasiet? 

 

Samtliga undersökta elever på NV anger att de planerar att studera vidare efter gymnasiet 

och 89 % av eleverna på TE säger sig vara säkra på att de vill studera vidare. Resterande 11 % 

planerar att kanske studera vidare efter gymnasiet. Detta har troligtvis med de kulturella 

koderna att göra. 

 

 Har du planerat att studera vidare i tekniska studier? 

Nästan en tredjedel av de undersökta eleverna på TE säger sig planera att studera vidare i 

just tekniska studier. Samma siffra för eleverna på NV är 12 %. 61 % av TE-eleverna samt 

56 % av NV-eleverna svarade att de kanske funderade på att göra detta. 

 

5.1 Analys av intervjuerna 
 

Någon viktig faktor som återspeglats i intervjuerna har inte kunna placeras ut i en 

enkätfråga, även om det var syftet med intervjuerna. Några punkter uppkom som inte enkelt 

kunde placeras in under enkätfrågorna eller helt låg som bas för någon fråga. Dessa 

analyseras under denna rubrik. 

5.1.1 Rangordning av inriktningar 
Kvinnliga elever på TE gav uttryck om att de upplevde det som att skolan rangordnade 

inriktningarna på teknikprogrammet i någon form av prioritetsordning, där Design- och 

produktutveckling befann sig lägre ner på skalan. Eftersom intervjun var oplanerad 

överrumplades jag av informationen och lyckades inte följa upp den mer än så. 

Detta stödjs i litteraturen av Fröberg (2010) som menar att lärare klassar tekniska 

inriktningar med lägre andel genuina teknikämnen och högt deltagande av kvinnliga elever 

som mindre värda än andra. Det var något hon upptäckt under sina intervjuer med 18 lärare 

på teknikprogrammet. 

5.1.2 Moderna språk 
Den sista semistruturerade intervjun utfördes i ett sent stadium. Där uppkom en för 

undersökningen ny faktor som eventuellt påverkande för gymnasievalet, avsaknaden av 

moderna språk på TE. Moderna språk finns som tillval på NV. Denna faktor, som kan vara 

en prominent sådan, kom in på ett sent stadium i undersökningen. Dessutom har ingenting 

korresponderande hittats i litteraturen, så den och dess påverkan på de kvinnliga elevernas 

gymnasieval kvarstår som oundersökt. 

6  Diskussion 

Jag har utfört en enkätundersökning i syftet att utröna vad som påverkar kvinnliga 

studenter till att välja respektive välja bort teknikprogrammet i deras gymnasieval och för 

att försöka ta reda på varför inte fler kvinnliga elever väljer detta program. 

Vilka faktorer påverkar de kvinnliga eleverna i deras val respektive bortval av 

teknikprogrammet? 
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6.1 Varför ser det ut som det gör? 
Vad anser de kvinnliga eleverna påverkar dem i deras val respektive bortval av 

teknikprogrammet? Flera faktorer dök upp som viktiga. Eleverna angav att existerandet av 

de mjukare inriktningarna på TE, öppet hus samt föräldrarnas åsikt vägde tungt, medan 

vännernas val saknade betydelse. 

Genom att titta på vad dessa faktorer beror på och söka mer subtila samband kan man se att 

svaren i undersökningen korrelerar med resultaten vilka kan sammanfattas till diskussionen 

nedan. 

 

6.1.1 Kulturella koder 
Studiens resultat bekräftar en trolig koppling till så kallade kulturella koder i 

gymnasieprogrammen.  Att känna att man passar in bland dem som studerar på 

programmet är viktigt. Eleverna utgår ifrån deras förväntningar på strukturerande faktorer i 

gruppen (Thornberg, 2013). När individen har en känsla av att passa in i gruppen och känna 

grupptillhörighet utan att ännu ens vara del av gruppen. Gymnasieprogrammen ingår alla i 

en hierarki och signalerar olika kulturella koder (Sandell, 2007). Utbildningen NV uppfattas 

av många att stå i en klass för sig, både av dem som går programmet och av andra 

(Skolverket, 1995). Enkätundersökningen visade också en tendens till ett sådant utslag. För 

NV-eleverna är de kulturella koderna viktigare än för TE-eleverna. Informanten E1 beskriver 

i intervju 2 att ”Jag kände mig som en ’naturare’ redan på högstadiet”. När hon fick en fråga 

mer i detalj om betydelsen av innebörden av det hon precis uttalat svarade hon: ”Att gilla att 

plugga i allmänhet och att tycka om att kunna mycket om lite svårare saker”.  Eleverna 

placerar själva in sig i ett fack där de tycker sig höra hemma i en sorts självsortering 

(Sandell, 2007). 

 

NV utmärker sig också för att ha högre prestige. Detta visade sig i undersökningen genom att 

de kvinnliga eleverna hade belagt påverkandefaktorn programmets prestige som hög. Det 

anses ”finare” att gå på NV (Sandell, 2007). Det har gjorts undersökningar på Skolverket som 

visar att NV anses vara ”finare” än andra program. Det finns också studier som tyder på att 

de könsjämna utbildningarna har högre prestige (Lidegran et al., 2006). Men utslaget kan 

också bero på att prestige har större betydelse för de kvinnliga elever som valt NV, eftersom 

denna fråga är ställd som vad som påverkade deras gymnasieval.  

