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Sammanfattning 
Enligt Skolverkets styrdokument ska skolan arbeta aktivt för jämställdhet och har även ett 
ansvar att motverka traditionella könsmönster. Dessa mönster blir tydliga inte minst i 
språket. Sveriges Riksdag har antagit flera mål för svensk språkpolitik som bland annat 
innebär att språkbruk som konserverar könsroller och osynliggör kvinnor ska motverkas. 
Skolans ansvar att aktivt arbeta för jämställdhet omfattar alltså också språket. 

Syftet med denna studie är att analysera två aktuella läroböcker i ämnet teknik för 
grundskolan för att undersöka i vilken utsträckning dessas texter uppfyller 
jämställdhetskraven från Sveriges Riksdag och Skolverkets styrdokument. 

Med utgångspunkt i genusteori och sociolingvistik har två läroböcker analyserats. Metoden 
som används i analysen är textanalys i form av en kvantitativ innehållsanalys och en kvalitativ 
diskursanalys för att undersöka exempelvis tolkning av budskap, avsikter eller 
meningsstrukturer. Analysen genomfördes genom att jämföra hur ofta kvinnor och män 
nämns i texterna, samt genom att utvärdera vilka adjektiv och particip som används för att 
beskriva kvinnor och män. 

Resultatet visar att män oftare nämns i texterna än kvinnor. Dessutom är positivt laddade 
adjektiv, som nyfiken eller initiativtagande, oftare förknippade med det manliga könet. 
Analysen visar också att flest män förekom som personnamn, vilka till största del är välkända 
forskare och uppfinnare som historiskt sett mestadels varit män. Männen var representerade 
fler gånger i texterna men också fler aktiva particip, som resande eller skapande, var 
associerade med män. Kvinnorna blev i vissa fall starkt förknippade med hem och familj och 
inte med sin yrkesroll. 

Denna studie drar slutsatsen att de granskade läroböckerna inte kan sägas uppfylla 
jämställdhetskraven i läroplanen för grundskolan. Läroböckerna uppfyller inte Statistiska 
centralbyråns (2016) 40/60-princip för jämställda texter och männen framställs som mer 
aktiva med fler positiva adjektiv knutna till sig medan kvinnorna antingen osynliggörs eller 
beskrivs som avvikande från normen. Dessa böcker behöver emellertid inte avfärdas på grund 
av detta. Lärare kan använda böckerna för att visa och diskutera förhållandet mellan kvinnor 
och män i dagens samhälle med sina elever. På så sätt kan normer utvecklas och bidra till ett 
öppnare och mer tillåtande klimat i framtiden. Studien lyfter slutligen även diskussionen runt 
könsneutrala texter då en av läroböckerna fanns mer könsneutralt skriven. 

 

Nyckelord: teknik, genus, jämställdhet, textanalys, läroböcker, grundskola. 
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Abstract 
Gender equality is a central topic and it is regulated through the Swedish parliament 
regulations, laws against discrimination and equality laws. Swedish parliament adopted goals 
for Swedish language policy, which says that language usage that conserves gender roles and 
obscuring women in, for example, the authorities' texts and in the language used in media, 
workplaces and schools should be counteracted. Gender equality is also found in the in the 
curriculum of the elementary school and it should permeate all of the school’s activities. 
According to Skolverket curriculum the school also has a responsibility to prevent traditional 
gender patterns.  

The purpose of this study is to determine whether two textbooks written for the course 
Technology in elementary school lives up to the requirements of gender equality as stipulated 
in the curriculum and by the Swedish law regulations.  

Based on gender and sociology theory, two textbooks have been analysed. The method used 
in the analysis of the two selected textbooks is text analysis, in the form of a quantitative 
content analysis and a qualitative discourse analysis, to distinguish and look at different parts 
of the text and examine different phenomena such as interpretation of messages, intentions 
or meaning structures. The textbooks are analysed both by means of comparing how often 
women and men are mentioned in the texts, as well as by evaluating the adjectives and 
participles by which women and men are described.  

The analysis shows that men are more frequently mentioned in the texts than women are. 
Moreover, positive adjectives and participles are more commonly associated with the male 
gender. The analysis also shows that men are usually linked to the public sector by association 
to their professional titles, were the personal names were mostly associated with well-known 
scientists and inventors, who historically were mostly men. Since the men were represented 
more in the texts more active participles were also found associated with men. In some cases, 
the women in the books are much more associated to their home and family roles than their 
professional titles. This study concludes that the reviewed textbooks cannot be said to meet 
the gender equality requirements in the curriculum for the elementary school. Men are in 
focus and the books confirm prejudice that exists in the society against women and men. 
However, these books do not need to be dismissed. Teachers can use these to show and discuss 
the relationship between women and men in today’s society with their students. This way 
norms can become more developed and contribute to a more permissive climate in the future. 

 

Keywords: Technology, gender, equality, text analysis, textbooks, primary school.  
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1 Inledning 

Jämställdhet mellan könen är viktigt såväl i samhället generellt som i skolan men dessvärre 
visar aktuell forskning att det finns skillnader mellan hur flickor och pojkar behandlas.  

Den svenska skolans demokratiuppdrag innebär bland annat att alla elever ska erbjudas en 
likvärdig undervisning. Både i skollagen och i läroplanen kan man utläsa hur skolan ska 
präglas av grundläggande demokratiska värderingar och jämställdhet (Skollagen, 2010:800; 
Skolverket, 2018). I Skolverkets nuvarande läroplan, gällande från 2011, står att skolan ska 
motverka traditionella könsroller och att den kontinuerligt ska beakta hur flickor och pojkar 
bemöts och bedöms i skolan. Läroplanen beskriver även att de krav och förväntningar som 
ställs på eleverna kan bidra till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och 
manligt. 

Hur ställs då krav och förväntningar på eleverna och hur påverkas de? Läroböcker dominerar 
som läromedel i undervisningen enligt Utbildningsdepartementets forskningssamman-
fattning, Att bli medveten och förändra sitt förhållningssätt jämställdhetsarbete i skolan 
(SOU, 2013). Sammanfattningen behandlar skolpolitiska reformer och implementering av en 
ny läroplan och visar även att lärare förlitar sig på att de läromedel som används följer 
läroplanen. Läroboken är alltså en viktig del i vilka krav och förväntningar som ställs på 
eleverna. Enligt Edlund, Erson och Milles (2007) kan språket i lärobokens texter skapa eller 
förstärka föreställningar om oss själva och andra. Även Foucaults socialkonstruktivistiska 
teorier säger att när dessa, så kallade, diskurser skapas leder det till att människor 
kontrolleras vilket i sin tur leder till utslagnings-mekanismer (Foucault, 2008). Läroböcker 
och dess innehåll och språk kommunicerar alltså krav och förväntningar på eleverna 
kunskapsmässigt i ämnet men även socialkonstruktivistiskt. 

I vilken utsträckning utför skolan demokratiuppdraget? Enligt Skolverkets (2009) rapport 
Diskriminerad, trakasserad, kränkt, känner barn i olika åldrar att de blir olika bemötta 
beroende på vilket kön de har. Eleverna i rapporten uppfattade det som att pojkar ofta 
stämplas som stökiga, bråkiga och pratsamma, medan flickorna oftare uppfattas som snälla, 
lugna, mer pålitliga och mer mogna. Även nyare studier visar att pojkar får ta mer plats i 
klassrummet i de naturvetenskapliga ämnena (Skolverket, 2016). Vad gäller jämställdhet i 
teknikämnet specifikt finns i kursplanen för grundskolan (Skolverket, 2018) direkta 
referenser till frågor som rör könsroller och teknikens påverkan på mäns och kvinnors 
yrkesval och teknikanvändning. Samtidigt är och har könsfördelningen i klasserna på teknisk 
gymnasielinje varit snedfördelad under lång tid och många insatser görs och har gjorts för att 
balansera detta (Fröberg, 2010). Hur väl skolan utför demokratiuppdraget är alltså 
betydelsefullt att undersöka. 

Lagar och styrdokument som kräver likabehandling i skolan, läromedlens påverkan på 
undervisningen och, av tidigare forskning påvisad, icke-jämställd behandling i skolan gör det 
även relevant att vidare undersöka hur läromedel beskriver män och kvinnor. Analys av 
läromedel i skolämnet teknik på grundskolan är särskilt relevant ur ett genusperspektiv på 
grund av den ovan nämnda snedfördelningen. Befäster eller motverkar, till exempel, 
läromedlen traditionella könsroller? 

1.1 Skolans riktlinjer för jämställdhet 
Det finns styrdokument, lagar och förordningar som beskriver hur jämställdhet ska 
implementeras i skolan. 

Jämställdhet enligt Regeringskansliet (2018) handlar om jämlikhet mellan kvinnor och män, 
där båda könen ska ha samma möjligheter att forma samhället och sina egna liv inom, bland 
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annat, områden som makt, inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och fysisk integritet. 
Denna studie kommer att utgå från denna definition men även ta hänsyn till Skolverkets 
(2017) definition som på liknande sätt, men mer inriktad på barn och skolmiljö, menar att 
jämställdhet innebär att ”alla barn och elever ska behandlas likvärdigt och utifrån dem de är, 
oberoende av kön och annan bakgrund”. 

1.1.1 Jämställdhet i generella styrdokument 
Ett av de viktigaste styrdokumenten för skolan är Skolverkets (2018) Läroplan för 
grundskolan samt för förskoleklasser och fritidshem 2011 (fortsättningsvis benämnd Lgr11). 
I denna läroplan finns bland annat en ändring av betygssystemet och ett tydligare framskrivet 
jämställdhetskrav jämfört med föregående läroplan från 1994. 

I Lgr11s fem delar finns grundskolans värdegrund och uppgifter, övergripande mål och 
riktlinjer för utbildningen, två kapitel om förskoleklassen och fritidshemmet samt kursplaner 
med syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. Kraven på jämställdhet beskrivs framförallt i 
de övergripande delarna för hela skolverksamheten, men i enstaka fall också som specifika 
kursmål vilket behandlas vidare i kapitel 3.3 om teknikämnet. 

Enligt Lgr11 har skolan ett ansvar att motverka traditionella könsmönster. Skolan ska aktivt 
och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter samt ge eleverna utrymme 
för att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet. 

Enligt von Wright (1998) ska jämställdhet både vara ett innehåll och ett mål i skolans 
verksamhet och därmed ska skolan alltså både undervisa om jämställdhet samtidigt som 
skolan i sig ska vara jämställd. De som är verksamma i skolan ska, enligt Skolverket (2017), 
vara medvetna om föreställningar vi människor är bärare av och om hur dessa kommuniceras. 
De verksamma inom skolan ska även vara medvetna om jämställdhet som kunskap i sig och 
om ha ett jämställdhetsperspektiv i alla skolans ämnen. Jämställdhetsarbetet i skolan handlar 
alltså både om sociala relationer och om perspektiv på undervisningen och ämnesdidaktiken. 

1.1.2 Jämställdhet i teknikämnets kursplan 
Teknikämnets kursplan (Skolverket, 2018) för grundskolan beskriver kursens syfte, vilket 
centralt innehåll som ska läras ut samt vilka kunskapskrav som eleverna ska uppfylla. I 
kursplanens syfte, tredje stycket, sägs att undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att 
utveckla ”tilltro till sin förmåga att bedöma tekniska lösningar och relatera dessa till frågor 
som rör estetik, etik, könsroller, ekonomi och hållbar utveckling”. I det centrala innehållet för 
årskurs 7–9, under rubriken Teknik, människa, samhälle och miljös sista punkt, står att 
eleverna ska lära sig hur ”kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns 
yrkesval och teknikanvändning”. 

1.1.3 Jämställdhet i lagar och förordningar 
Skolan har utöver Skolverkets styrdokument även lagar och förordningar att följa. 

Diskriminering på grund av könstillhörighet är en av de sju diskrimineringsgrunder som 
omfattas av jämställdhetslagen enligt Diskrimineringsombudsmannen (DO, 2018). Diskri-
minering definieras av DO som att någon missgynnas eller kränks och att missgynnandet 
förekommer i samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Genom jämställd-
hetslagen ska jämställdhet eftersträvas både i arbetslivet och i skolan (Milles, 2012).  

Sveriges Riksdag antog, i december 2005, fyra mål för svensk språkpolitik där ett av dem var 
att den offentliga svenskan ska vara vårdad, enkel och begriplig. Detta innebär även att 
språkbruk som konserverar könsroller och osynliggör kvinnor i exempelvis myndigheternas 
texter och i det språk som används i medier, arbetsplatser och på skolor ska motverkas 
(Regeringen, 2005).  
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1.2 Lärobokens roll i skolan 
Läroböcker dominerar som läromedel i undervisningen och lärare förlitar sig på att de 
läromedel som används följer läroplanen. Detta enligt Utbildningsdepartementets (2013) 
forskningssammanfattning om skolpolitiska reformer och implementering av en ny läroplan. 
Uppdaterade läromedel som är anpassade efter läroplanen kan synliggöra och konkretisera 
den rådande läroplanen i undervisningen och påverkar hur undervisningen genomförs. 
Studien visar även att lärobokens sätt att återspegla mål och innehåll i läroplanen har 
betydelse för hur läroplanen undervisas i skolan. Wikman (2004) samt Broady (2007) menar 
att läroböcker skapar en norm för vad som är betydelsefullt för eleverna att lära sig men även 
andra normer som kön. 

1.2.1 Läroböckers framställning av könen 
Forskningen har tidigare kunnat visa på brister inom jämställdhet i skolans läroböcker, 
exempelvis har en rapport från Skolverket (2006a) visat att läromedlen i undersökningen 
genomsyrades av en manlig norm. Män och pojkar var överrepresenterade i både text och bild 
och läroböckerna innehöll flera exempel där kvinnor och flickor kränks genom att 
nedvärderas eller förlöjligas. Rapporten visade även att det är ovanligt att könsperspektivet 
verkligen genomsyrar en hel lärobok utan istället tar böckerna upp jämställdhetsfrågor i 
enskilda specifika avsnitt med detta tema, och könsidentitet problematiseras inte alls. Även 
tidigare forskning inom detta område har visat på liknande tendenser (Michel, 1986; von 
Wright, 1998; Swann, 2003; Eilard, 2008; Lind Palicki, 2005). Dessa studier är gjorda innan 
2011 då nuvarande läroplan togs i bruk men få ändå ses som relevanta då senare studier varit 
svåra att hitta. Att de analyser, resultat och beskrivningar studierna innehåller, med god 
relevans, kan refereras frekvent i detta examensarbetes analys av nutida böcker, talar för 
dessa ”äldre” studiers relevans, än idag. 

Milles (2012) menar att språket i exempelvis läroböcker och tidningar sällan är öppet 
sexistiskt men att könsförtryck kan förekomma i val av ord, uttryckssätt och framställnings-
perspektiv. Detta stämmer överens med Edlund, Erson & Milles (2007) teori om hur vi genom 
språket förmedlar föreställningar, antagande och värden om kön och samhällsstrukturer. 
Ohlander (2010a) menar att om läromedlen omedvetet förmedlar stereotypa bilder av män 
och kvinnor kan detta skada flickornas positiva självbild och ge pojkarna ett snävt mansideal. 
Detta kan vara begränsande för både pojkarna och flickorna samt ge en negativ bild av 
omvärlden. Milles (2012) menar också att språket använder negativa föreställningar om 
kvinnligt och manligt vilket både kan såra och skada. Berner (2009) skriver att miljöer och 
sammanhang där teknik har utvecklats är och har varit helt dominerade av män. Cundiff et al 
(2013), Davies et al (2002), Cheryan et al (2009) samt Correll (2004) visar att flickor som 
endast ser ett fåtal förebilder inom naturvetenskapliga områden blir mindre benägna att göra 
karriär inom det naturvetenskapliga. Vilket eventuellt skulle kunna bidra till att förstärka 
bilden som Berner (2009) och Mellström (2009) redan visar på, nämligen att tekniken ofta 
är manligt förknippad. 

Läroböcker har, enligt tidigare forskning, även i vissa fall visats förstärka traditionella 
könsroller (Michel, 1986; von Wright, 1998; Lind Palicki, 2005). von Wrights (1998) studie 
av fysikböcker, exempelvis, visade på brister i uppfyllnad av jämställdhetskraven då böckerna 
inte var genusmedvetna utan manligt genus värderades högre. Dock saknas studier på 
läroböcker i teknikämnet och här finns alltså en lucka att fylla. 

1.3 Problemformulering 
Sveriges lagstiftning och Skolverket ställer tydliga krav på en jämställd skola och jämställd 
undervisning medan studier och forskning pekar på att dessa krav inte uppfylls i godtagbar 
utsträckning.  
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Läroboken är ett viktigt läromedel som ofta förmedlar vad som ska läras ut och till vilken 
kunskapsnivå i ett ämne. Idag finns ingen central utvärdering av läroböcker utan ansvaret ges 
till skolan och lärarna. Risken finns alltså att valda läroböcker inte uppfyller jämställdhets-
kraven. Tidigare forskning pekar också på detta. Teknikämnet ses ofta som ett ”problem-
område” vad gäller balanserad könsfördelning (Fröberg, 2010) bland eleverna varför risken 
för sned beskrivning av hur könen framställs i läroböcker i teknik kan ses som extra allvarlig. 

Idag finns alltså ett intresse av att veta om lagkraven uppfylls i de läroböcker som används i 
skolans undervisning för teknik, speciellt då brister inom genusperspektiv och jämställdhet 
har påvisats i läroböcker inom andra ämnen tidigare (Michel, 1986; von Wright, 1998; Lind 
Palicki, 2005). Här finns alltså en lucka i tidigare forskning som detta examensarbete kan 
hjälpa till att fylla. 

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att studera två aktuella läroböcker i ämnet teknik för grundskolan 
för att undersöka i vilken utsträckning dessa uppfyller jämställdhetskraven i jämställdhets-
lagen och Skolverkets styrdokument.  

De två läroböckerna i studien är Puls Teknik för grundskolans år 7–9 av Sjöberg utgiven 2012 
av Natur och Kultur, Stockholm och Teknik Direkt, tredje upplagan, av Svensson, Högfeldt 
Rudervall, Nylén, Nylén, Olsson, Börjesson, Chocron och Sjöström utgiven 2018 av Sanoma 
utbildning, Stockholm. 

Studien kan, som nämnts, fylla en lucka i tidigare forskning och bidra till att uppmärksamma 
eventuellt bristande jämställdhet i läromedel som används inom teknikämnet. 

1.5 Frågeställningar 
För att uppfylla syftet ämnar studien besvara följande frågor och delfrågor: 

 I vilken utsträckning lever texterna i läroböckerna Puls Teknik (Sjöberg, 2012) och Teknik 
Direkt (Svensson, Högfeldt Rudervall, Nylén et al, 2018) upp till de jämställdhetskrav som 
Sveriges Riksdag och Skolverket ställer på grundskolan? 

o I vilken utsträckning förekommer kvinnor och män i valda teknikböcker för 
grundskolans texter? Förekommer de lika ofta? Osynliggör läroböckerna 
något kön? 

o Hur framställs de båda könen i texterna? Framställs de på samma sätt? Vilka 
ord och uttryck används för att beskriva de båda könen? Konserverar eller 
motverkar läroböckerna traditionella könsroller? 
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2 Tidigare forskning 

Denna del syftar till att ta upp studier och tidigare forskning, som utförts av andra, baserade 
på textanalyser utifrån perspektiven genus, könsroller och sexism i främst läroböcker.  

Läroböcker har varit föremål för intresse inom flera vetenskapliga fält både nationellt och 
internationellt, men tidigare studier utförda på läromedel behandlar till största del andra 
ämnen än teknik och har främst utgått från läroplaner skrivna innan nuvarande, Lgr11, 
började gälla. Studierna ger dock en fingervisning om hur forskningsområdet har sett ut fram 
till idag. Förutom läroböcker, har man granskat sexism i bland annat grammatikböcker, 
ordböcker och barn- och ungdomslitteratur men även i generella medier. En rapport från 
Skolverket och två rapporter skrivna på uppdrag av DEJA (Delegationen för jämställdhet i 
skolan) har även tagits med här för att ge en bättre översikt. 

2.1 Läroböcker internationellt 
Sociologen Andrée Michels fick under 1980-talet i uppdrag av Unesco att utföra en 
internationell undersökning av könsroller i läroböcker på grundskolenivå. Länderna som 
deltog i undersökningen var Kina, Frankrike, Kuwait, Norge, Peru, Ukraina och Zambia. 
Undersökningsresultaten presenterades i rapporten Down with stereotypes! Eliminating 
sexism from children’s literature and school textbooks (Michel, 1986) och består av två delar. 
Den första delen presenterar olika slags sexistiska stereotyper i samhället och i skolan. Enligt 
Michel förekommer karaktärerna i läroböckernas texter, exempel och bilder, i stereotypt 
traditionella könsroller, när det gäller deras egenskaper eller beteende. Den andra delen 
handlar om att eliminera sexism ur barnlitteratur och läroböcker. Michel visar där hur 
sexistiska stereotyper i text och bild kan identifieras till exempel med hjälp av olika 
checklistor. De traditionella rollgränserna kommer tydligare fram i läroböckerna än i 
verkligheten, oberoende av undersökningslandet och skolämnet. Kvinnorollerna är 
begränsade och icke-varierande. I undersökningen sammanfattar Michel även några 
diskriminerande attityder mot flickor och kvinnor i läroböcker. Rapporten visar även att 
kvinnor omnämns mera sällan i texter och skildras mera sällan i bilder än män.  

2.2 Läroböcker i olika skolämnen 
Även pedagogikprofessor Moira von Wrights (1998) utför en omfattande textanalys ur ett 
genusperspektiv i rapporten Genus och text – när kan man tala om jämställdhet i fysikläro-
medel? men då inriktat på läroböcker inom fysik för grundskolans senare del och gymnasiet. 
Rapporten behandlar frågan om hur fysikläromedel lever upp till skolans jämställdhetskrav 
samt undersöker hur dess språk bidrar till skapandet och återskapandet av manligt och 
kvinnligt. Den teoretiska fördjupningen i rapporten behandlar både genusteori och 
feministteori och fungerar som referensram. Resultatet visar att texterna i de analyserade 
läromedlen sällan innehåller prov på vare sig genusmedvetenhet eller genuskänslighet. 
Många av texterna står i direkt konflikt med jämställdhet och krav på en jämställd text, då de 
värderar manligt genus högre än kvinnligt genus. Resultatet visade dock även några försök till 
att få in genusmedvetna texter i läroböckerna. 

I likhet med von Wright (1998) har historieprofessor Ann-Sofie Ohlander (2010a; 2010b) 
skrivit två rapporter som granskar läromedel, med avseende på jämställdhet, inom ämnena 
historia och samhällskunskap. Granskningen utfördes på uppdrag av DEJA. Studierna 
omfattar fyra läromedel och en lärarhandledning omfattande hela grundskolan och 
gymnasiets olika årskurser. Läromedlen granskas utifrån tre perspektiv - det utrymme som 
män och kvinnor får i texterna och i bilderna, hur de framställs och om både manliga och 
kvinnliga perspektiv kan urskiljas i läromedlen. Resultatet visar att det manliga perspektivet 
dominerar i läromedlen i historia. Utrymmet för kvinnors historia är minimalt och männen 
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framhävs till den grad att kvinnliga insatser i historien förbigås. Läroböckerna tar generellt 
inte upp könsrelaterad problematik och i rapporten hänvisar man, till exempel, till hur 
historieböcker inte tar upp det förtryck som kvinnor blev utsatta för under den aktuella 
tidsperioden.  Avslutningsvis ifrågasätter Ohlander (2010a) om läromedlen bidrar till att ge 
flickor positiva självbilder eller kvinnliga förbilder i historien. Hon ställer även frågan om inte 
läromedlen bidrar till att pojkar ”möter ett snävt mansideal, som riskerar att låsa dem i en 
begränsande och till sin innebörd negativ bild av sig själva och omvärlden” (Ohlander 2010a). 
Rapporten om läromedlen i samhällskunskap (Ohlander 2010b, s.67) visar att 
problematiseringar kring jämställdhet finns, men att de är väldig få. Även dessa läromedel 
visar brister gällande kvinnor och mäns utrymme i texten där männen är överrepresenterade. 
Denna överrepresentation är tydligast i de läromedel som riktar sig mot skolans senare år. 
Ohlander (2010b, s.77) lyfter avslutningsvis frågan om det till och med finns en sjunkande 
”jämställdhetstrend” från skolans första klasser till de sista. 

Språkvetaren Lind Palicki (2005) har, liksom von Wright (1998) och Ohlander (2010a, 
2010b), studerat hur kön konstrueras språkligt i läroböcker, men analyserat ämnet 
samhällskunskap på gymnasienivå. Lind Palicki gör detta ur tre aspekter - i vilken 
utsträckning män och kvinnor omnämns, vilka bilder som knyts till kvinnor och män i texten 
och vilka normer som är knutna till könen genom presuppositioner. Presuppositioner kan 
beskrivas vara ett påstående som gör ett annat påstående sant. Till exempel meningen 
”Sveriges huvudstad är Stockholm” presupponerar att Sverige har en huvudstad utan att 
direkt säga detta. Författaren och redaktören till samhällskunskapsboken som studerades, 
menade att man ”med feministiska ansatser velat bryta mot gängse normer och strukturer” i 
och med denna bok (Lind Palicki, 2005, s.161). Studiens resultat visar dock att trots att 
kvinnor omnämns i större utsträckning än män och att läroboken förmedlar en relativt 
neutral bild av kön i stort så finns olika normer knutna till män och kvinnor. De tydligaste 
exemplen var relaterade till familjeförhållanden, där kvinnan placeras i hemmet och genom 
presuppositioner ofta görs till en del av en familj medan mannen placeras på den offentliga 
arenan, är mer självständig och inte ses som del av en familj.  Lind Palicki anser att dessa 
normer och bilder av mannen och kvinnan är stereotypiserande. Trots detta visar studiens 
resultat att vi kommit en bit på vägen mot mer jämställda läromedel och därigenom en mer 
jämställd skola.  

Skolverket (2006a) har utfört en granskning på 24 böcker i grundskoleämnena biologi, 
samhällskunskap, religion och historia ur genusperspektiv. Uppdraget kom ursprungligen 
från regeringen och tillhör en studie med rapporttiteln I enlighet med skolans värdegrund. 
Denna studie analyserade även dessa läroböcker utifrån hur etnisk tillhörighet, funktions-
nedsättningar, religion och sexuell läggning framställs i text och bild. I rapportens analys av 
läroböckerna utifrån kön, utgår Berge och Widding, författarna till en underlagsrapport, från 
några övergripande frågor som till exempel i vilken grad och på vilket sätt kvinnor, män och 
transpersoner blir representerade samt om dessa grupper intar samma positioner i sam-
hälleliga verksamheter och symboliska representationer (Skolverket, 2006a, s.28). Resultatet 
av granskningen visar att både män och kvinnor finns representerade i text och bild men att 
män tenderar att vara överrepresenterade. De gånger kvinnor är i kvantitativ majoritet är 
överrepresentationen endast marginell. Mannen framställs som normen medan kvinnan som 
avvikande och dessutom skuldbeläggs, förlöjligas och nedvärderas kvinnan i vissa fall. 
Samtliga ämnens läroböcker har även vanligtvis ett könsperspektiv inkluderat. Berge och 
Widding menar dock att majoriteten av de olika teman som presenteras i böckerna 
genomsyras av en likhetsdiskurs som innebär att kvinnor får inta samma positioner som män 
i samhälleliga och symboliska verksamheter, men männen har fler representanter och får göra 
fler saker. Detta, menar författarna, gör det svårare för kvinnor att känna delaktighet i de 
granskade kunskapsområdena. Könsperspektivet finns endast i utkanten av huvudtexten i 
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vissa specifika avsnitt och förekommer då som “könsmedveten text”. Dessa texter riskeras 
därför att tolkas av eleverna som irrelevanta eller åtminstone av mindre betydelse, speciellt 
då de flesta av läroböckerna endast inkluderar ett sådant avsnitt dedikerat till kön, köns-
relationer och könsmakt. Berge (2011) har även, i en senare studie, angett att genom att inte 
inkludera dessa frågor i de övriga avsnitten försvåras elevernas förmåga till att kritiskt 
granska kunskap ur ett könsperspektiv. 

En annan studie som granskar hur kvinnor och män, men även etnicitet och 
familjeförhållanden, framställs i läroböcker har utförts av Angerd Eilard (2008), filosofie 
doktor i pedagogik. Granskningen omfattar ett antal läseböcker (läroböcker med längre och 
kortare berättande texter som används för att träna läsning) för grundskolan från början av 
1960-talet till början av 2000-talet. Resultatet av studien visar en tydlig förändring i 
framställningen av män och kvinnor i detta tidsspann, då könsmönstren har blivit allt mer 
uppluckrade med åren (Eilard, 2008). Framställningen av män och kvinnor har blivit allt mer 
jämlik med tiden och i de senare läseböckerna framställs männen som mjukare och mer 
empatiska än tidigare och kvinnorna är mer aktiva och starkare (Eilard, 2008). Mannen har 
dock fortfarande en mer framträdande roll i läseboken, där huvudpersonen i texterna ofta är 
en man och till hans sida kopplas en kvinna i form av till exempel en flickvän (Eilard, 2008). 
En tydlig rangordning, som visar mannen, starkare, mer framträdande och aktiv än kvinnan, 
syns även i de nyare läseböckerna. Även Swann (2003) skriver i sin studie att läseböcker 
refererar till fler manliga karaktärer än till kvinnliga samt att manliga karaktärer i läseböcker 
är mer aktiva och har fler roller än kvinnor. 

2.3 Ungdomsböcker, skönlitteratur och övriga studier  
År 1984 utförde Birgitta Hene en studie av ungdomsböcker, vilken fick namnet Den dyrkade 
Lasse och stackars lilla Lotta (Hene, 1984). Studien visade att flickorna skildrades som 
passiva och relationsinriktade medan pojkarna skildrades som aktiva och utåtriktade. De 
manliga karaktärerna i ungdomsböckerna var i högre grad beundrade och skickliga än de 
kvinnliga. De manliga huvudpersonerna var aktiva, starka och upptäckssökande medan de 
flickor som förekom som huvudpersoner var till stor del passiva och relationsinriktade, vilket 
var liknande resultat som återfanns i Marika Andræs (2001) studie samt Lena Kårelands och 
Agneta Lindh-Munthers (2005) studie som även de studerade ungdomsböcker. I de 
ungdomsböcker som Henes (1984) studien omfattade var de vanligaste orden för att beskriva 
en flicka snäll och för en pojke var orden lång och stor.  