 

På skolan har både NV och TE i hög grad studiemotiverade elever. I intervjuerna 1 och 3 med 

informant L1, som undervisar klasser i de båda programmen, samt intervju 4 med informant 

TE1, en TE-elev med äldre syster i NV, har information dock givits om att det finns en 

riktning mot betydligt fler ”betygsjagande” elever på NV. Där får lärarna ständigt höra frågor 

som: ”Kommer det här på provet?”, ”Vad ger detta för betyg?” et cetera. Denna betygsjakt 

leder till en naturligt mer inställsam attityd gentemot lärarna som ibland kan leda till tystnad 

i rädsla för att ställa fel frågor. Till skillnad emot detta upplever lärarna i mina intervjuer att 

teknikeleverna ställer fler frågor och är mer intresserade av att förstå och lära och mer frågar 

fördjupande frågor om varför det fungerar på ett visst sätt.  

De kvinnliga TE-eleverna tycks ge de kulturella koderna ett betydligt lägre utslag som 

påverkandefaktor vid deras gymnasieval. Det beror troligtvis på att just denna faktors 

frånvaro är ett stort hinder för kvinnliga elevers val av TE. En låg andel kvinnliga elever på 

TE leder till att det blir svårt för flickorna att hitta kvinnliga förebilder ibland TE-elever och 

svårt att skapa denna kulturella kod att kunna identifiera sig med (Sandell, 2007) och 

därmed svårt att ”känna” sig som en ”teknikprogrammare” innan de ens går där. Grenholm 

benämner de kulturella koderna som attityder och säger att ”konstuktioner av kön är starkt 
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kopplad till dessa attityder” (Grenholm, 2016, s. 119).  Grenholm (2016) konkluderar 

dessutom sitt arbete med att attityder och intressen är det som tillsammans får elever att ta 

beslut om sitt gymnasieval.  

 

Den kulturella koden som finns på TE har traditionellt sett varit naturligt betydligt mindre 

inkluderande för kvinnliga elever, bland annat på grund av teknikbegreppets maskulina 

framtoning präglad från dess historik (Staberg, 1992; Berner, 1997). Namnet ”teknik” 

kopplas fortfarande mycket till ett manligt fenomen (SOU 2004:43), hårt, kallt och 

människofrånkopplat (Fröberg, 2010), (Berner, 1997) och lockar kanske därför inte många 

kvinnliga elever. Teknikprogrammets namn bidrar förmodligen till en segregation (SOU 

2004:43).  

Teknikbegreppets koppling till maskulinitet har naturligtvis utgjort ett hinder för kvinnliga 

elevers väg mot programmet (Fröberg, 2010). Detta i kombination med den naturliga 

avsaknaden av kvinnliga förebilder gör förmodligen vägen mot teknikprogrammet 

svårtillgänglig för kvinnliga elever. Inte minst ser man att när det görs ansträngningar för att 

bryta mot detta fenomen, som exempelvis i den studerade skolans öppna hus, dit det endast 

skickas kvinnliga representanter som skapar förebilder för de kvinnliga eleverna, ger det 

resultat. Det öppna huset rangordnades högt som gymnasievalspåverkande faktor av de 

kvinnliga elever som hade valt teknikprogrammet. Att TE-eleverna påverkades mer av det 

öppna huset än de kvinnliga elever som valde NV skulle eventuellt kunna bero på att de 

utförde sitt val (bestämde sig för vad det skulle välja för gymnasieprogram) betydligt senare 

än NV-eleverna och var därför troligtvis mer beroende av det öppna huset samt eventuellt 

på grund av att det öppna husets program på TE påverkade de kvinnliga eleverna mer än det 

på NV. 

Att valet, dvs beslutet om att välja TE, utfördes så sent av de undersökta eleverna på TE 

faller sig naturligt med tanke på att ett val för att välja TE troligtvis är betydligt svårare att ta 

än att som kvinna välja NV, då det strider emot gällande normer och värderingar 

(Grenholm, 2016). Det kunde avläsas i undersökningen både på grund av att ca en fjärdedel 

av NV-eleverna angav att de hade funderat på att eventuellt välja TE samt just på grund av 

det faktum att de som valde TE sa sig göra det i sista stund. 

Av de kvinnliga elever som valde TE pekade en stor andel på de mer mjukare 

inriktningarnas betydelse för deras val. De fyra kvinnliga TE-elever som intervjuades i 

intervju nummer 5, hade i princip endast valt TE på grund av inriktningen Design- och 

produktutveckling, enligt egen utsago. Skolan visar på att ha förståelse för detta då man 

bland annat har planerat att starta upp inriktningen samhällsbyggande och miljö med 

anledning av att man vill locka till sig fler kvinnliga elever till TE.  

 

Studien visar också att teknikläraren på högstadiet troligtvis inte har något större utslag som 

påverkandefaktor. Detta kan eventuellt bygga på att läraren inte har lika hög inverkan i den 

kulturella koden på TE. De som har lättare att påverkas av lärare väljer kanske snarare NV, 

om detta är viktigt för dem. Det finns ju dock ett stort teoretiskt belägg för att skolan har 

enorma möjligheter att aktivt stödja elever i gymnasievalet. Potential för 

positionsförändringar skapas genom att uppmuntra eleverna. Med lärarnas stöd kan nya 

vägar öppnas (Sandell, 2007). 

Forskning har visat att elever från lägre samhällsskikt känner att de behöver ha rejält höga 

betyg för att anse sig själva tillräckligt duktiga för att välja något av de studieförberedande 

programmen (Ahlgren, 1999) för att kompensera för avsaknaden av tillhörigheten till den 

kulturella koden eller hierarkin som gäller för de studieförberedande programmen (Sandell, 

2007). En diskussion kan föras kring om inte samma sak gäller för kvinnliga elever på TE. 