Intresset för text och hur konstruktioner av kön sker är brett. Till exempel redogör Milles 
(2012) för flera olika studier av ordböcker, broschyrer, veckotidningar, reklam och 
dödsannonser som alla visar på en icke-jämställd framställning av könen. Överlag beskrivs 
mannen ofta utifrån sin yrkesroll och kvinnan utifrån sin privata eller sociala roll. 
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3 Teoretisk referensram  

Detta kapitel syftar till att förklara de begrepp och teorier som ligger till grund för denna 
studie. Sociolingvistiken beskriver språk utifrån en individ- eller en samhällsnivå, vilken 
tillsammans med genusteorin ligger som grund. Teorier bakom teknikämnet och läromedel 
och dess påverkan ger bakgrund som behövs för studien. Teorier runt hur jämställda texter 
utvärderas avslutar kapitlet. I senare metodavsnitt kommer de begrepp och teorier som ligger 
till grund för studiens analysmodell att återkomma. 

3.1 Sociolingvistik 
Enligt Edlund, Erson & Milles (2007) skapas och återskapas identiteter inom kulturellt givna 
ramar men omförhandlas också i människors varierande språkliga möten. Det är genom 
språket och talet som vi handlar och därigenom formas vår uppfattning av verkligheten, 
samhällsskeenden, andra människor och oss själva. Språket har därför ingen betydelse i sig 
utan betydelsen skapas utifrån dess användning och är ett uttryck för bland annat känslor och 
värderingar. Varje gång vi interagerar med en annan människa ”gör” vi något med språket, 
till exempel kön. Författarna menar även att vi med hjälp av språket skapar eller förstärker 
föreställningar om oss själva och andra vilka sammanfaller med de förväntningar som 
samhället har på en man eller kvinna. Milles (2012) menar att genom att inte använda 
förlegade föreställningar och traditionella uppfattningar om kvinnor och män utan istället 
förmedla jämställda ideal, i bland annat läromedel, bidrar detta till en ökad jämställdhet 
mellan kvinnor och män.  

3.1.1 Diskurser 
Diskurser, det vill säga det samlade sättet att använda språket, förenar kommunikativa hand-
lingar med den sociala verkligheten och skapar en förståelse av hur världen formas genom 
språkliga handlingar. Detta bidrar till att tolkandet av texter formar verkligheten och den som 
kan påverka språkets betydelser kan också påverka människors världsbilder. Därför är dis-
kurser inte självklara utan innehåller regelsystem för vad som kan sägas och av vem vilket 
medför att språket även är ett maktmedel. När diskurser skapas leder det till att människor 
kontrolleras (Bergström & Boréus, 2005). 

Michel Foucault menar att diskursen sker i dualistiska termer där motsättningen sker mellan 
en dominerad och dominerande diskurs. Mellan dessa diskurser finns en klassbarriär och en 
barriär av mekanismer där repressioner, uteslutning och bortträngningar är hämtade från 
modellen. Men själva diskursen hur man använder ord och talar är en operator för makt, 
kontroll, underkuvande, kvalificering och diskvalificering (Foucault, 2008). Till skillnad från 
sociologen Steven Lukes (2005) välkända indelning av maktbegreppet, med synlig eller dold 
maktutövning, tonar Foucault ner de agerande subjekten. Det är inte individerna som äger 
makt utan den utvecklas i relation mellan människor (Bergström & Boréus, 2005).  

Diskursen finns lika mycket i det som man inte säger, eller i det som markeras av 
åtbörder, attityder, sätt att vara, beteendemönster och rumsliga dispositioner. 
(Foucault, 2008, s. 18) 

Citatet ovan visar att diskursen inte endast ska uppfattas utifrån alla de saker man säger och 
sättet man säger det på utan även utifrån det som inte sägs. Språket används här som 
maktmedel för att utesluta och osynliggöra människor.  

Boréus (2005) skriver att en sådan osynliggörandets diskurs kan innebära att personer ur en 
viss kategori inte kan och inte får medverka i att formulera frågor som är relevanta för dem. 
Det typiska osynliggörandet är en sorts ”icke-benämning” av grupper där man tar avstånd till 
att referera till vissa grupper. Osynliggörandet är den mest kraftfulla varianten av utestäng-
ande diskurser.  
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Eidevald (2009) menar att dessa maktstrukturer, i form av osynliggörande, finns i skolvärlden 
i form av könsroller som lärarna inte alltid är medvetna om. Forskning visar på att pojkar 
exempelvis får ta mer plats verbalt än flickor i skolan medan flickor, som tar lika stor plats 
verbalt som pojkarna, ofta uppfattas som pratiga (Edlund, Erson & Milles, 2007; Skolverket, 
2016; Hedlin, 2010). Språket kan på detta sätt, enligt Milles (2012), användas till att 
missgynna och osynliggöra kvinnor.  

3.2 Kön och Genus 
Genusforskaren Yvonne Hirdman introducerade på 1980-talet en skillnad mellan kön och 
genus. Begreppen används på olika sätt inom forskningen men en återkommande definition 
är att kön syftar till de biologiska skillnaderna, där kön är ett ord som används för att skilja 
på individer av djur, växter och andra organismer beroende på vilken sorts könsceller de har 
och de kroppsliga skillnaderna mellan maskulint och feminint. Genus kommer från det 
engelska ordet gender och är inte ett uttryck för biologi och könet utan är framförallt en 
utgångspunkt för de sociala relationer och roller som individer och grupper agerar inom 
(Hirdman, 2001; Connell, 2009; von Wright 1998; Edlund, Erson och Milles, 2007). I detta 
examensarbete kommer Hirdman (2001) och Connells (2009) definition av genus som det 
sociokulturella könet att användas. Definitionen sammanfattas som att förklaringen bakom 
män och kvinnors olikheter är något vi lär oss, en genuskonstruktion. Olikheterna grundas på 
normer, förväntningar, beteende, samhällsroller etc. och varierar i tid och rum. Genus 
handlar om hur vi formas av familj, skola, media, leksaks- och klädesbutiker till en viss typ 
med ett visst beteende (maskulin eller feminin).  

Milles (2012) menar att perspektiv och föreställningar, som funnits med oss i århundrade och 
ligger inbakade i grammatik och ordförråd, omedvetet kommer till uttryck. Detta ojämlika 
språk och språkbruk gäller även i förhållandet mellan könen. De gamla språkliga konven-
tionerna visar sig på olika sätt. Förr i tiden var riksdagsmän, tjänstemän och brandmän alltid 
män medan sjuksköterskor och barnmorskor alltid var kvinnor och detta syns fortfarande i 
det svenska språket. Dessa ord menar Edlund, Erson och Milles (2007) är spår av den 
hierarkiska ordningen som finns kvar i språket där mannen är överordnad kvinnan. Vissa ord 
som exempelvis lärare, polis, höjdhoppare, chaufför, medaljör och direktör vilka idag är 
könsneutrala, upplevs ändå som maskulina. Husfru, sjuksköterska och barnmorska är 
könsneutrala ord som upplevs som feminina. Ett intressant exempel som Milles (2012) tar 
upp är att en doktorinna inte är en kvinnlig doktor utan en kvinna som är gift med en doktor. 
Detta är ett gammaldags språkbruk, där kvinnan faller tillbaka på sin mans yrkesroll. Att 
undersöka ifall mannen fortfarande beskrivs utifrån sin yrkesroll eller om könsneutrala yrken 
knyts lika mycket till både män och kvinnor kommer att vara en del av denna studie.  

3.2.1 Genusteorier 
Genusforskningen idag omfattar allt från kvinnor i det offentliga rummet, manlighet, 
arbetsdelning, omsorg, moderskap, sexualitet, jämställdhet, vetenskapskritik men även 
identitetspolitik, etnicitet, konsumtion och populärkultur. Genus är en nyckeldimension i vårt 
privatliv, våra sociala relationer och vår kultur och präglar hur vi tänker, interagerar med 
andra och till och med hur vi formar våra kroppar. Genusfrågor handlar alltså inte bara om 
kvinnor, det handlar även om maskulinitet, faderskap, mansrörelser, mäns våld, pojkars 
utbildning, mäns hälsa och mäns engagemang i kampen för jämställdhet. Forskning visar 
dock att det råder mest ojämlikhet till kvinnans nackdel vilket gör att detta perspektiv oftast 
lyfts inom genusteorier (Connell, 2009). Detta förhållningssätt får konsekvenser för privatliv, 
skolan och mänsklighetens framtid då detta är en arena där vi ställs inför svåra frågor 
angående rättvisa, identitet och även överlevnad. Genus påverkar samhället i stort i form av 
hur makten och arbetsfördelningen ser ut och därför behandlar genusteorin könsroller och 
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könsidentiteter i förhållande till makt, samhälle och normer. (Wernersson, 2010; Connell, 
2009) 

3.2.2 Traditionella könsroller 
Skolverket nämner, som ett av sina jämställdhetskrav, att traditionella könsroller ska 
motverkas i skolan. Skolverket har dock ingen egen definition av ‘traditionella könsroller’ 
varför detta examensarbete utgår ifrån beskrivningen som följer här. 

Traditionella könsroller bygger på ett stereotypiserande av grupper utifrån genus. För att 
bryta ner detta stereotypiserande finns, exempelvis, Hirdmans (2001) teori om hur genus 
bygger på tre typer av stereotypt tänkande kring könet. Den första ser en rangordning mellan 
könen med kvinnan som den icke synliga medan den andra typen ser kvinnan som den 
ofullständiga mannen och den tredje typen, dikotomin, ser könen som motsatspar. Könen 
stereotypiseras och tillskrivs alltså förutbestämda egenskaper. 

Kvinnan beskrivs, exempelvis, enligt Hirdman (2001), som formlös och passiv. Denna typ kan 
passa in naturligt, historiskt sett, då kvinnor lärde sig underordna sig mannen genom att 
uppfostras till att vara lydiga, eftergivna omvårdande, kärleksfulla och självuppoffrande. Den 
stereotypa mansrollen innefattar istället makt, övertag och ett ansvar för att ta hand om det 
andra könet vilket medför att mannen förknippas med den som tar befälet, förmedlaren till 
Gud och världen, inkomstförvärvaren, överhuvudet, beslutsfattaren och förtryckaren 
(Hirdman, 2001). 

Mannen framställs som normen och kvinnan är den icke närvarande i bakgrunden som en 
sorts formlös icke-existens (Hirdman, 2001). Hirdman menar, fortsättningsvis, att kvinnans 
roll ses i relation till mannen, där mannen är normen, och kvinnan då beskrivs som den 
ofullständiga mannen. Egenskaper som förnuft, logik, intellekt, skärpa, rationalitet och 
abstraktion har historiskt sett varit förknippade med män (Wernersson, 2010). Enligt 
Wernersson, professor i pedagogik, är en större andel pojkar intresserade av ämnesområden, 
som exempelvis kemi och fysik, medan flickor intresserar sig mer för ämnen som exempelvis 
svenska, bild och biologi. Matematik däremot är ett ämne som både flickor och pojkar 
uppfattar som manligt, men där flickor ändå kan vara lika intresserade. Wernersson skriver 
även att pojkar är sämre på verbal förmåga såsom läsning, skrivning och språk samt 
finmotorik (för skrivning). Värt att återkomma till här är Hirdman (2001) och Connells 
(2009) definition av genus alltså att förklaringen bakom män och kvinnors olikheter är något 
vi lär oss, en genuskonstruktion. Här kan man alltså fråga sig om pojkars och flickor 
preferenser vad gäller skolämnen, som Wernersson skriver om, är medfödda eller konst-
ruerade. 

Hirdman menar att det görs en särskillnad mellan det maskulina och det feminina, det 
betraktas som två helt olika begrepp och dessutom som motsatspar. Dikotomin bygger på 
kontraster av de mest fundamentala ordningsstrukturer som delas in i par, som exempelvis 
ljus - mörker, liv - död, kraft - svaghet etc. Med dikotomin menas uppdelning som görs mellan 
de två könen, med föreställningen om att män och kvinnor är motsatser till varandra. Stoltz 
(2005) menar att begreppet man inte skulle gå att förstå om, dess motsats och avvikelse, 
kvinnan inte fanns. Enligt Hirdman (2001) och Connell (2009) är de starka och positiva orden 
förknippade med det maskulina, så som liv, ljus, god och stor, medan de motsatta orden 
placeras under det feminina könet. Han kan beskrivas med ord som hård, torr, förstånd, 
kontroll, styrka, aktivitet, omdöme, högre tankeförmåga medan hon då kan beskrivas som 
mjuk, blöt, köttig, känslosam, okontrollerbar, svag, passiv, amoralisk, lögnaktig och 
oförmögen till högre tankeförmåga (Hirdman, 2001). 

Att vara moder och föda barn är egenskaper som män traditionellt inte har haft vilket formar 
den stereotypa kvinnan som den barnafödande och strävsamma modern. Historiskt sett har 
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kvinnan beskrivits som maka, husmor, moder eller hemmafru, men även medför att det 
oavlönade hemarbetet och ta hand om barn ofta hänger samman med kvinnan än idag 
(Connell, 2009; Blomqvist, 1994; Mansén, 2005; Lövkrona, 2005; Ulvros, 2005). Män 
beskrivs därför oftare i sin yrkesroll än kvinnor (Milles, 2012). Även i etnisk politik läggs, 
enligt Connell (2009), stor tonvikt på kvinnors fruktbarhet medan männens genusrelationer 
oftare synliggörs genom ett utvidgat släktskap kring etniska gränser, vilket retoriska uttryck 
som ”bröder av krigarblod” är ett exempel på. 

Att bibehålla traditionella könsroller har konsekvenser. Enligt Elvin-Nowak och Thomsson 
(2003) formas våra liv till stor del efter det normsystem vi föds in i. Från det att vi är små barn 
fostras vi in i föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt och hur man bör vara för 
att inte avvika från normen. Det är alltså bra att ifrågasätta de enkla fördomar om vad kvinnor 
och män kan vara eftersom det är utifrån det vi kan skapa samhället vi vill ha. Hedlin (2010) 
menar att så länge mannen räknas som norm i samhället kommer kvinnor inte att räcka till, 
vilket medför att verksamheter som kvinnor står för inte får samma status i samhället. 
Jämställdhet kan därför endast uppnås då mannen inte längre ses som norm (Hedlin, 2010; 
Hirdman, 2001). Perspektiv och föreställningar som kommer med de traditionella 
könsrollerna kan omedvetet ligga inbakade i grammatik och ordförråd och därmed omedvetet 
komma till uttryck och bidra till ett ojämlikt språk och språkbruk mellan könen (Hirdman, 
2001). Könsrollerna konstruerar språket och språket konstruerar genus, som visats i tidigare 
kapitel. Genom att studera hur genus konstrueras genom språket går det alltså att säga något 
om hur könsroller förändras eller befästs i olika diskurser. 

Det finns ytterligare problematik med att tillskriva könen specifika egenskaper då män och 
kvinnor lever i komplexa sociala, kulturella och sexuella sammanhang som ständigt förändras 
över tid och rum (Berge, 2011). Dessa stereotypa egenskaper, hos båda könen, har ändå, enligt 
Hirdman (2001), dock normaliserats och lever kvar genom historien.  

3.2.3 Genus för barn i skolålder 
Tonårstiden är en livsfas som är identitetsskapande då ungdomarna är på väg in mot en 
vuxenvärld. Under denna period lär sig ungdomarna kunskaper som formar deras liv i 
mönster av praktiker som vi kallar för genuspraktiker där kön konstrueras i kamratgruppen 
genom normer för popularitet, sexualitet och utseende/kropp. Där blir femininitet och 
maskulinitet det centrala och skapas som kontraster utifrån dessa aspekter som i vardagligt 
tal kallas för femininitet och maskulinitet (Connell, 2009; Edlund, Erson & Milles, 2007; 
Hedlin, 2010; Wernersson, 2010). Detta kan uttrycka sig på olika sätt som genom exempelvis 
genuspräglade självrepresentationer som att ta efter de äldre flickorna som använder 
läppglans och mer utmanande klädsel eller genom genusöverskridande presentationer som 
till exempel att bli en sportig och tuffare flicka. Alternativt gör ungdomarna, tvärtom, 
motstånd mot hegemoniska genusdefinitioner som exempelvis pojkar som hatar idrott eller 
flickor som vill bli astronauter (Connell, 2009).  

Under denna period är ungdomarna samtidigt institutionaliserade i skolans begränsade 
värld, där både könshierarkier, etnicitet och klass samt etniska hierarkier konstrueras, 
förstärks och stelnar under ungdomen (Edlund, Erson & Milles 2007; Wernersson, 2010). 
Enligt Wernersson skapas genus i skolan och i klassrummet genom elevernas samspel med 
varandra och med läraren, alltså det sociolingvistiken menar sker genom språket. Grund-
läggande färdigheter, värderingar och normer, som ofta inte står med i läroplanen men följer 
med den fakta som undervisas, lärs även ut som exempelvis att vänta på sin tur, räcka upp 
handen eller att lära sig samarbeta med andra. Flickor och pojkars sätt anpassas utifrån deras 
könstillhörighet för att markera hur de lever upp till normer och förväntningar (Liberg, 2010). 
Hedlin (2010) och Englund et al (2012) menar att i skolan lär sig flickor till exempel att vara 
omsorgsfulla, dela med sig, vara tysta och prydliga, medan pojkar förväntas vara starka, 
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stökiga, högljudda och mer egocentriska. Detta kan beskrivas som en bi-inlärning eller 
”collateral learning” och syftar till det urval som medföljer ett kunskapsinnehåll. Urvalet 
baseras på de värderingar och den världsbild som finns i det samtida samhället och följer med 
automatiskt. Både Hedlin (2010) och Connell (2009) menar att det är i denna ålder en form 
av differentiering av genusmönster, genushierarkin och sexuella hierarkier skapas. Läro-
böckernas texters befästande av de traditionella könsrollerna, som nämnts tidigare och som 
Skolverket kräver ska motverkas, i denna ålder kan alltså ha långtgående konsekvenser.  

3.2.4 Normkritiskt perspektiv 
Nordenmark & Rosén (2008) samt Bromseth & Darj (2010) menar att genom ifrågasättandet 
av det normala och förgivettagna fokuserar ett normkritiskt perspektiv på normskapande 
processer och på detta sätt kan man arbeta mot diskriminering och exkludering. Skolverket 
(2015) menar att undervisning om ”den andre” kan leda till stereotypisering och utelämnar 
ofta viktiga aspekter av hur ”den andre” skapas utifrån rådande normsystem. En medvetenhet 
om denna risk är grundläggande i arbetet med utanförskap, maktrelationer och utsatthet. En 
central uppgift inom normkritiskt perspektiv är att uppmärksamma att ”de normala 
individerna” är privilegierade, ofta med förgivettagna förmåner och möjligheter medan ”de 
andra” är missgynnade och begränsade (Nordenmark & Rosén, 2008; Bromseth & Darj, 
2010). Ett normkritiskt perspektiv är alltså centralt i skolans undervisning för att uppfylla 
Skolverkets (2018) jämställdhetskrav att motverka traditionella könsroller. Normerna för 
manligt och kvinnligt, som de traditionella könsrollerna, måste alltså lyftas och problem-
atiseras i såväl undervisning som läromedel. 

3.3 Teknikämnet 
Ordet teknologi kommer ifrån grekiskans ord techne som betyder konst eller hantverk och 
logos som betyder läran. Teknik kan användas både i kunskap och verksamhetsområde i form 
av teknisk kunskap, tekniska objekt, tekniska processer, tekniska värderingar och drivkrafter. 
I vissa fall har tekniken även beskrivits som tillämpad naturvetenskap där man i ren natur-
vetenskap upptäcker nya samband medan man i teknik uppfinner nya föremål. I vardags-
språk används ibland ordet teknik där man istället skulle kunna använda metod, utrustning 
(objekt), kompetens, färdighet eller skolämne. De flesta definitionsförsök har dock en 
gemensam kärna; teknik handlar om att lösa problem eller tillfredsställa önskningar med 
hjälp av föremål eller processer som människan har skapat. Att teknik är något man 
använder, något man tillverkar. (Björck, 2009; Lindqvist, 1987; Hansson, 2007; Hallström, 
2009a) 

3.3.1 Skolteknik 
Teknik är ett brett och mångfacetterat begrepp som används över hela världen. Det mesta i 
vår vardag idag är teknikimpregnerat, vilket medför att tekniken är infogad i så gott som all 
mänsklig verksamhet, vilket gör teknik som ämne outtömligt (Hallström, 2009b; Elgström & 
Riis, 1990; Hagberg, 2009). Teknik i skolans teknikundervisning(skolteknik) kan alltså 
endast innefatta en mycket begränsad del av det stora området teknik. Det outtömliga ämnet 
teknik och skolteknik skiljer sig alltså åt. Skolteknik är en skrivbordsprodukt där innehållet 
varierar med tiden och beroende på hur Skolverkets läroplaner, som beskriver kraven på 
skolans undervisning, skrivs om. Skolverkets kursplaner beskriver innehållet i grundskolans 
kurser. Kursplanen i teknik(skolteknik) på grundskolan syftar därför till att eleverna ska lära 
sig förstå en förenklad delmängd av det omfattande begreppet teknik (Nordström, 2014). 

År 1975 utfärdade regeringen en proposition som föreslog att teknikämnet skulle bli ett 
obligatoriskt ämne, vilket det blev i Lgr80. Tanken var att ämnet skulle främja de praktiskt 
tekniska inslagen i skolan samt jämställdheten. En stor anledning till att göra teknikämnet 
obligatoriskt ur jämställdhetssynpunkt var att få även flickor att läsa teknik. Teknik var 
tidigare ett tillvalsämne ofta valt av skoltrötta elever som till största del då var pojkar. Till en 
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början fördes en livlig debatt om huruvida teknik skulle tillhöra de praktiska ämnena som 
hemkunskap och slöjd eller inte men, till slut, hamnade ämnet under de naturorienterande 
(NO) ämnena tillsammans med biologi, fysik och kemi. Detta gjordes för att främja den 
tekniska allmänbildningen och stärka NO-ämnenas ställning i grundskolan (Elgström & Riis, 
1990). Idag är det lgr11s centrala innehåll som är Skolverkets tolkning av vad som, i 
grundskolan, är viktigt att lära ut inom det breda ämnet teknik. För att stärka teknikens roll i 
grundskolan har Riksdagen nyligen bestämt att antalet undervisningstimmar i skolteknik ska 
öronmärkas för just skoltekniken (Skolförordningen, SFS 2011:185, kap. 9, 3 §). Tidigare 
tilldelades NO-undervisningen ett visst antal undervisningstimmar totalt som respektive 
grundskola sedan fick distribuera fritt över NO-ämnena varav ett alltså var teknik. Nu ligger 
skoltekniken inte heller längre under NO-ämnena. 

Skolinspektionens (2014) rapport om teknikundervisningen visar dock att den är bristfällig 
och ofta hamnar i skymundan. Detta för att många lärare undervisar på för låg nivå samt 
saknar behörighet och kunskaper inom ämnet. Det finns inga tydliga gränser på vad man ska 
lära ut som lärare utan ämnet anpassas ofta efter lärarens kunskapsnivå. I många fall 
beskriver Skolinspektionen teknikundervisningen som oreflekterat görande och att ingen 
samordning på vad eleverna egentligen lär sig inom ämnet sker mellan årskurserna. Många 
skolor lägger mindre tid på teknikämnet och prioriterar de andra NO-ämnena som är 
tilldelade 800 timmar gemensamt enligt timplanen i grundskolan. Rapporten visar även på 
att många lärare inte använder eller saknar färdiga läromedel i teknik och därför skapar dessa 
själva. Steiner (2017) menar att det är möjligt att enskilda lärares material kan vara bättre än 
färdiga läromedel men att detta skulle gälla generellt är osannolikt.  

Att teknikundervisningen funnits bristfällig av Skolinspektionen och att lärarna ofta saknar 
kunskaper i ämnet gör en utvärdering av om läromedlen uppfyller Skolverkets krav, som till 
exempel jämställdhetskraven, relevant. Teorier om läromedel och dess påverkan beskrivs 
närmare i efterföljande kapitel om läromedel. 

3.3.2 Genus i tekniken 
Industrialiseringsperioden i svensk historia innebär en glansperiod för tekniska manliga 
hjältar som Gustaf de Laval (Alfa Laval), Sven Wingquist (SKF), Alfred Nobel, Bröderna 
Ljungström (STAL), L M Ericsson och Gustaf Dalén (Mellström, 2009). Kanske är detta en 
förklaring till att de kluriga uppfinnarna i serietidningar, som exempelvis Skalman och 
Oppfinnar-Jocke, är män. (Berner, 2009; Mellström, 2009; Blomqvist, 1994). Berner (2009) 
skriver att eftersom makten över tekniken, historiskt sett, har varit i mäns händer har detta 
gynnat männens inflytande över teknikens utveckling. Idag är exempelvis 80 procent av alla 
svenska ingenjörer män. Detta medverkar till att det i styrelserummen är män med makt som 
beslutar om missiler och maskinteknik. Kvinnan har varit utestängd från tekniken och det har 
upplevts som främmande att tala om teknik som något kvinnligt (Berner, 2009).  

Att vara ingenjör, mekaniskt lagd eller hacker är enligt Mellström (2009) tre olika mansbilder 
inom tekniken. Dessa mansbilder är olika sätt att se på mansidealen och hur män bevisar sin 
manlighet i relation till andra män. Detta utesluter ofta kvinnor eftersom män mäter sin 
manlighet gentemot andra män. Kvinnor fick exempelvis fram till 1914 inte tillträde till de 
tekniska högskolorna i Sverige. Enligt ”mekar”-idealet är kroppen en källa till självbekräftelse 
och stolthet i och med att man är fysiskt stark och utstår smuts och ljud. Ur detta synsätt 
kommer talesätt som ”Att vara praktisk är att vara en riktig man som reder sig själv och inte 
en ’hjälplös kärring’”. Att ”meka med moppar”, ha smuts under naglarna och inte vara rädd 
för att fixa till exempel bilen, gräsklipparen eller båtmotorn när någon av dem går sönder, 
upplevs som manligt (Berner, 2009; Mellström, 2009). Mellström (2009) delar upp detta i 
att det som görs utvändigt är manligt arbete medan det som görs invändigt, som inredning av 
hemmet, är kvinnligt. 
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Connell (2009) menar att om kvinnor har förekommit inom industrin och fabriker har det 
ofta varit för exempelvis finmekanisk montering genom behovet av slanka fingrar. Män har 
dominerat inom den tunga industrin som gruvarbetare eller inom transportsektorn. Män har 
även varit förknippade med arbeten involverande maskiner och med sysselsättningar rörande 
ledarskap, revision, juridik och tekniska fält som ingenjörskonst och datorteknik. Stora 
avancerade och bullriga maskiner som borrmaskinen exempelvis ses som en typiskt manlig 
teknikprodukt enligt Mellström (2009) och Berner (2009) medan symaskinen, vävstolen och 
matberedaren anses vara kvinnliga produkter och inte ”riktig teknik”. 

Idag delas tekniken ofta upp i den ”hårda” manliga tekniken och den mer ”mjuka” kvinnliga 
tekniken. Den hårda tekniken kan synliggöras i exempelvis rakhyveln där de manliga produkt-
erna ofta tillverkas i mörkare färger och stram design med kraftig symmetri. Den kvinnliga 
rakhyveln designas gärna med en dekor som är organiskt mjuk och med öppna former 
(Berner, 2009; Mellström, 2009).  

Kvinnor anses, enligt Berner (2009), vara mer intresserade av människor, omsorg, känslor 
och därför väljer de inte att studera teknik. Detta bör dock ifrågasättas med hjälp av ett norm-
kritiskt perspektiv givet att normer, som nämnts tidigare, skapas och befästs i samhället (som 
till exempel traditionella könsroller) och när samhället förändras, som till exempel när tek-
niken utvecklas, påverkas även normerna. Kvinnor har utgjort ungefär hälften av studenterna 
inom högskoleinriktningarna för kemi och arkitektur vilka anses som ”mjukare” inriktningar 
som sätter både matematiken och maskinerna i ett större socialt sammanhang (Berner, 2009; 
Fröberg, 2010). Enligt Fröberg (2010) har man utefter politiska beslut försökt anpassa inrikt-
ningar på tekniska utbildningar till den mjukare tekniken för att rekrytera fler flickor. Detta 
för att göra utbildningarna mer jämställda men även för att öka den tekniska allmänbild-
ningen generellt inom både ”hårda” och ”mjuka” inriktningar. 

Eftersom miljöer och sammanhang där teknik har utvecklats är och har varit nästan helt 
dominerade av män så skulle det varit konstigt om genusrelationer inte har satt sitt avtryck 
även där. Tekniken, liksom genus, är något som förändras och förhandlas i vardagens 
interaktioner i hur människor ser på sig själva och i samhällets strukturer (Berner, 2009; 
Mellström, 2009). Genom att studera diskursen i de texter som beskriver teknik går det att 
utläsa hur dessa beskriver teknik och konstruerar genus idag. Ammerts (2011) beskriver detta 
som en kommunikationskedja mellan det samhälleliga och läroböckers läsare. Detta tas upp 
mer i nedanstående kapitel. 

3.4 Läromedel 
Läromedel fungerar som en styrning av den praktiska undervisningen, då majoriteten av 
lärare använder sig av läromedel regelbundet i samtliga skolämnen (Skolverket, 2006b; 
Ammert, 2011). Läromedlen definieras inte endast som böcker, utan alla pedagogiska hjälp-
medel i undervisningen som hjälper eleverna att uppfylla sina kunskapsmål (Skolverket, 
2006b). 

3.4.1 Lärobokens påverkan 
Bland läromedel innehar läroboken en central position i skolans undervisning i allmänhet, 
men styr större delen av undervisningen i mer strukturerade ämnen så som språk, matematik 
och naturorienterande ämnen. Fram till år 1991 utförde den svenska staten förhands-
granskningar av läroböcker. Efter detta har ingen statlig utvärdering eller kontroll av 
läroböcker skett, vilket medför att producenter och konsumenter blir ansvariga att avgöra 
kvaliteten på läroböcker (Johnsson Harrie, 2009). Läraren får därmed ett större ansvar då 
denna, utifrån sitt professionella uppdrag, själv måste bedöma och välja vilka läroböcker som 
ska användas i undervisningen för att uppfylla de mål som finns formulerade i läroplanen och 
tillhörande kursplaner (Johnsson Harrie, 2009; Ammert, 2011).  
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Efter att den statliga läromedelsgranskningen försvann, väljer lärarna läromedel, att ut-
värdera för undervisning, främst efter att ha konsulterat och fått tips från en kollega (Ammert 
2011). Skolverkets (2006b) undersökning om läromedel visade att fyra faktorer styr lärares 
slutliga val av läromedel: lärarens pedagogiska grundsyn, lärarens kompetens, elevernas 
behov och förutsättningar samt skolans ekonomiska resurser, där skolans ekonomiska 
resurser har visat sig ha störst betydelse för det slutliga valet av lärobok, enligt Ammert (2011). 
Dock uppger majoriteten av de lärarna som arbetat fler än tio år att de är missnöjda med 
läromedelsutbudet, men att läromedelsutbudet som helhet ändå har blivit bättre på senare år 
(Skolverket, 2006b).  