Kvinnliga eleverna känner sig inte tillhöra den kod som finns för TE med bland annat 
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genuint teknikintresse och kompenserar då detta med bra betyg. De få kvinnliga elever som 

har vågat ta steget dit har alla toppbetyg enligt en lärare på skolans teknikprogram. Detta 

visar ju tydligt på den problematik som finns. Avsaknaden av kvinnliga förebilder som tas 

upp i undervisningen är också ett stort problem (Staberg, 1992). Den kulturella koden för TE 

borde justeras. Den borde försöka bli mer inkluderande. Programmens statusskillnader ger 

upphov till ett ifrågasättande av likvärdigheten (Skolverket, 1995). Ett sätt att arbeta aktivt 

för att förändra den kulturella koden för TE kan vara att föra fram både moderna och 

historiska kvinnliga förebilder inom teknik och låta dem genomsyra utbildningen och inte 

”bara” de specifikt genusvetenskapliga lektionerna. 

 

6.1.2 Innehållsfrågan 
Undersökningen visar att eleverna inte har ett tydligt minne av teknikundervisningen på 

högstadiet.  

Vid samspråk i samband med studien har ett tiotal kvinnliga elever, både ifrån NV och TE, 

rapporterat att de endast periferialt minns tekniklektionerna. Väl värt att notera är att detta 

endast är ett till två år efter avslutat högstadium! Kring detta område har det bedrivits 

många studier. Jidesjö (2012) påstår att forskningen har varit väldigt attitydinriktad, då 

man har koncentrerat sig mycket på elevers attityder emot ämnet, och ifrågasätter detta. 

”Alla ungdomar är intresserade av teknik”, konstaterar Jidesjö och fortsätter med att man 

istället borde titta närmare på innehållet i undervisningen. Eleverna i allmänhet, men 

speciellt de kvinnliga eleverna, är mer intresserade av den moderna, mediala bilden av 

teknik än det som det undervisas om i skolor, menar Jidesjö. Jidesjö (2012) ifrågasätter 

även innehållsfrågan i teknikundervisningen på högstadiet och menar att samma innehåll 

har undervisats i grundskolan trots den stora samhällsutvecklingen som skett i samband 

med den nya tekniken. Jidesjö menar att utbildningen hamnar i otakt med 

samhällsutvecklingen. Utbildningen måste mer kopplas till elevers erfarenheter utanför 

skolan och visa på modernitet för att intresse ska uppstå hos eleverna. Detta är säkert ett 

ännu större problem för de kvinnliga eleverna då deras intresseområden utanför skolan i än 

högre grad skiljer sig ifrån den traditionella skoltekniken. Alltså borde även detta påverka 

kvinnliga elevers svaga intresse för teknik.  Fröberg (2010) är inne på samma tankar. 

Teknikbegreppet, dvs vad som definieras till teknik och därmed till teknikinnehållet i 

undervisningen, har olika betydelse för olika instanser. Fröberg ger ett exempel från 

skapandet av det nya teknikprogrammet. Ett av de främsta målen att locka fler kvinnliga 

elever till programmet. Politiker ville ha en betydligt större öppenhet i teknikbegreppet och i 

en betydligt högre grad inkludera kvinnliga elever, men det utfördes olika tolkningar på 

olika nivåer och nere på skolnivån fick det ett helt annat utslag än politikerna förväntat sig. 

Mycket normer och värderingar ligger kvar ifrån hur programmet var tidigare. Grenholm 

(2016) påstår att intresset för teknik är personligt och kontextualiserat och att läraren därför 

måste ta hänsyn till detta. Om nu eleverna inte minns teknikundervisningen på högstadiet, 

för att göra den mer engagerande, utöver att VAD-frågan besvaras med att ändra på dess 

innehåll så att de blir mer tilltalande, skulle även en HUR fråga kunna vara berättigad. Inom 

teknik- och naturvetenskapligtorienterade ämnen är det extra viktigt att undervisa affektivt, 

speciellt för att få kvinnliga elevers intresse (Brownlow, 2002). Det är speciellt viktigt att få 

in känslor som glädje för att därmed öka engagemanget (Jidesjö, 2012). I tillägg till detta ska 

sägas att viktiga allmänna didaktiska genusaspekter i teknikundervisningen är att ge 

tekniken ett sammanhang, utgå ifrån tillämpningar som alla kan relatera till samt visa 

teknik i olika miljöer som industri, vården, hemmet. Utöver dessa två didaktiska aspekter 

bör teknikläraren även beakta att ge förebilder av olika kön och ha tydliga välmotiverade 

mål i undervisningen (Personlig kommunikation P. Norström, 2016-12-15). 
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6.1.3 Teknikintresse 
Intresse är viktigt och väsentligt för elevernas gymnasieval (Grenholm, 2016; Jidesjö, 2012, 

Lindahl, 2003). Men när det kommer till intresse i teknik uppstår flera svårbesvaradefrågor. 

Kan man på rak arm bestämma vad som är ett tekniskt intresse och vad som inte är det? 

Måste man inte då först vara lika säker på en entydig definition av vad som är teknik? Och är 

det inte omöjligt med tanke på ämnets karaktär av tvärvetenskaplighet och mångfacetterade 

vidd? Eller som Björkholm (2007, s. 63) uttrycke det: ”Teknik är ett mångtydigt och ett, för 

många, (negativt) laddat begrepp. Risken är stor att det uppstår kommunikationsproblem 

som grundar sig i att man lägger in olika betydelser i begreppet.” Även om man skulle 

använda Michams (1994) relativt heltäckande definition av en teknisk process som tar 

hänsyn till tekniken både som objekt, aktivitet, kunskap och viljeyttring och kalla det för den 

kompletta definitionen av teknik, hur definieras utifrån detta teknikintresse? 

 

Figur 19. Mitchams modell över en teknisk process. Källa (Mitcham, 1994). 

Som Grenholm (2016) säger är teknikintresset både personligt och kontextualiserat.  Man 

bör undvika att sätta en för snäv ram kring begreppet tekniskt intresse. Forskningen har 

visat att människans intressen sätts i unga år beroende på den erfarenhetsbank hon får med 

sig (Jones, 2000), men vem sätter etikett på dessa intressen. Varför kallas inte även flickor 

erfarenheter för tekniska? Att baka, sy, väva, pyssla eller som nuförtiden kanske även 

befinner sig kring områden som ”göra Youtube-klipp” et cetera. Är det ”bara” biologi och 

slöjd? (Jones, 2000) Vid alla dessa erfarenheter behövs kunskap, och vilja, en aktivitet 

utförs och det resulterar i ett objekt (fysiskt eller digitalt). Samtliga aktiviteter är dessutom 

beroende av verktyg eller redskap. Vad är det för skillnad mellan ”pojkars 

experimenterande” med smällare och andra kemiska experiment eller ”flickors bakande” 

med jäst eller bikarbonat? Brownlow (2002) säger även att flickor i tidig ålder har ett starkt 

teknikintresse. Teknikintresset är viktigt för elevernas gymnasieval, men också 

svårdefinierbart. Vi måste få ett bredare teknikbegrepp inom skolan så att fler kan 

inkluderas i att ha ett teknikintresse. För kan inte flickor ens identifiera sig med att ha ett 

teknikintresse är det svårt att på ett korrekt sätt ägna sig åt den självsortering som eleverna 

gör för att placera in sig efter de kulturella koderna på gymnasieprogrammen (Sandell, 

2007). 

 

6.1.4 Föräldrarnas påverkan 
Resultatet visar att föräldrarnas utbildningsnivå samt yrkesval påverkar eleverna direkt eller 

indirekt. När det gäller utbildningsnivån slår det högst ut på NV, men när det gäller yrkesval 

svarar hälften av TE-eleverna att åtminstone en av deras föräldrar arbetar med ett tekniskt 

yrke (bara en femtedel av NV svarar likadant). Troligtvis slår just föräldrars yrkesval 

tydligast in som påverkande faktor för kvinnliga elever som väljer TE. 
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6.1.5 Studievägledarnas frånvaro 
Studievägledarnas påverkan gav ett förvånansvärt litet utslag hos bägge programmen i 

studien. Man kan fråga sig varför? Det här borde vara deras område. Fröberg (2010) talar om 

studievägledare som väldigt engagerade i frågan om att få fler kvinnliga elever till 

teknikprogrammet. De har bland annat engagerat sig i att efterfråga fler inriktningar med 

mer kvinnlig attraktionskraft. Varför går studievägledaren inte hem hos eleverna? Kan det 

vara så att de arbetar på olika plan? Kan det vara så att eleverna inte upplever 

studievägledarnas insatser att komma ifrån studievägledarna utan de kanske framstår 

komma från annan enhet?  

 

6.1.6 Ointresse för vänners val 
Lite överraskande framstod vad mina vänner valde inte ha någon påverkan på de kvinnliga 

elevernas val oavsett vilket de valt. Man väljer efter eget intresse, attityd och egna tankar om 

framtiden (Grenholm, 2016). 

 

6.2 Förslag på framtida forskning 
 

Här nedan presenteras förslag på framtida forskning som ligger i nära anslutning till detta 

arbete. 

Det skulle, som nämnts i denna rapport vara intressant att efterforska elevers 

teknikuppfattning i frågor ställda direkt till elever och i en sådan studie undersöka 

eventuella skillnader mellan kvinnliga och manliga elever för att se ifall det skulle ge ett stort 

utslag i en empirisk studie samt eventuellt jämföra detta med läroplanens beskrivning av det 

centrala innehållet. 

Öppet hus var en prominent faktor i denna undersökning. Ett intressant uppslag skulle vara 

att fokusera en studie på vad som görs på det öppna huset för att locka kvinnliga elever till 

skolans teknikprogram och vilka faktorer som spelar roll för elevernas påverkan. 

Det var intressant att 24 % av NV-eleverna på skolan hade teknik som ett alternativ i sitt 

gymnasieval. Här finns det utrymme att se ifall detta resultat står sig även på andra skolor. 

Kanske finns det en grupp på en fjärdedel av de kvinnliga NV eleverna som övervägt att välja 

TE och där med också en potential som eventuellt kunna påverkas till att ta ett annat beslut 

än det tagna? 

Varför går studievägledaren inte hem hos eleverna? Kan det vara så att de arbetar på olika 

plan? Är studievägledarna insatta i det tekniska området? Det skulle vara ett intressant 

område för framtida forskning, att fördjupa sig i detta och se vad som går snett. 

 

Avsaknaden av moderna språks inverkan på kvinnliga elevers val till TE. Det är en faktor 

som jag inte har stött på i litteraturen, men som eventuellt har någon påverkan. Det skulle 

vara intressant att se dess placering bland andra faktorer. 
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7 Slutsats 

“For creating ideas for the future, we have to be inspired by the diversity of our society” – 

Professor Dr. Gesche Joost (T-Labs). 

Med den nya tekniken i anstormande, med internet, nya kommunikationsmedel och 

datorisering av olika slag fråntas tekniken sin tidigare erkända koppling till behovet av fysisk 

styrka och mekanisk skicklighet. Hur kommer det sig att kvinnliga elever fortfarande i så låg 

utsträckning kan identifiera sig med teknik och att så få av dessa väljer teknikprogrammet 

på gymnasiet? Det var den ursprungliga tanken som satte det frö som började gro till denna 

studie. Känner så få flickor att tekniken tillhör dem redan på gymnasienivå, vad säger då att 

fler ska känna sig hemma med den i senare studier? Det blev viktigt att ta reda på 

anledningen till dessa unga kvinnliga elevers val. Vad anser de kvinnliga eleverna att deras 

val eller bortval av teknikprogrammet beror på? Att förstå hur flickor gör sina livsval och hur 

undervisning kan läggas upp är viktigt för att stimulera flickor in i tekniska 

utbildningsvägar. 