När det gäller hur läroböckerna används i undervisningen är det framförallt lärartyper och 
lärarstilar som avgör hur böckerna används och inte böckerna själva. (Ammert, 2011). I en 
undersökning om olika lärarstilar av John A. Zahorik, som Skolverket (2006b) hänvisar till, 
beskrivs tre lärarstilars förhållande till läroböcker. Första stilen beskrivs som att läroboken är 
dominerande och används som huvudkälla till inlärning. I den andra stilen är läroboken 
utgångspunkt för övningar och uppgifter medan den i den sista stilen, referens- och 
tolkningsstilen, används som ett underlag där det är läraren som bestämmer hur böckerna 
används i undervisningen och inte tvärt om.  

Ammert (2011) beskriver läroboken som en del i en kommunikationskedja, från en samhälle-
lig och politisk kontext till eleven via läroboksförfattare, förlag och skolans lärare, med tre 
analytiska perspektiv - process, struktur och funktion. Det processuella perspektivet under-
söker läroboken som en del i kommunikationskedjans process och det strukturella perspek-
tivet tittar på lärobokens uppkomst och utformning i en viss struktur som till exempel textuell 
eller semiotisk. Det funktionella perspektivet lägger, slutligen, fokus på den konkreta under-
visningssituationen och hur boken knyter an till läsaren/eleverna. I denna studie kommer 
fokus att läggas på det funktionella perspektivet eftersom det är vad läroboken förmedlar som 
ska analyseras i denna studie. Vad, innefattar hur sociolingvistiken och genus i böckernas 
texter påverkar språket och innehållet, som förmedlas till läsaren. Språkets vikt, som bärare 
av normer och kulturella föreställningar, har alltså en betydande roll, vilkets nämnts tidigare.  

Läroboken kan, förutom att stimulera eleverna att utveckla kunskaper och färdigheter i ett 
komplext ämnesinnehåll, befästa identiteter, som traditionella könsroller som beskrivits 
tidigare, och legitimera makt och politik. Denna sprängkraft i läroböckerna förmedlas genom 
att böckerna ger bilder av samhället och det förflutna som påverkar och formar människors 
identitet samt relationer mellan folk och stater. Lärobokens diskurs är alltså viktig att studera 
för att se vad läroböckerna förmedlar i form av människo- och kultursyn (Ammert, 2011).  

Läroboken har en stor betydelse i formandet av undervisningen och utgör det huvudsakliga 
mötet mellan eleven och ett skolämne. Huruvida lärobokens innehåll får ett direkt genomslag 
i elevers kunskaper och färdigheter är fortfarande ett relativt obrukat forskningsfält enligt 
Ammert (2011) och endast en del skillnader i elevernas prestationer som har ett direkt 
samband med de läromedel som används i undervisning har iakttagits. Lärobokens betydelse 
är ändå relevant då läroböcker anses skapa en norm för vad som är betydelsefullt för eleverna 
att lära sig (Wikman, 2004; Broady, 2007; Ammert, 2011). Här kommer vikten av ett 
normkritiskt perspektiv i läroböcker in. 

SOU (2013) visar att lärobokens sätt att återspegla mål och innehåll i läroplanen har betydelse 
för hur läroplanen undervisas i skolan. Därför bör lärare vid valet av läromedel granska om 
dessa är lämpliga att använda i undervisning och om de är utformade efter gällande läroplan, 
inklusive krav på jämställdhet. Detta eftersom ett läromedel aldrig kan vara helt objektiva 
eller helt uttömmande och då bör läraren uppmärksamma vad som saknas eller om något är 
felaktigt. En mer jämställt skriven lärobok skulle alltså underlätta för läraren när denne ska 
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anlägga ett normkritiskt perspektiv i enighet med Skolverkets (2006b) rekommendationer. 
Att helt kunna skilja på utbildningens kunskapsinnehåll och socialisationsinnehåll är 
orimligt, men en medvetenhet och ett kritiskt tänkande bör ändå finnas hos alla pedagoger 
enligt (Östman, 2008; Ammert, 2011).  

3.5 Jämställda texter 
Olle Josephson, chef för språkrådet, skriver i Milles (2012) förord att, i ett demokratiskt 
samhälle ska så många som möjligt kunna hävda sig språkligt på någorlunda jämlika villkor. 
Språklig ojämlikhet kan ge sig uttryck, exempelvis, i att somliga hittar de rätta formule-
ringarna i de flesta situationer i tal och skrift och andra inte, samt hur vi får utrymme för vårt 
språk eller inte (Edlund, Erson & Milles, 2007). 

von Wright (1998) menar att för att en text ska vara jämställd, ska denna visa en bred variation 
av genus- och etniska positioner för att på detta sätt göra även kvinnor synliga i samhället, 
och dessutom erbjuda ett innehåll som är intressant och motiverande både för pojkar och 
flickor. En text där en grupp inte alls finns representerad, är kraftigt underrepresenterad eller 
är kraftigt överrepresenterad riskerar stereotypisering, enligt Berge (2011), som diskuterats i 
avsnittet om traditionella könsroller. En jämställd text ska även undvika sexism genom att 
inte nedvärdera, förminska, förlöjliga, skuldbelägga eller trivialisera varken kvinnor eller män 
(Berge, 2011; von Wright, 1998; Milles, 2012). På detta sätt kan man, enligt Milles (2012), 
motverka ett sexistiskt och kränkande språkbruk och därigenom undvika att förmedla en 
fördomsfull och stereotypisk världsbild. 

För att undersöka om en text är jämställd kan man utgå ifrån tre punkter (Milles, 2012; Berge, 
2011). Första punkten ifrågasätter ifall texten synliggör både kvinnor och män och ifall män 
och kvinnor får lika mycket utrymme i texten. I jämställdhetssammanhang kan man, utifrån 
Statistiska centralbyråns definition, tala om en 40/60 proportion. Man menar att om vartdera 
könet omnämns mellan 40% och 60% av gångerna något kön nämns, så anses texten vara 
jämställd på detta plan (Statistiska centralbyrån [SCB], 2016). 40/60-pricipen kan alltså vara 
ett sätt att visa på jämställdhet, även om texten inte uppvisar jämställdhet till hundra procent, 
eftersom det sällan är möjligt med någon millimeterrättvisa då det gäller jämställdhet i texter 
(Milles, 2012).  

Andra punkten ifrågasätter ifall kvinnor och män framställs på ett nyanserat sätt i texten. För 
att skriva så jämställt som möjligt kan författaren försöka att använda könsneutrala 
pronomen. Istället för att använda ‘han’, ‘hon’ eller ‘man’ kan exempelvis ’den’, ’hen’ eller 
omskrivning till pluralt eller direkt tilltal, användas. Könsneutrala beteckningar, som 
exempelvis lärare och forskare, kan också användas. I denna punkt, ska även ifrågasättas ifall 
de båda könen beskrivs som lika aktiva och vilka grupper som förknippas med vilka 
verksamheter. Exempelvis kan det analyseras ifall kvinnorna endast skildras i relation till 
andra och i hemmet medan män endast skildras utifrån sin yrkesroll. 

Sista punkten tittar på om texten tar upp relevanta könsaspekter och om de båda könen 
beskrivs på lika villkor och inte som schabloner och stereotyper. Värderas kvinnor och mäns 
aktiviteter med samma respekt, och om inte, finns i så fall hierarkier mellan de olika 
aktiviteterna (Milles, 2012; Berge, 2011)? 

När läroböckernas texter analyseras i denna studie, ingår de tre punkterna ovan i studiens 
metod för att utvärdera om texterna är jämställda utifrån Skolverkets och Riksdagens krav. 
Denna studie använder även traditionella könsroller, som referens, för att utvärdera hur män 
och kvinnor framställs enligt punkterna ovan. 
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4 Material 

Studien kommer att genomföras genom analys av två läroböcker inom skolämnet teknik för 
grundskolan:  

1. Sjöberg, S. (2012). Puls Teknik för grundskolans år 7–9.  Natur och Kultur, Stockholm.  
2. Svensson, M., Högfeldt Rudervall, M., Nylén, B., Nylén, B., Olsson, B., Börjesson, G., 

Chocron, M., och Sjöström, I. (2018). Teknik Direkt, tredje upplagan. Sanoma utbildning, 
Stockholm. 

Böckerna kommer från två olika bokförlag för att på så sätt kunna få en bredare bild av hur 
ämnet ser ut idag. Ammert (2011) menar att olika bokförlag av marknadsmässiga skäl är måna 
om att boken svarar mot läroplanen och innehåller gångbara pedagogiska begrepp. Detta är 
en faktor som påverkar förlagens utformning av läroböcker och dess innehåll. Böckerna är 
skrivna efter juni 2011 då den nya läroplanen, Lgr11, trädde i kraft. Båda böckerna är alltså 
utgivna under den gällande läroplanen och dess jämställdhetskrav. Böckerna säger sig täcka 
in hela kursplanen i teknik från årskurs sju till och med nio. Läroböckerna är inte digitala. 
Digitala läromedel som t.ex. Gleerups valdes bort mestadels av tillgänglighets- och 
kostnadsskäl men även för att läsvärdet på datorskärmar, enligt Ammert (2011), inte är så 
högt (ännu) och att den tryckta texten fortfarande är överlägsen när det gäller längre 
sammanhängande textmassor. 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (2018) har via sin hemsida ett flertal sökfunktioner för 
att underlätta valet av läromedel för pedagoger. Vid en sökning på denna hemsida, på 
läroböcker inom teknik för högstadiet åk 7–9, uppfyllde tre läroböcker ovannämnda krav. Av 
dessa valdes Puls Teknik och Teknik Direkt av tillgänglighetsskäl, då böckerna fanns 
tillgängliga på författarnas praktikskolor, och av tidsskäl. Två böcker sågs som minimum för 
att kunna göra jämförelser mellan läroböckerna. Studiens syfte är att analysera just dessa två 
valda böcker snarare än att dra slutsatser om teknikböckers innehåll i allmänhet.  

4.1 Bokpresentation Puls Teknik 
Puls Teknik är en heltäckande bok i teknik för åk 7–9 i högstadiet. Boken är uppdelad i tretton 
kapitel vilka alla enligt författaren och bokförlaget ska utgå från det centrala innehållet i Lgr11. 
Den mesta texten finns i brödtexten och längre beskrivande bildtexter men kapitlen består 
även av små utstick från själva brödtexten i form av artiklar, faktarutor och utdrag som kan 
handla om allt från någon historisk person eller händelse, tekniska artefakter eller tekniker 
verksamma idag. Varje kapitel avslutas med några sidor praktiska och teoretiska uppgifter 
och en sammanfattning. Materialet som kommer att analyseras är på ca 232 sidor.  

4.2 Bokpresentation Teknik Direkt 
Teknik Direkt säger sig vara helt anpassad till Lgr11 med en tydlig koppling till det centrala 
innehållet för årskurs 7–9 i kursplanen för Teknik. Boken är uppdelad i åtta kapitel som inleds 
med ett foto tillsammans med kapitlets innehållsförteckning och en lista med kapitlets 
fokusområden. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning, ett uppslag fördjupat innehåll 
för den som vill läsa mer, två sidor med praktiska och teoretiska arbetsuppgifter som vardera 
markeras med den förmåga i kursplanen som övas. Kapitlen indelas i mindre avsnitt som 
vardera inleds med vad avsnittet handlar om samt centrala begrepp i avsnittet. Avsnitten 
avslutas med ett antal kontrollfrågor. Boken har bilder med kortare bildtexter. Den mesta 
texten finns i brödtexten och längre beskrivande bildtexter, som till exempel hur ångmaskinen 
fungerar, är mycket sällsynta. Till exempel uppfinnare eller uppfinningar beskrivs i löptexten 
snarare än under tillhörande bilder. Materialet som kommer att analyseras är på cirka 280 
sidor.  



26 
 

5 Metod 

Analysen av läroböckerna sker med hjälp av textanalys, för att urskilja och titta på olika delar 
av texterna och undersöka olika fenomen som exempelvis tolkning av budskap, avsikter eller 
meningsstrukturer (Bergström & Boréus, 2005). Den teoretiska utgångspunkten är att det är 
genom språket och talet som vi handlar och formar vår uppfattning om verkligheten, 
samhällsskeenden, andra människor och oss själva. Teknikläroböckerna kan därför, genom 
sina texter och språk, bidra till att skapa normer som eleverna lär sig (Wikman, 2004; 
Mikkilä-Erdmann, 2001; Edlund, Erson & Milles, 2007) eller befästa normer som eleverna 
redan har. Analysen i detta examensarbete fokuserar därför på det Ammert (2011) kallar det 
funktionella perspektivet, vilket lägger fokus på vad läroboken förmedlar samt hur den 
anknyter till läsaren. Genom att analysera textinnehållet i läroböckerna kan böckerna 
jämföras med jämställdhetskraven i jämställdhetslagen och Skolverkets styrdokument.  

5.1 Kvantitativ metod 
För att analysera i vilken utsträckning män respektive kvinnor förekommer i de valda 
läroböckernas texter, ifall de förekommer lika ofta eller ifall något kön osynliggörs, kommer 
en kvantitativ innehållsanalys att användas. Den kvantitativ analysen innebär att ”man 
räknar” förekomsten av olika enheter eller teman i skriftliga källor och bygger på antagandet 
att mängden eller förekomsten av en viss egenskap i texten säger något om ”styrkan” i 
budskapet.  

Den kvantitativa innehållsanalysen, som användes i detta examensarbetes studie, utgår ifrån 
Lind Palickis (2005, s.171–173) analysmetod där hon tittar på könsmarkerade strukturer. 
Undersökningarnas olika värden delas in i klasser/kategorier och sedan analyseras hur 
många värden av respektive klass/kategori det finns. Lind Palicki (2005, s.173) delar in de 
könsmarkerade strukturerna i en lexikal nivå för sju kategorier:  

 Pronomen i tredje person (t.ex. han och hon) 
 Adjektiven kvinnlig och manlig med synonymer 
 Substantiven man och kvinna med synonymer (ej det generiska ordet man.)  
 Sammansättningar med kvinno-/man- med synonymer som förled 
 Personnamn (t.ex. Anna, Petter) 
 Yrkesbeteckningar 
 Släktbeteckningar (t.ex. pappa, farmor, mormor) 

  
För att validera testmetoden och skapa en intern reliabilitet utförs en gemensam analys på ett 
kapitel i respektive bok gemensamt för att se att analysen utfördes på samma sätt och analys-
metoden var tillräcklig överensstämmande för att uppfylla syftet den kvantitativa metoden 
och därmed även en del av detta examensarbete (Denscombe, 2016). Detta för att minimera 
risken för att samma kategorier fast i olika böcker, tolkas och värderas olika vilket då påverkar 
jämförelserna mellan analysresultaten. För att minimera riskerna för detta tas gemensamt 
beslut runt hur tolkningarna skulle göras, dels initialt när delarna i respektive bok gås igenom 
gemensamt och dels under respektive analys då behov om gemensamma beslut uppstår. Här 
kan ändå behov av beslut missas då respektive författare kan anta bådas likvärdiga tolkning 
av viss text istället för att rådgöra. I analysen görs ingen skillnad mellan olika texter utan såväl 
förklarande texter som textutdrag och uppgifter analyseras på samma sätt. Löptext och text i 
elevuppgifter separeras alltså inte i analysen. Enligt Selander (2011) finns flera dimensioner i 
texttillägnandet av läroböcker, som att läsa för att uppleva, begrunda och reflektera men även 
för att kunna utföra ett praktiskt moment eller för att samarbeta med andra. Dessa aspekter 
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har inte vägts in i denna studie, då de inte besvarar frågeställningarna. Innehållsförteckning, 
bildtexter och register i de analyserade böckerna tas inte med i denna textanalys pga. av tids-
brist. Vid själva analysen av läroböckerna behandlas därefter böckerna var för sig och kod-
ningen sker manuellt.  