En empirisk studie utfördes i form av en enkätundersökning i kombination med intervjuer i 

syftet att ta reda på detta. Enkäten skickades ut bland kvinnliga elever på teknikprogrammet 

samt naturvetenskapsprogrammet på en stor skola i en av Sveriges storstadsregioner. 

Flickor känner sig inte integrerade i teknikämnet och teknikundervisningen på högstadiet. 

Det handlar troligtvis mycket om det innehållsmässiga materialet i teknikundervisningen 

och att detta inte är kopplat till flickors erfarenhetsrepertoar och därmed intressen som mer 

går emot biologi och slöjd (Brownlow, 2002). Jidesjö (2012) visar att elevernas intressen 

inom teknik generellt, går mer emot den mediala bilden av teknik och det som visas i media 

än det innehåll som faktiskt ges i teknikundervisningen. Den mediala bilden är något som 

eleverna mer kan identifiera sig med. Detta gäller speciellt flickor som inte har den 

erfarenhetsbakgrunden som pojkarna har med mer experiment och tekniskt mekande 

(Brownlow, 2002).  

Den kulturella kod som gäller på TE inkluderar inte i tillräckligt hög grad kvinnliga elever, 

även om det har blivit bättre. De flesta kvinnliga elever på skolans teknikprogram går på 

inriktningen Design- och produktutveckling (i landet i stort är det 50 % om man inte räknar 

med inriktningarna Produktionsteknik och Samhällsbyggande och miljö (Skolverket, 2017), 

som inte finns på den undersökta skolan). Denna inriktning passar mer flickors intressen 

kopplat till den erfarenhetsbank de ofta har med sig (Brownlow, 2002). Skapandet av nya 

mjuka inriktningar som passar fler typer av elever, däribland kvinnliga är ett sätt att göra 

den kulturella koden på TE mer inkluderande för kvinnliga elever (Fröberg, 2010). Ett annat 

är att aktivt arbeta för införandet av fler kvinnliga förebilder i utbildningen och låta dessa 

genomsyra undervisningen.   

Det gäller att öppna nya vägar för att minska könsmärkningen av TE (Sandell, 2007) 

däribland kvinnliga elever. Studievägledare har, enl Sandell (2007), bland annat efterfrågat 

en modeinriktning på TE i just detta syfte. 

De här problemen är allmängiltiga och gäller för samtliga elever. Om vi ska få fler elever till 

TE och inte bara dem som är speciellt tekniskt drivna måste teknikundervisningen på 

högstadiet bli mer innehållsmedveten och inkluderande. 

Jag skulle bara vilja avsluta med att den procentuella andelen kvinnliga elever på 

gymnasiets teknikprogram har ökat, långsamt de senaste åren, men nu till hösten med hela 

3 procentenheter ifrån i fjol. Den aktuella procentsatsen för antagningen hösten 2017 är 

19 % (Skolverket, 2017). Så det går åt rätt håll, även om teknikprogrammet, enligt i 
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rapporten tidigare använd definition, fortfarande hör till de mest manligt dominerade 

programmen med endast 0-20 % kvinnliga elever. Jag skulle säga att mycket av detta beror 

på samhällets påtryckningar och politiska beslut och kampanjer. För även områden som 

genus och flickors åsikter och ståndpunkter har sin största påverkan ifrån 

samhällsvärderingar. Talar man ifrån samhällets håll om att något är viktigt, får det utslag. 

För att sådan politisk påverkan ska hålla i sig måste det naturligtvis följas upp med 

förändringar inom centrala områden, som bland annat en innehållsöversikt över 

teknikundervisningen på högstadiet så att kvinnliga elever samt övriga elever utan extremt 

starkt initialt teknikintresse känner sig genuint integrerade i teknikundervisningen och inte 

bara måste anpassa sig efter de tekniska normer som gäller.  
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Bilaga 1      Enkäten 

 

Teknikprogrammet -  Naturvetenskapsprogrammet 
 

Hej, 
Vi söker efter anledningar till varför så många tjejer som är intresserade av NO-ämnena på 
högstadiet väljer naturvetenskapsprogrammet på gymnasiet jämfört med 
teknikprogrammet. I det högteknologiska, fria, demokratiska och jämställda samhälle som 
Sverige erbjuder borde det vara en mer jämlik fördelning mellan tjejer och killar även på 
teknikprogrammet. 
Det är därför viktigt att vi får reda på anledningarna och bakgrunden till att tjejer väljer det 
gymnasieprogram de väljer så att vi förstår mekanismerna bakom gymnasievalet. 
 
I ljuset av detta skulle jag väldigt gärna vilja att du tar dig tid att svara på denna anonyma 
enkätundersökning och hjälper oss med finna svaret på detta problem. Ditt deltagande tar 
ca 5 minuter. 
 
Som tack för hjälpen lottar vi ut 3 fina presentkort på Nacka Forum bland er som deltar i 
undersökningen. Prisutlottningen kommer att ske på torsdag (den 27/4) kl 14.20 i sal E141. 
Alla som har svarat på blanketten är välkomna dit för att delta i utlottningen. - Så skynda 
dig att svara och kom dit. Det bjuds även på fika! 
 
Tack på förhand för ditt deltagande, 
Maria Nasca 
 
 

 
 

Sektion 1 – INLEDANDE FRÅGOR 
 
 

 
1. Vilket gymnasieprogram går du på? 

a)  Teknikprogrammet 
b)     Naturvetenskapsprogrammet 

 
2. Vilken inriktning går du på? 

 
                ……………………………………………………………………………………………. 
 

3. När bestämde du dig för vad du skulle välja för gymnasieprogram? 
a)   Före högstadiet 
b)   Under högstadiet, före gymnasievalet 
c)   Under gymnasievalet åk 9 
d)   Vid omvalet åk 9 
e)   Annat 

 



 

 
 

4. Om du har läser naturvetenskapsprogrammet, hade du teknikprogrammet som ett 
tänkbart alternativ? ...Och motsvarande, om du läser teknikprogrammet, hade du 
naturvetenskapsprogrammet som ett tänkbart alternativ? 

a. Ja 
b. Nej 

 
5. Vad tror du skulle få fler tjejer att söka teknikprogrammet på skolan (Du kan välja flera 

svarsalternativ) 
a. Namnbyte, till exempelvis Naturteknik 
b. Om det gick fler tjejer på programmet 
c. Inriktningen Samhällsbyggande och miljö 
d. Bättre och tydligare teknikundervisning på högstadiet 
e. Om fler visste att det är en bättre förberedelse inför civilingenjörsprogrammen än 

naturvetenskapsprogrammet 
f. Annat:  ……………………………………………………………. 

 
 

 
 

Sektion 2 – MITT GYMNASIEVAL 
 

Några frågor om ditt gymnasieval. Gradera i vilken utsträckning de olika faktorerna nedan 
påverkade ditt gymnasieval (tänk dig in i hur du kände och tänkte vid gymnasievalet) 
 
 
 

 Vad mina vänner valde              1 = Påverkade mig inte alls    5 = Påverkade mig jättemycket 

 Mina föräldrars/ 

vårdnadshavares åsikt               1 = Påverkade mig inte alls   5 = Påverkade mig jättemycket 

 Studievägledaren                          1 = Påverkade mig inte alls    5 = Påverkade mig jättemycket 

 Öppet hus              1 = Påverkade mig inte alls    5 = Påverkade mig jättemycket 

 Programmets antagningspoäng (kunde inte  

välja mitt förstahandsval)          1 = Påverkade mig inte alls    5 = Påverkade mig jättemycket 

 Lärare på högstadiet             1 = Påverkade mig inte alls    5 = Påverkade mig jättemycket 

 Programmets prestige (att det anses fint  

att gå på det här programmet)  1 = Påverkade mig inte alls    5 = Påverkade mig jättemycket 

 Namnet på programmet             1 = Påverkade mig inte alls    5 = Påverkade mig jättemycket 

 Namnet på inriktningen             1 = Påverkade mig inte alls    5 = Påverkade mig jättemycket 

 Att känna att man passar in bland dem  

som studerar på programmet    1 = Påverkade mig inte alls    5 = Påverkade mig jättemycket 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Sektion 3 – BAKGRUND OCH FRAMTID 
 
Några avslutande frågor om din bakgrund och din framtid. 
 
 
 

 I vilken kommun bor du?......................................................... 
 

 I vilken högstadieskola gick du?..................................................................... 
 

 Minns du din teknikundervisning på högstadiet? 
1 = Ja, den var tydlig och bra. 5 =  Hade vi teknik på högstadiet? 

 

 Vad tyckte du om teknikläraren på högstadiet? 
1 = Jättebra   5 = Inte alls bra 

 

 Har du syskon som har gått/går på det tekniskaprogrammet? 
a) Ja  b) Nej 

 

 Föräldrars/vårdnadshavares utbildningsnivå (vid olika, välj den högsta) 
a) Grundskola 
b) Gymnasienivå, teknisk 
c) Gymnasienivå, naturvetenskaplig 
d) Gymnasienivå, annan 
e) Högskola / Universitet, teknisk 
f) Högskola / Universitet, naturvetenskaplig 
g) Högskola / Universitet, annan 

 
 

 Jobbar båda eller någon av dina föräldrar/vårdnadshavare med något tekniskt yrke? 
a) Ja, båda 
b) Ja, en av dem 
c) Nej, ingen 
 

 Har du planerat att studera vidare på universitet/högskola? 
a) Ja 
b) Nej 
c) Kanske 

 

 Har du planerat att studera vidare på tekniskt universitet/högskola? 
a) Ja 
b) Nej 
c) Kanske 

  



 

 
 

Bilaga 2      Intervjuer 

 

1) Ostrukturerad gruppintervju med 2 teknik-, fysik-, samt matematiklärare 

(L1 samt L2 ): 

MN: - Jag ska utföra ett examensarbete om varför så få tjejer söker till TE i förhållande 

till NV på gymnasievalet?  - Vad tror ni påverkar tjejerna vid deras valet? 

L1: - Ja, det är intressant. Det är konstigt att det inte är fler tjejer på programmet. Det 

kan kanske delvis ha att göra med att de väljer som sina vänner. 

L2: - Ja, kanske det. Det är ju inget i programmet i sig som inte likväl passar tjejer som 

killar. De visar ju stort intresse på öppna hus. Då hade vi en bra tillströmning av 

tjejer. 

L1: - Ja. Eventuellt kan det ha att göra med namnet på programmet. Man borde kanske 

byta namnet på programmet?  

MN: - Vad skulle det heta då? 

L1: - Kanske att fler tjejer skulle söka ifall programmet hette tex ”Naturteknik”? 

L2: - Ja, kanske det? Det blir lite mjukare. Det kanske skulle locka fler. Andra saker som 

ofta påverkar eleverna är ju att dem väljer som sina syskon. 

L1: - Ja, det stämmer, eller som sina föräldrar. 

MN: - Ja, det kan jag tänka mig. 

MN: - Jag tänker att det inte är så stor skillnad på tjejerna i de båda programmen TE och 

NV. Samma intressen borde ligga till grund och båda programmen på skolan har ju 

väldigt studiemotiverade elever, speciellt tjejerna. 