Analysen startar i båda fallen på den första sidan i det första kapitlet. Vid utförande av 
analysen lokaliseras först de textpartier, meningsbärande enheter, med ord/koder som passar 
in i kategorierna för de könsmarkerade strukturerna. Koderna dokumenteras sedan under 
respektive huvudkategori(man/kvinna) och kategori enligt tabell 5.1 nedan och benämns 
därefter som belägg.  

Tabell 5.1 
 

   

Exempel på kodning och kategorisering av textpartier utifrån könsmarkerade strukturer 
Kategori  Meningsbärande enhet Kod/Belägg Huvudkategori/man eller kvinna 
Personnamn Thomas Alva Edison var först 

med att lagra ljud.  
Thomas Alva 
Edison 

man 

Pronomen han/hon Han uppfann fonografen, 
som var en föregångare till 
grammofonen.  

han man 

 

De flesta ord i dessa kategorier är tämligen oproblematiska att dela in eftersom de syftar på 
en kvinna eller en man. De kategorier som kan innehålla svårplacerade belägg är person-
namn och släktbeteckningar. Om personnamn inte gått att utläsa har referenser sökts 
i texten som kan knyta namnet till ett av könen. Till exempel kan hon ha knutits till ett namn 
i en senare mening. Vid släktbeteckningar som kunde syfta till båda könen, som till 
exempel kusin, tillämpades samma principer som för personnamn. Könsneutrala formule-
ringar i större omfång noteras men räknas inte med i analyserna eftersom fokus läggs på att 
jämföra hur män och kvinnor beskrivs samt antalet män och kvinnor. Värt att nämna är att 
vid könsneutrala formuleringar som till exempel han eller hon (eller mannen eller kvinnan), 
räknas hon en gång som ett kvinnligt belägg och han en gång som ett manligt. Det är alltså 
antal gånger han eller hon hittas i texten som räknas oberoende av kontext och inte antal 
belägg där mannen eller kvinnan nämns själva. 

Det generiska man för att syfta på en eller flera människor med okänd eller irrelevant identitet 
(Milles, 2012) ingick inte i analysen. Ordet kan syfta till både kvinnor och män, och är därför 
inte relevant här. Substantivet man i obestämd form kräver obestämd artikel, vilket gör det 
urskiljbart och bör inte innebära en felkälla i analysen. I bestämd form, mannen, är substan-
tivet än lättare att särskilja från generiska man. 

Filosofen Jan Hartman (2004) menar att eftersom de kvantitativa frågorna är numeriska gör 
detta att egenskaperna man undersöker blir mätbara. Analysresultaten av den köns-
markerade strukturerna presenteras i frekvenstabeller med procenttal. (Bergström & 
Boréus, 2005). Resultatet jämförs sedan med tidigare nämnd 40/60-princip för att mäta en 
texts jämställdhet, för att kunna dra en slutsats om lärobokens text är jämställt skriven, för 
könsmarkerade strukturer, eller inte (SCB, 2016).  

5.2 Införandet av kompletterande metod 
Kvantitativa metoder levererar mängder av användbar information, hårda data och fakta som 
dagligen används i stora delar av samhället. Men för att förstå den data som samlats in i 
relation till sin kontext i frågan om ett känsligt eller mångfacetterat område så lämpar sig inte 
standardiserade metoder. Därför används en kvalitativ analysmetod tillsammans med den 
kvantitativa analysen för att undersöka ett motsägelsefullt eller inkonsekvent datamaterial. 
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De båda metodtyperna kompletterar och underbygger varandra eftersom den ena metodens 
styrka och möjlighet ofta är den andra metodens svaghet och begränsning. (Harboe, 2013). 

Vikten av att den kvantitativa och den kvalitativa analysen används tillsammans kan visas 
med ett exempel relaterat till detta arbetes analys. Om till exempel en person nämns med 
namn många gånger och en annan bara nämns med namn några gånger men vederbörandes 
verk nämns många gånger så kan resultatet visa på en överrepresentation av den första 
personens kön trots att läsaren kanske associerar till båda personerna lika många gånger 
genom att den andra personens verk nämns. Det senare kan då fångas upp i den kvalitativa 
analysen. Den kvantitativa analysen har alltså därigenom fånga upp något som den kvalitativa 
analysen sedan kan komplettera och på sätt validera studiens metod som helhet. 

5.3 Kvalitativ analysmetod 
Den kvalitativa analysmetoden, menar Harman (2004), karakteriseras av att man försöker 
nå förståelse för livsvärlden hos en individ eller en grupp individer. Genom att titta närmare 
på sammanhanget i texten ger den kvalitativa analysen möjlighet att, till exempel, se om en 
beskrivning utstrålar makt eller värden, vilket den kvantitativa analysen inte kan visa. Den 
kvalitativa analysen bygger på hermeneutiken, vilket står för tolkningskonst och läran om 
dess principer. Den hermeneutiska ansatsen innebär att i själva analysen, ska avsändare, 
(andra) mottagare, sammanhanget, situationen och kontexten och allt det som inte sägs, 
beaktas. Detta tillsammans med teorin ska i ett kontinuerligt och direkt samspel analyseras 
med den information som samlats in.  

Diskursanalys används därför i denna studie för att analysera de delar av texten som inte 
fångades av innehållsanalysen. Den kvalitativa diskursanalysen kommer kunnas vara på om 
läroböckerna konserverar eller motverkar traditionella könsroller används genom att 
analysera vad resultaten från den kvantitativa analysen innebär. Det centrala i diskurs-
analysen blir därför att ”dekonstruera” dessa processer och att även synliggöra maktstruk-
turer som påverkar hur vi talar och tänker. 

Denna analysmetod utförs i form av en innebördsaspekt mot någon typ av social praktik som 
har med språkanvändning att göra, vilket i detta fall är genus. Varje gång vi interagerar med 
en annan människa ”gör” vi kön och med hjälp av språket skapar eller förstärker vi före-
ställningar om oss själva och andra vilka sammanfaller med de förväntningar som samhället 
har på en man eller kvinna (Edlund, Erson och Milles, 2007). Eftersom diskurser förenar 
kommunikativa handlingar med den sociala verkligheten, det vill säga vår förståelse av hur 
världen formas genom språkliga handlingar, bidrar detta alltså till att tolkandet av texter 
formar verkligheten (Bergström & Boréus, 2005).  

Detta är en viktig del av examensarbetet då vi som uttolkare av materialet i hermeneutisk 
bemärkelse är skyldiga att redovisa tolkningar som är alternativa våra primära (Harboe, 2013; 
Bergström & Boréus, 2005). Historiska skildringar om hur kvinnor blivit utnyttjade och bort-
hållna från något till exempel, vilket i många fall är ett historiskt faktum och inte något 
läroboksförfattaren kan ändra på utan istället faktiskt kanske försöker synliggöra, borde 
kanske tolkas som positiva och inte negativa. Analys av ordens kontext medför alltså att 
studiens analys, totalt sett, blir mer rättvisande och öppen för konkurrerande tolkningar och 
att risken för övertolkningar minskar.  

För att utföra den kvalitativa diskursanalysen och svara på om läroböckerna konserverar eller 
motverkar traditionella könsroller används Henes (1984) metod. Denna metod har tidigare 
används för att analysera hur män och kvinnor beskrivs i barn- och ungdomsböcker genom 
att undersöka adjektiv och particip som i sin tur beskriver människor. Adjektiv är enligt Hene 
(1984) det som är intressant vid undersökningar av vilka egenskaper som tilldelas olika 
personer. Adjektiv beskriver personers tillstånd, hur något är, och bär den betydande rollen 
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då omdömen ges av och om personer. Particip tar i många fall både formen och funktionen 
av ett adjektiv då de är ord som bildats av verb men som böjs och används som ett adjektiv, 
som till exempel ordet bortkopplad som kommer av partikelverbet koppla bort. 

Metoden utgår ifrån att personbeskrivande adjektiv och particip i texter analyseras och kate-
goriseras utifrån bestämda betydelsefält. Betydelsefälten grupperar ord som är betydelse-
mässigt relaterade tillvarandra och beskriver personer i ett visst avseende. Nedan följer be-
tydelsefälten, dess beskrivning och exempel på tillhörande ord: 

 Ålder T.ex. gammal, ung och vuxen 
 Nationalitet, etnicitet1 och kön T.ex. svensk, kvinnlig och manlig 
 Klädsel och utseende Beskriver hur människor ser ut och klär sig. T.ex. vacker, skallig 

och tatuerad. 
 Fysiska och fysiologiska tillstånd Allmäntillstånd (t.ex. gravid och halt) och 

fysiologiska tillstånd och behov (t.ex. trött och utsliten). 
 Psykiska egenskaper och tillstånd Inre, ”själsliga”, egenskaper, tillstånd och känslor. 

T.ex. trevlig och rädd. 
 Anlag, kunnande och erfarenhet Specialbegåvning inom olika områden (t.ex. 

musikalisk) eller erfarenhet och yttre verkningar av fysisk och/eller psykisk förmåga 
respektive oförmåga (t.ex. van, okunnig, skicklig och klantig). 

 Tempo och rörelser Beskriver människor i fråga om bl.a. aktivitet, intensitet, snabbhet 
och rörelsemönster. T.ex. aktiv, passiv, snabb, livlig och svag. 

 Mimik och fysiologiska förändringar En människas röst (t.ex. gäll, mörk och djup), 
olika känslouttryck (t.ex. leende, gråtande och skrattande) och tillfälliga fysiska 
förändringar (t.ex. matt, blek och knäsvag). 

 Social situation Personers sociala förankring och status. T.ex. gift, förhatlig och ensam. 
 Sociabilitet Personers attityder och sätt att vara gentemot omvärlden. T.ex. stöddig, 

nyfiken och engagerad. 
 Tilltal T.ex. käre vän, snälla du. 

För att validera denna analysmetod sattes gemensamma regler för hur denna del skulle ut-
föras under den gemensamma test-omtest delen av de två kapitlen i respektive lärobok. Test-
omtest är det forskningsinstrument som används för att jämföra och se om en analysmetod 
ger samma resultat (Denscombe, 2016). Vilket är den samma som beskrevs ovan mer utförligt 
innan analysen för de könsmarkerade strukturerna utfördes.  

I de textpartier där de könsmarkerade strukturerna hittades kan de personbeskrivande 
adjektiven och participen, i de markerade textpartierna, lättare lokaliseras och dokumenteras 
under rätt betydelsefält och sina respektive huvudkategorier (se tabell 5.2).  

Tabell 5.2    
    
Exempel på kodning och kategorisering av textpartier utifrån personbeskrivande adjektiv och particip 
Betydelsefält Meningsbärande enhet Kod/Belägg Huvudkategori/man eller kvinna 
Tempo och rörelse Thomas Alva Edison var först 

med att lagra ljud.  
först man 

Tempo och rörelse Han uppfann fonografen, 
som var en föregångare till 
grammofonen.  

uppfinnande Man 

 

Eftersom flertalet av vetenskapsmännen i böckerna beskrevs med verb och ett så stort antal 
belägg ur den könsmarkerade strukturer var kopplade till dem så anpassades Henes (1984) 
metod genom att skapades particip utifrån de beskrivande verben. I exemplet ovan (se tabell 
5.2) skapas ett particip av verbet uppfann skapas och blir egenskapen uppfinnande. Detta 
                                                             
1 Hene kallade detta betydelsefält Nationalitet, ras och kön medan detta arbete använder det numera korrekta 
begreppet för samma definition – etnicitet - istället för ras 
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görs medvetet och regelbundet under hela analysens gång. Detta anses vara en rättfärdig 
anpassning eftersom analysen görs på en teknikbok, där naturliga förekomster av beskrivande 
particip för män och kvinnor antas vara färre än för en skönlitterär analys, för vilken den valda 
analysmetoden initialt skapats. 

När samma ord förekommer vid flera tillfällen räknas de som enskilda belägg. Antalet gånger 
ett belägg hittas visas som en siffra inom parentes efter belägget. Står det till exempel ”först 
(5)” betyder detta att ordet först har förekommit vid fem olika tillfällen i texten. Beroende på 
vad texten handlar om kan konsekvensen av att upprepade ord räknades som enskilda belägg 
ge effekten att det ena, det andra eller båda könen kan få fler belägg kopplade till sig. 
Innehållet i texterna bidrar till att lyfta fram det ena eller det andra könet och därför anses är 
det relevant att räkna de upprepade orden som enskilda belägg. Texternas kontext tas i 
beaktning, genom att kontinuerligt anteckna observationer av värde under analysens gång 
och tolkningarna redovisas i resultatredovisningens kvalitativa del. 

5.4 Redovisning av resultatet 
När både den till största delen kvantitativa analysen av Lind Palickis (2005) könsmarkerade 
strukturer och den till största delen kvalitativa analysen i form av Henes (1984) person-
beskrivande adjektiv och particip utförts redovisas resultaten. De numeriska resultaten för 
de båda analyserna presenteras i frekvenstabeller med procenttal för att göra denna analys-
metod mätbar enligt den kvantitativa analysmetoden (Bergström & Boréus, 2005). Resultatet 
jämförs sedan med tidigare nämnd 40/60-princip, för att mäta en texts jämställdhet, detta 
för att kunna dra en slutsats om lärobokens text är jämställt skriven för kategorin 
könsmarkerade strukturer. 

Därefter görs en fullständig uppställning av de personbeskrivande adjektiv och particip som 
innefattas av materialet men även för personnamn, släktbeteckningar och yrkesbeteckningar 
från de könsmarkerade strukturerna. Denna uppställning redovisas också i tabellform för 
varje bok. På detta sätt ges en god bild över vilka ord som används, för att beskriva män och 
kvinnor, i de två läroböckerna.  

De olika kodade orden kan sedan jämföras med det som enligt genusteorin anses som 
traditionella och stereotypa könsroller för respektive kön (se kapitel 3.2.2). Detta för att svara 
på frågan hur de båda könen framställs, ifall de framställs på samma sätt och vilka ord och 
uttryck som används för att beskriva de båda könen. Detta kommer hjälpa till att avgöra ifall 
läroböckerna konserverar eller motverkar traditionella könsroller. Detta går i linje med de 
frågeställningar som görs i kapitel 3.6 för att avgöra om en text är jämställt skriven (Milles, 
2012; Berge, 2011). Även utifrån denna teori räknar man förekomster vilket görs i den 
kvantitativa analysen. Men man analyserar även hur könen framställs och vilka aktiviteter de 
utför. Ett syfte med att analysera läroböcker är att se hur de formar synen på verkligheten och 
medverkar till att skapa/upprätthålla en viss social ordning som till exempel hur normativa 
föreställningar om hur flickor och pojkar ska bete sig i skolan skapas. Genom detta kan man, 
enligt Ohlander (2010a), synliggöra om läromedlen omedvetet förmedlar stereotypa bilder av 
män och kvinnor som kan bidra till att, till exempel, ge flickor en negativ självbild och 
pojkarna ett snävt mansideal. Eftersom diskurser inte är självklara utan innehåller 
regelsystem för vad som kan sägas och av vem (utestängningsmekanismer) medför detta att 
språk är makt, det vill säga den som kan påverka språkets betydelser kan också påverka 
människornas världsbilder. 