L1:  - Ja, det stämmer. Men jag är ju lärare både för TE och NV och det är ju lite olika 

typer av elever som går på de två programmen. Det är en betydligt större betygsjakt 

på natur. Där får man ofta frågor som ”Kommer det här på provet?”, ”Vad ger detta 

för betyg?” et cetera, medan man på teknik mer får frågor om hur saker fungerar och 

varför de fungerar på ett visst sätt och frågor om förtydliganden et cetera. De är mer 

intresserade av kunskapen. En annan skillnad är att man på natur ofta kan märka en 

större avsaknad av frågor på lektionerna. Många klasser är väldigt tysta av rädsla för 

att fråga fel frågor och då verka dumma och riskera ett sämre betyg. Det upplever man 

aldrig på teknik. 

MN: - Så det är olika klimat på de två programmen? 

L1: - Ja, det är det. 

MN: - Men det verkar vara ett trevligare kunskapsklimat på teknik? 

L1: - Ja, absolut. 

MN: - Då borde väl många tjejer trivas där också? 

L1: - Ja, om de visste om det. 

L1: - Jag undrar dessutom om inte fler skulle söka om de visste att teknikprogrammet 

gav en bättre bas för Civilingenjörsstudier? 



 

 
 

L2: - Ja, det är sant. 

MN: - Informerar man ordentligt om det? På öppet hus och så? För det är ju väldigt 

många tjejer på natur som fortsätter till Civilingenjörsprogrammen. 

L1: - Det kan också ha att göra med att natur är ett lite bredare program. Dem har ju även 

biologi och mer kemi, om man inte gör tillval på TE. 

L2: - Ja, dem har ju även biologin, framför allt. 

L1: - Men det ska bli intressant att se vad du kommer fram till.  

MN: - Ja, tack för alla bra uppslag till idéer. 

  



 

 
 

2) Ostrukturerad gruppintervju med 4 kvinnliga elever åk 2 på NV (E1, E2, 

E3 samt E4) 

MN: - Funderade ni aldrig på att eventuellt börja på teknikprogrammet? 

E1: (lite tvekande) - Joo. Kanske. 

E2: - Vad är teknik. Det var lite otydligt. 

E3: - Ja, precis. 

MN: - Gick ni på samma högstadieskola? 

E1:  - Ja, jag och E2 gick i samma klass. 

(Alla redogjorde för vilka högstadieskolor de hade gått på) 

MN: - Var teknikundervisningen otydlig? 

E1: - Ja, vad var det typ? Vi hade nog slöjd? 

E2: - Nä, men alla våra lärare slutade typ samtidigt och bytte till samma skola, så vi fick 

nya lärare och vi hade nog teknik senast i åttan. 

E3: - Ja, jag hade nog också bara teknik i åttan.  

MN till E4: - Och du, då? 

E4: - Nej, jag gick i en sån konstig klass, alla pratade politik på lektioner och raster och 

alla skulle välja samhälle, så jag ville välja något annat, då blev det natur eftersom 

jag gillade matte och fysik. 

MN: - Inte teknik. 

E4: - Nej. 

MN: - Varför inte? 

E4 ryckte på axlarna. 

E1: - Men jag tänkte nog på teknik också, men det blev inte det sen. 

E2: - Ja, jag också.  

MN: - Men ni vet inte varför? 

E1: - Jag kände mig nog som en ”naturare” redan på högstadiet. 

MN: - Vad betyder det? 

E1 (skrattar lite): - Men att gilla att plugga i allmänhet och att tycka om att kunna mycket 

om lite svårare saker. 

MN: Har ni tänkt något på vad ni eventuellt ska göra efter gymnasiet? 

E3: - Ja, jag ska bli tandläkare! 

MN: - Jaha, vad roligt. Varför det? 

E3: - Jag har alltid bara velat bli det. 

MN: - Jaha. Ja, men då behöver du säkert biologin. 



 

 
 

E3: - Ja, precis. 

MN: - Är det någon av er som eventuellt har tänkt bli civilingenjör? 

E1: - Ja, jag har tänkt det.  

E2: - Kanske. 

E4: - Vet inte. 

MN: - Visste ni att det eg är en bättre förberedelse för civilingenjörsprogrammen att gå 

teknikprogrammet på gymnasiet? 

E1: - Nej. 

MN: - Det går ju förstås även utan problem att komma in på dessa ifrån natur också. 

E1: - Ja (ler). 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

3) Ostrukturerad personlig intervju med L1 från intervju 1. 

Denna intervju gav mig mest fördjupad information om det som vi talat om i 

föregående intervju samt information om vilka jag kunde kontakta för att prata mer 

med angående området. Jag fick bland annat information om en kvinnlig elev på TE 

som hade en äldre syster som gick på NV som kanske kunde ge intressant information.  

  



 

 
 

4) Semistrukturerad intervju med kvinnlig elev på TE åk 1, här kallad TE1, 

vars äldre syster går på NV. 

MN:  - Hej, kul att du ville ställa upp på en intervju. 

TE1: - Ja, det är klart. 

MN: - Jag har bara strukturerat upp några frågor för att jag ska komma ihåg det jag vill 

veta, men du får gärna prata fritt däremellan. 

TE1: - Ok, bra. 

MN: - Man påverkas ju rätt ofta av sina äldre syskon när man ska göra sitt gymnasieval. 

Men jag har fått reda på att du har en äldre syster som går här på NV. Och trots detta 

valde du TE. Varför då? 

TE1: - Jo, jag brukar alltid göra som min syster och har alltid gjort det. Men nu var hon 

lite negativ till NV och berättade att det var så pluggigt på NV och att hon inte riktigt 

trivdes för att alla bara jagade betyg och jag tänkte på det samtidigt som jag tänkte att 

nu vill jag göra något eget och inte bara följa i hennes fotspår, så jag valde teknik. 