Resultaten av de båda analyserna redovisas sedan i två frekvenstabeller per lärobok, en tabell 
för könsmarkerade strukturer och en annan tabell för personbeskrivande adjektiv och 
particip, där antalet omnämningar av kvinnor och män presenteras. Resultaten anges även i 
procent, där avrundningen görs till heltal. Både antalet belägg och procentantalet är av 
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betydande karaktär för resultatet. Om exempelvis 1 av 2 belägg är (50 %) men 25 av 100 belägg 
(25 %) kommer den procentuella resultat i förhållande till antalet belägg ändå visa på olika 
tendenser i resultatet. Därför kommer både antalet belägg och det procentuella värdet 
beaktas. Att ange resultaten i procent gör en jämförelse mellan de två läroböckerna samt jäm-
ställdhetskraven lättare. Genom att göra de kvantitativa frågornas svar numeriska, blir egen-
skaperna som undersöks mätbara (Hartman, 2004; Bergström & Boréus, 2005).  

Kategorier och betydelsefält med ett mindre antal belägg medför en risk för övertolkning. 
Kategorier eller betydelsefält med totalt tre belägg eller färre tas inte med i denna under-
sökning, eftersom det begränsade underlaget antas kunna vara missvisande. Även fyra belägg 
och uppåt kan ge missvisande resultat kvantitativt varför, vilket nämnts tidigare, komplett-
ering med den kvalitativa analysen är viktig för studiens validitet. 

Jämställdhetskraven i jämställdhetslagen och Skolverkets styrdokument som böckerna 
analyserades för att jämföras med är följande:  

 Motverka traditionella könsroller2 (Skolverket, 2018, s. 6–9) 
 Undervisa om jämställdhet och vara jämställd i skolans alla ämnen och alltså både främja 

mäns och kvinnors lika rätt och möjligheter samt ge eleverna utrymme att pröva och 
utveckla sin förmåga oberoende av könstillhörighet2 (Skolverket, 2018, s. 6–9) 

 Motverka osynliggörande3 (Regeringen, 2005; Skolverket, 2018, s. 6–9) 
 Relatera tekniska lösningar till frågor som rör jämställdhet (Skolverket, 2018, s. 292–299) 
 Undervisa i hur män och kvinnors yrkesval och teknikanvändning påverkas av kulturella 

föreställningar om teknik (Skolverket, 2018, s. 292–299) 

 

5.5 Metodproblem 
Den kvantitativa innehållsanalysen utgår främst ifrån Lind Palickis (2005, s.171–173) 
analysmetod där man tittar på könsmarkerade strukturer. Den kvalitativa diskursanalysen 
utgår främst ifrån Henes (1984) metod som undersöker personbeskrivande adjektiv och 
particip. Båda metoderna har använts i tidigare studier för att utföra textanalyser ur ett 
genusperspektiv men då inom andra genrer eller ämnen. Lind Palickis (2005) metod 
användes för att analysera läromedel inom ämnet samhällskunskap och Henes (1984) 
användes för att analysera ungdomsböcker, medan detta examensarbete använder metoderna 
för att utföra en analys på läromedel i teknikämnet. Genus är något som speglas även i 
teknikämnet, även om det eventuellt görs på ett annat sätt än i andra ämnen eller för genrerna 
så kan analysmetoderna anpassas utefter det, som exempelvis omskrivningen av verb till 
particip. Därför används dessa analysmetoder även för denna studie.  

                                                             
2 Texterna i lgr11 har omformulerats under revisionerna sedan 2011. Själva betydelsen av kraven som analyseras i 
denna studie har dock bibehållits sedan 2011 och det är denna som används vid analyserna av teknikböckerna som 
valts i studien där Puls Teknik är från 2012 och Teknik Direkt är från 2018.  
3 Propositionen är från 2005 men har integrerats i styrdokumenten. I 2018 revision av lgr11 är formuleringen 
annorlunda men betydelsen densamma. 
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6 Resultat 

I detta kapitel redovisas resultatet av analyserna av Puls Teknik (Sjöberg, 2012) och Teknik 
Direkt (Svensson, Högfeldt Rudervall, Nylén et al, 2018). En jämförelse av böckernas analys-
resultat redovisas sedan i slutet av detta kapitel. 

6.1 Resultat Puls Teknik 
I detta kapitel redovisas analysen av Puls Teknik (Sjöberg, 2012). Först redovisas analys-
resultaten av könsmarkerade strukturer och därefter analysresultaten personbeskrivande 
particip och adjektiv.  

6.1.1 Könsmarkerade strukturer i Puls Teknik 
Granskningen av könsmarkerade strukturer i Puls Teknik för grundskolan 7–9 av Sjöberg 
(2012) gav totalt 389 belägg. Av dessa belägg hade 285 st. (73 %) manlig syftning och 104 
(27 %) kvinnlig syftning (se tabell 6.1.1). När detta resultat jämförs med tidigare nämnd 
40/60-princip, för att mäta en texts jämställdhet, blir slutsatsen att lärobokens text inte är 
jämställt skriven för kategorin könsmarkerade strukturer. I och med att mannen får 13% fler 
belägg än kvinnan, än vad som anses som jämställt, så dras slutsatsen att mannen får ta större 
plats. Vilket innebär att det manliga perspektivet dominerade i läroboken, vilket även går i 
linje med resultaten av Skolverkets (2006a), Eilards (2008) och Ohlanders (2010a; 2010b) 
studier. 

. Resultatet av könsmarkerade strukturer Puls Teknik  

Tabell 6.1.1      
      
Resultatet av könsmarkerade strukturer Puls Teknik 
Kategorier Kvinnor 

(antal) 
Kvinnor (%) Män (antal) Män (%) Totalt (antal) 

Pronomen i tredje person 
(hon/han) 

 8 20 32 80 40 

Adjektiven manlig eller 
kvinnlig 

 2  67 1  33 3 

Substantiven man eller 
kvinna 

 20  57 15  43 53 

Sammansättningar kvinno-
/man- 

 3  43 4  57 7 

Personnamn  35  17 171  83 206 

Yrkesbeteckningar  28 33 58  67 86  

Släktbeteckningar  8  44 10  56 18 

Totalt  104 27 285  73 389 

 

Kategorin personnamn var kategorin där det manliga perspektivet var mest framträdande. 
Av totalt 207 belägg syftade 171 (83%) på män och endast 35 (17%) syftade på kvinnor. 
Personnamnen var till största del förknippade med kända vetenskapsmän och uppfinnare, 
vilka historiskt till störst del varit män. I sin kontext kan detta vara en naturlig förklaring till 
att många fler män är representerade i en lärobok inom teknikämnet, då industrialiserings-
perioden i svensk historia i många fall anses som en glansperiod för tekniska manliga hjältar 
(Berner, 2009; Mellström, 2009). Personnamnen hänvisade även i några enstaka fall till 
manliga fiktiva serietecknade figurer som exempelvis Stålmannen och Frankenstein och inte 
till kvinnliga som exempelvis Superwoman eller Pippi Långstrump. Det hör till vanligheten 
att seriefigurer som uppvisar klurighet, eller som i detta fall styrka som Stålmannen är män 
(Berner, 2009; Mellström, 2009), vilket alltså även visar sig vara fallet också här. Vilket gör 
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boken stereotypiserande och kan därför inte ses som jämställd enligt Milles (2012) och Berge 
(2011). 

Även för kategorin pronomen i tredje person är det manliga perspektivet dominerade, 
där 32 (80%) av de totalt 40 beläggen hade manlig syftning och 8 st. (20%) kvinnlig (se tabell 
6.1.1). Inte heller denna kategori är jämställd enligt Statistiska centralbyråns 40/60-princip 
(SCB, 2016). 

Det manliga perspektivet dominerar även i kategorien yrkesbeteckningar, av totalt 86 
belägg hade 58 (67 %) manlig syftning och 28 (33%) kvinnlig syftning. Skillnaden mellan 
manlig och kvinnlig syftning indikerar därför att mannen oftare placeras på den offentliga 
arenan genom att i större utsträckning än kvinnor omnämnas med yrkestitlar och kopplas 
samman med ett yrke (Milles 2012), vilket även förekom i Lind Palickis (2005) studie. Detta 
tolkas kan bero på att antalet män har dominerat inom tekniken historiskt sett och att det 
tidigare endast har varit män som accepterats inom dessa yrken (Berner, 2009; Mellström, 
2009).  

Tabell 6.1.2   
   
Manligt och kvinnligt kodade ord för kategorin yrkesbeteckningar 
Kategorier Kvinnligt kodade ord Manligt kodade ord 
Yrkesbeteckningar kvinnliga flygpionjärer (6), författare 

(3), civilingenjör (3), projektledare, 
textredaktör, bildredaktör, formgivare, 
jordbruksskötande, sömmerska, 
matematikmaskinist, 
programmeraren, uppfinnare, doktor, 
språklärare, sjuksköterska, 
krigssjuksköterska, trainee, 
konstruktör, uppfinnare 
 
 

uppfinnare (17), konstruktör (2), 
författare (5), ingenjör (2), matematiker, 
fysiker, biokemist, nobelpristagare, 
astronom, brobyggare, mekaniker, 
bonde (2), skräddare (2), sjöman, 
marskalk, fotograf, befäl, professor (2), 
upplysningsman, spåman, naturvetare, 
författare, poet, sf- figur, sjöräddare, 
industrispion, ingenjör (2), president 
(2), mekaniske, utbrytarkung, 
dövstumlärare 

 

6 av de 48 beläggen med manlig syftning som förekom i denna studie, är yrken som historiskt 
sett enkom män som t.ex. professor och sjöman (se tabell 6.1.2). Dessa ord är spår av den 
hierarkiska ordningen som finns kvar i språket där mannen är överordnad kvinnan (Edlund, 
Erson och Milles, 2007). De yrkesbeteckningar som i analysen var knutna till kvinnor var inte 
endast vad som traditionellt sett skulle kunna kallas för ”stereotypa kvinnoyrken”, utan 
bestod även av yrken som t.ex. ingenjör, uppfinnare och programmerare (Berner, 2009; 
Mellström, 2009; Wernersson, 2010). Neutrala yrkesbeteckningar som kan benämna både 
män och kvinnor kan ses som ett steg bort från yrkestitlarna som endast används för kvinnor 
eller män. Det är dock anmärkningsvärt att inga belägg för t.ex. manliga sjuksköterskor 
kunnat identifieras trots att kvinnliga sjuksköterskor förekommer, utan endast belägg för 
kvinnliga ingenjörer, uppfinnare och programmerare. De mer könsneutrala yrkesbeteck-
ningarna skulle även kunna vara ett steg bort från befästandet av traditionella könsroller kring 
kön, då endast mannen traditionellt sett benämnts med yrkesbeteckningar som har hög 
status, är fysiskt krävande och kräver logiskt tänkande enligt de föreställningar kring kön som 
Connell (2009), Wernersson (2010) och Edlund, Erson och Milles (2007) menar finns i 
samhället. 

.  

Tabell 6.1.3   
   
Manligt och kvinnligt kodade ord för kategorin släktbeteckningar 
Kategorier Kvinnligt kodade ord Manligt kodade ord 
Släktbeteckningar fru, dotter/döttrar (2), svägerskor, 

syster (2), hustru (2) 
bror/bröder (3), pappa (2), make/man, 
far/fader (2), son, svärson, dotterson 
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Resultatet för kategorin släktbeteckningar går dock emot Lind Palickis (2005) teori om att 
män inte ses som en del av en familj i lika stor utsträckning som kvinnor. Släkt-
beteckningar syftar i detta fall till ett fåtal fler män än till kvinnor, då 10 (56 %) av 
släktbeteckningarnas belägg syftade på män medan 8 (44 %) syftade på kvinnor, vilket gör att 
läroboken kan ses som neutral för denna kategori.  Män görs till en del av familjen genom ord 
som t.ex. fader, son och bror och kvinnan som småbarnsförälder och fru (se tabell 6.1.3). 
Orden i sig har traditionellt stereotypiserande innebörd då småbarnsföräldrar och fru ofta har 
förknippats med hem och familj medan fadern förknippas med makt och ett övertag samt den 
som ansvar över att ta hand om det andra könet och tar befälet, utifrån traditionella 
föreställningar om könet enligt Hirdman (2001) teorier. Denna jämlika fördelning som 
resultatet visar i denna studie av män och kvinnor i kategorin släktbeteckningar kan vara 
ett steg bort från de traditionella könsrollerna.  

Kategorin substantiven kvinna och man- (med synonymer) är kategorin med flest 
belägg med kvinnlig syftning. Av de innefattade beläggen syftar 20 (57 %) till kvinnor där det 
mest förekommande belägget var kvinnor. Endast 15 (43 %) av beläggen har manlig syftning 
(se tabell 6.1.1) varav det mest förekommande var man och då alltså inte det generiska ordet 
man. Detta resultat indikerar till att när kvinnor omnämns, så omnämns de som substantivet 
kvinna och inte med personnamn.  

Sammansättningar med kvinno-/man- (med synonymer) kan sägas vara jämställd 
eller neutral jämfört med SCB (2016) 40/60-princip där de manliga och kvinnliga beläggen 
förekom ungefär lika ofta, med 3 kvinnliga belägg respektive 4 manliga belägg. (se tabell 
6.1.1). 

För kategorin adjektiven kvinnlig och manlig- (med synonymer) förekom med endast 
3 belägg varav 2 med kvinnlig syftning och tas därför inte med i denna undersökning. 

6.1.2 Personbeskrivande particip och adjektiv i Puls Teknik 
I Puls Teknik för grundskolan 7–9 (Sjöberg 2012) finns 219 belägg för personbeskrivande 
adjektiv och particip. Av dessa hade 145 (66 %) manlig syftning och 74 (34 %) kvinnlig, vilket 
medför att boken inte kan ses som jämställd utifrån SCB (2016) 40/60-princip (se tabell 
6.1.4).  