MN: - Trivs du på TE? 

TE1: - Ja, jag stortrivs.  

MN: - Är det bättre stämning på TE än NV, skulle du tro? 

TE1: - Ja, absolut. Det är ju också studieinriktat, men man bara vill lära sig mer. 

Annorlunda alltså. 

MN: - Så allt är bara bra?  

TE1: - Ja. 

MN: - Vad trodde du skulle vara jobbigast innan du började här?  

TE1: - Jag trodde att det skulle vara svårt att få vänner eftersom det ju är så få tjejer som 

går här. Men det blev ju inte alls så, för alla tjejer är ju så öppna och trevliga och 

okonstlade, så man är kompis med alla. Och killarna är också trevliga. Man är kompis 

med dem med. 

MN: - Skulle du rekommendera TE för andra tjejer? 

TE1: - Absolut. Det skulle vara roligare om fler tjejer gick här. 

MN: - Varför tror du inte att det går fler tjejer på TE? 

TE1: - Kanske för att det finns så få tjejer här? 

MN: - Så fler borde börja? 

TE1: - Ja.  

 

 

  



 

 
 

5) Ostrukturerad gruppintervju med 4 kvinnliga elever ifrån TE, åk 1 

(Eleverna), efter att de hade svarat på enkäten: 

(Jag blev här lite överrumplad med detta intervjutillfälle och har i efterhand bara skrivit 

ner stödpunkter för vilka anledningar de kvinnliga eleverna gav för att de valde TE. Har 

inget specifikt minne över vem som sa vad utöver när alla hade samma åsikt, så därför 

har de grupperats ihop till ”Eleverna”.) 

De fyra kvinnliga eleverna på TE kom alla samtidigt fram till mig efter det att vi hade haft 

prisutlottning och fikat tillsammans, alla deltagare.   

MN: - Gick det bra att svara på frågorna i enkäten? 

Eleverna: - Ja, det gick bra (alla höll nickandes med) 

MN: - Det var inget som var oklart eller svårt att svara på? 

Eleverna: - Jo, en sak, vi går alla på inriktningen Design och produktutveckling och i 

alla fall för mig, så var det bara på grund av inriktningen som jag valde 

teknikprogrammet. (De stämde in och höll med att detsamma gällde för 

dem). Och i enkäten fanns ju bara en fråga om att det var pga inriktningens 

NAMN som man valde teknikprogrammet. 

MN: - Ja, just det. Det har ni rätt i. Det borde vara formulerat annorlunda. 

Eleverna: -Ja, för nu svarade vi ju JA där, men det är ju mer än namnet. Det är ju 

verkligen bara för innehållet i den inriktningen som vi alla har valt att gå 

teknik. 

MN: - Det är ju bra att ni påpekar det, så att jag tänker på det vid analysen. Det kan 

ju finnas fler tycker som ni, men som svarar nej där, eftersom dem tycker att 

det inte är pga NAMNET som dem valt programmet. 

Eleverna: - Ja, precis. 

Eleverna, forts: - Det tycker vi att man borde tänka på. Att man kanske borde ha fler 

såna inriktningar som också intresserar tjejer. 

MN: - Det låter ju bra. Har någon av er skrivit detta i enkäten?  

Eleverna: - Nej. 

MN: - Bra, då antecknar jag det här. 

Eleverna: Och det borde vara en bättre inställning till inriktningen på skolan. Inte 

vara någon rangordning mellan inriktningarna. 

MN: - Upplever ni att det är det? 

Eleverna (tystnad, med flackande blickar. Ingen av dem sa varken ja eller nej, vilket 

jag tolkade som att de tyckte att det var så, men inte vågade säga det). 

MN: - Vad tråkigt. Ja, så ska det ju inte vara. 

Eleverna: Alltså, den här inriktningen är jätterolig! Det är verkligen bara därför vi 

valde att gå här. Men hela programmet är bra. Hela helheten. 

MN: - Vad kul! 



 

 
 

Eleverna: - Men, det här med teknikundervisningen på högstadiet, den tyckte vi 

verkligen alla var jättedålig! 

MN: - Jaha, undervisningen eller läraren? 

Eleverna: - Både och. Och vi har ändå gått på olika skolor. De borde lära oss något 

som är intressant, som man behöver. 

MN: - Ja, jag vet att det många som upplever att teknikundervisningen på 

högstadiet kunde vara bättre. 

MN: - Vad kul att ni var med och hjälpte till med era åsikter och upplevelser. Tack 

för hjälpen. 

  



 

 
 

6) Semistrukturerad intervju med erfaren tekniklärare (T1) 

 

MN: I mitt arbete här, för att få ytterligare input och vara helt säker på att jag inte 

har missat någon betydande påverkandefaktor, så tar jag gärna emot all den 

information jag får. Vad tror du att snedfördelningen på TE mellan killar och 

tjejer beror på? Vilka är anledningarna till att tjejerna väljer som dem gör? 

T1: Ja, jag tror att det beror på följande faktorer: 

 Tidigare erfarenheter i teknikundervisning på grundskolan 

 Kompisars val 

 Föräldrar som vill att det ska vara ett brett program 

 Språk, dvs avsaknad av undervisning i moderna språk 

 Könsrollerna - det som syns i media bland annat. 

MN: Är det något som du tror att man bör tänka på när det gäller att jämföra 

programmen emellan TE och NV? 

T1: Jag har ingen personlig erfarenhet, men enligt hörsägnen lärare emellan, finns 

en kulturskillnad mellan programmen. Ingenting som borde påverka 

förhållandet killar och tjejer, men pga betygshetsen på NV så är eleverna mer 

inställsamma och försiktiga, vilket är tråkigt ur lärandesynpunkt. 
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