Tabell 6.1.4      
      
Personbeskrivande adjektiv och particip Puls Teknik 
Betydelsefält Kvinnor 

(antal) 
Kvinnor 
(%) 

Män (antal) Män (%) Totalt (antal) 

Ålder  2 50 2  50 4 

Nationalitet, etnicitet och 
kön 

 0 0 12  100 12 

Fysiska och fysiologiska 
tillstånd 

 1 4 22 96 23 

Anlag kunnande och 
erfarenheter 

 27 49 28  51  55 

Tempo och rörelse  35 34 68 66 103 

Social situation  7 37 12   63 19  

Totalt  74 34 145 66 219 

 

Det betydelsefält innehållande flest belägg var tempo och rörelse av de totalt 103 st. 
beläggen hade 68 (66 %) manlig syftning och 35 (34 %) kvinnlig (se tabell 6.1.4). I detta 
avseende beskrivs syftningarna väldigt lika, då både kvinnorna och männen tillskrivs 
egenskaper som konstruerande och uppfinnande (se tabell 6.1.5). Kvinnorna i denna kategori 
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får anta samma positioner som män men då männen har fler representanter får de också inta 
flera positioner. Alla orden som beskriver mannen eller kvinnan är inte positiva som 
exempelvis felstavande, bortirrad och inte uppfinnare av men majoriteten av orden är 
positiva för båda könen. Männen får dock fler belägg totalt vilket gör att texten inte går att ses 
som jämställd enligt Statistiska centralbyråns 40/60-princip (SCB, 2016). Betydelsefältet 
tempo och rörelse tolkas som ett betydelsefält som visar på hur aktiv någon är. Att mannen 
får fler belägg inom detta betydelsefält går därför att tolka som att mannen beskrivs som mer 
aktiv än kvinnan, vilka är de föreställningar om kön som Hirdman (2001), och Connell (2009) 
menar finns i samhället. 

Tabell 6.1.5   
   
Personbeskrivande adjektiv och particip Puls Teknik för betydelsefältet tempo och rörelse, kvinnligt och 
manligt kodade ord 
Betydelsefält Kvinnligt kodade ord Manligt kodade ord 
Tempo och rörelse uppfinnande (2), utvecklare (2), 

konstruerande (2), första (3), 
patentinnehavare, uppfinnande, 
arbetande, flertalet 
patentinnehavare, triathlet, 
byggande, kontrollerande, 
uppstartare, igenkännande, 
vetande, försökande, förbättrande, 
skrivande, framtagare, utförare, 
täckande, framtagande, 
projektdrivande, faller för, 
studerande teknik, 
kontaktskapande, flygande, 
gåendes, bestämmande, bortirrad, 
ekonomi ordnande 
 
 
 

konstruerande (6), uppbyggande, 
uppfinnande, flygande (5), 
användande (2), placerande, 
lyftande, modellskapande, 
upptäckare (2), inlämnande, 
arbetande (3), framställare, 
idéprövandes, myntare av, 
troende, tänkande, frågande, 
utvecklande,  beskrivande, 
bidragande, lanserande, säljandes, 
reglerande , villig, förestående, 
uttalande, skickande framställare, 
risktagande, patentinnehavare, 
spännande, idéspridare, styrande, 
tillverkare, skrivande (4), 
felstavade, användare, givande, 
skapande, utförande, inte 
uppfinnare av, hittade,  
användande, initiativtagare, 
klonade, döpande, resenär, 
hörande, skojande, igenkännande, 
vetande, försökande, orienterande 
 

 

I betydelsefältet nationalitet, etnicitet och kön beskrevs mannen utifrån 12 (100 %) olika 
nationaliteter (som t.ex. skotsk och svensk) medan kvinnan aldrig beskrevs utifrån sin 
nationalitet (se tabell 6.1.6.) I och med att kvinnan aldrig nämns i denna kategori skulle detta 
kunna tolkas som ett osynliggörande av kvinnan i denna kategori (Boréus, 2005; Milles, 
2012). Resultatet går att tolka som att de knyter an med Connell (2009) teorier om att etnicitet 
i stor utsträckning skapas genom genusrelationer och ett utvidgat manligt släktskap. Detta 
skulle även kunna tolkas som att detta befäster de traditionella könsrollerna där kvinnan är 
passiv och mer knuten till hem och familj, medan mannen är den aktiva upptäcktsresande 
långt borta från hem och familj (Connell, 2009; Blomqvist, 1994; Mansén, 2005; Lövkrona, 
2005; Ulvros, 2005).  
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Tabell 6.1.6   
   
Personbeskrivande adjektiv och particip Puls Teknik för betydelsefälten nationalitet, etnicitet och kön samt 
anlag kunnande och erfarenhet, kvinnligt och manligt kodade ord 
Betydelsefält Kvinnligt kodade ord Manligt kodade ord 
Nationalitet, etnicitet 
och kön 

- skotsk (2), norsk, svensk (2), italienare, 
antikens, chilenare, amerikansk, 
sovjetisk, brasilianare, schweizare 

Anlag kunnande och 
erfarenheter 

kvinnlig Edison, teknikkvinna (2), 
nyfiken, funderande, teknikintresserad 
(2), prövande, positiv, driven, villig att 
förstå, nyutbildad, fokuserad, 
milstolpe inom medicin, ett resultat, 
ansvarande, dödsskänkande, 
kontrollerande, lösningsorienterad (2), 
troende på utmaningar, igenkännande 
av, vetande, försökande, fokuserad, 
bra, öppen för andra infallsvinklar 

förebild, känd (4), världsberömd, 
berömd, maktsökande, mästare, största, 
berömdhet, stor, milstolpe (5), ledare, 
första (4), populär, sista, orsak, 
bestämmare, förslående, förstående 
 

 

Betydelsefältet anlag, kunnande och erfarenhet innehöll i princip en 50/50-fördelning, 
med 27 (49 %) kvinnliga och 28 (51 %) manliga belägg. Mannen beskrevs med ord som 
förebild, känd, maktsökande, och berömdhet och kvinnan beskrevs med ord som nyfiken, 
funderande och lösningsorienterad (se tabell 6.1.6). Detta resultat går emot de traditionella 
föreställningarna om kön som Edlund, Erson och Milles (2007), Wernersson (2010) och 
Connell (2009) beskriver, där mannen ofta tillskrivs egenskaper som förnuft, teknisk 
skicklighet och rationalitet och kvinnan beskrivs i motsats till detta som irrationell och 
intuitiv. Trots att båda mannen och kvinnan i detta fall beskrivs positivt så upplevs fler av 
värdeorden som starkare och högre upp i hierarkin i mannen fall. Att mannen skulle upplevas 
som högre upp i hierarkin medför att texten inte kan ses som jämställd (Milles, 2012; Berge, 
2011). När t.ex. ord som bestämmare, världsberömd och största jämförs med funderande 
och lösningsorienterad, letar kvinnan efter lösningar medan mannen fattar beslut. Denna 
tolkning går i enighet med Hirdman (2001), Stoltz (2005) och Connell (2009) som menar att 
mannen påfallande ofta beskrivs mer positivt än kvinnan.  

Två belägg beskriver kvinnan som årets teknikkvinna samt som en kvinnlig Edison, vilket 
enligt ett normkritiskt perspektiv skulle kunna visa på att mannen är normen inom tekniken. 
En teknikkvinna tolkas i detta fall som en ”ofullständig tekniker”, där ordet teknikman inte 
förekommer utan istället omnämns mannen utefter sitt yrke som uppfinnaren eller 
konstruktören (se tabell 6.1.2) vilket är normen och beskrivningen för en man medan kvinnan 
blir tilldelad ordet teknikkvinna. Detta skulle kunna liknas med samma princip som 
begreppet damfotboll för kvinnor som spelar fotboll till skillnad från det icke vedertagna ordet 
herrfotboll när herrar spelar fotboll, då det ofta endast benämns som fotboll. En kvinnlig 
Edison tolkas som att kvinnan inte får stå för sig själv i sitt skapande utan jämförs med Edison, 
som är man och normen. Alternativt skulle detta kunna tolkas som att kvinnan i fråga höjs 
upp till Edisons nivå. Tolkningen att mannen oftare beskrivs som norm går i enighet med 
Hedlin (2010), Connell (2009) och Hirdmans (2001) teorier om hur mannen ibland kan 
framställas i förhållande till kvinnan.   
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Tabell 6.1.7   
   
Personbeskrivande adjektiv och particip Puls Teknik för betydelsefälten ålder, klädsel och utseende, fysiska 
och fysiologiska tillstånd samt social situation för kvinnligt och manligt kodade ord 
Betydelsefält Kvinnligt kodade ord Manligt kodade ord 
Ålder unga, 38 år 29 år, gammal  
Klädsel och utseende kvinnligt klädd, olik mannen  
Fysiska och fysiologiska 
tillstånd 

 Småbarnsförälder fader, make, pappa, bröder, fysiskt stark, 
placerad, oskadd, död (5), levande (3), 
begravd, vilsen, missnöjd (2), 
hoppandes, verklig, hörande 
 

Social situation borthållna från teknik, vägrare av att 
släppa traditioner, fåtal studerande, 
medtagen, vana vid, vax i famnen, 
utnyttjade, ansvarig 
 

kvarvarande, adlad, ledaren /ledande 
(2), inkluderad, inte ensam, efterföljd, 
misstrodd, grundare, utvecklare, 
byägare, tillsammans med 
 

 

För betydelsefälten fysiska och fysiologiska tillstånd återfanns 22 (96 %) belägg med 
manlig syftning och endast 1 (4 %) med kvinnlig syftning. De manliga beläggen innefattades 
av varierande karaktär med ord som missnöjd, oskadd, begravd men även med några ord 
med typisk manlig syftning då mannen även beskrivs som fysiskt stark, levande, verklig och 
fader (Hirdman, 2001; Stolts, 2005). Kvinnan beskrivs endast som småbarnsförälder. Vilket 
tolkas som att mannen uppfattas som mer aktiv och kan inta fler roller medan kvinnan endast 
blir knuten till rollen som moder (se tabell 6.1.7), vilket cementerar de traditionella 
könsrollerna ytterligare. Detta går i sådant fall linje med Henes (1984) resultat och den 
föreställning om kön som Connell (2009), Blomqvist (1994), Mansén (2005), Lövkrona, 
(2005), Ulvros, (2005) och Hirdman (2001) menar finns i samhället vilka båda säger att 
mannen är starkare och mer aktiv än kvinnan och kvinnan blir mer knuten till hem och familj.  

Betydelsefältet klädsel och utseende innehöll endast 2 (100 %) belägg med kvinnliga 
syftningar. De två syftningarna innefattade orden kvinnligt klädd och olik mannen. Eftersom 
mannen är den dominerande och mest förekommande med antalet belägg, så står kvinnan 
därför redan utanför normen och detta förstärks ytterligare genom att beskriva henne genom 
att vara avvikande, både genom att vara olik mannen och kvinnligt klädd. Därför tolkas även 
detta betydelsefält trots fler kvinnliga belägg inte vara jämställt. En annan tolkning är att 
mannen osynliggörs i detta betydelsefält, vilket innebär att det är genom klädsel och utseende 
endast kvinnan beskrivs i teknikböcker.  

I betydelsefältet social situation fanns 14 belägg varav 12 (63 %) manliga syftningar och 7 
(37 %) kvinnliga. Mannen beskrivs som adlad, inkluderad, byägare medan kvinnan beskrivs 
med ord som utnyttjade och borthållna. Detta skulle kunna stämma överens med Hirdman 
(2001), Stoltz (2005) samt Edlund, Erson och Milles (2007) mening om att mannen ofta 
tillskrivs mer positiva egenskaper. Att beskriva kvinnans mer negativa egenskaper kan också 
ses som en diskriminerande språkhandling, då kvinnan nedvärderas och framställs som 
grupp på ett mindre fördelaktigt sätt än vad mannen gör i detta avseende (Hornscheidt och 
Landqvist 2014:40). Resultatet kan även bero på mannen historiskt sett har kunnat inta 
positioner som adlad och byägare och kvinnorna har varit borthållna och utnyttjade, vilket 
medför att dessa ord är svåra att definiera utan sin kontext som i detta fall ofta var beskrivande 
ur ett historiskt perspektiv. Detta medför att trots fler negativa belägg kopplade till kvinnans 
betydelsefält, uppfattades betydelsefältet i sin helhet som positivt eftersom man försökt att 
synliggöra kvinnors ställning ur ett historiskt perspektiv.  

Betydelsefältet ålder hade endast fyra belägg och fick en 50/50 delning med två belägg 
vardera, där både mannen och kvinnan kan ses som både gamla och unga och är därmed 
neutrala. 
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Betydelsefälten mimik och fysiologiska förändringar, psykiska egenskaper och 
tillstånd samt sociabilitet innefattade inga belägg. 

I Puls Teknik förekom fyra intervjuer med olika tekniker som små utdrag från brödtexten, där 
tre av de fyra utdragen var kvinnor. Kvinnorna fick intervjufrågor som ”Kvinnor är 
underrepresenterade i din bransch. Varför?”, ”Har du haft svårigheter att vara tjej i en manlig 
arbetsmiljö?” och ”Du har småbarn också. Hur går det ihop med forskningen?” vilket 
framhäver att kvinnor är underrepresenterade och inte normen för teknikyrket. Att i en 
intervju om en kvinnas karriär och yrkesliv ifrågasätta hur en kvinna hinner med att vara 
forskare och småbarnsmor kan ses som ett exempel på hur kvinnor skuldbeläggs (Berge, 2011; 
von Wright, 1998; Milles, 2012). Detta i enlighet med Skolverket (2006a) rapport där kvinnor 
ofta skuldbeläggs, förlöjligas och nedvärderas och mannen anses som norm. De manliga 
teknikerna får frågor som exempelvis “Varför har ni både GPS och satellitkompass?” (Sjöberg 
2012; s 17, 109 147, 198) Där endast mannens tekniska kunnande ställs till svars och han får 
inte frågor om hur han har småbarn eller haft svårigheter att passa in som ung man. De tre 
tekniska kvinnorna jobbade alla med det som Berner (2009) och Mellström (2009) kallar för 
den mjuka tekniken där de arbetade med design, produktutveckling och mikrosystem. Den 
manliga teknikern arbetade inom sjöräddningssällskapet. Vilket skulle kunna tolkas som en 
form av stereotypisering av hur teknikområden ses som traditionellt manliga och kvinnliga 
tekniken. Denna stereotypisering och skuldbeläggandet av kvinnan medför att texten inte kan 
ses som jämställd (Milles, 2012; Berge, 2011; von Wright, 1998; Milles, 2012). 

Generellt för hela analysen tillskrivs mannen fler egenskaper och beskrivs i större 
utsträckning med fler positiva attribut än vad kvinnan gör. Detta skulle dock kunna bero på 
att det finns många fler belägg med manlig syftning än med kvinnlig, vilket gör att beläggen 
med kvinnlig syftning får större vikt för helhetsbilden av kvinnan. Resultatet visar ändå att 
majoriteten av de olika teman som presenteras i böckerna genomsyras av en likhetsdiskurs 
som innebär att kvinnor får inta samma positioner som män i samhälleliga och symboliska 
verksamheter vilket går i linje med resultatet av Skolverket (2006a) rapport. Mannen kan 
dock ibland tolkas in som normen samt i och med fler antal belägg oftare beskrivs högre upp 
hierarkin med mer positiva ord vilket skulle kunna medföra att det blir svårare för kvinnor att 
känna delaktighet i teknikområdet.  

Kvinnorna i boken förekom ofta på enskilda avsnitt eller utdrag medan männen förekommer 
oftare och mer inkluderat i brödtexten och inte som ett utdrag från brödtexten eller som ett 
enstaka kapitel dedikerat till kön, könsrelation och könsmakt. När könsperspektivet finns i 
utkanten av huvudtexten i endast vissa förekommande avsnitt och förekommer som 
”könsmedveten text” kan detta medföra att texten tolkas som irrelevant eller åtminstone av 
mindre betydelse. Denna analys visar tendenser till att kvinnor förekommer som utdrag eller 
”könsmedveten text”, liknande tendenser visades även i Skolverket (2006a) rapport. Genom 
att inte inkludera dessa frågor i de övriga avsnitten kan elevernas förmåga till att kritiskt 
granska kunskap ur ett könsperspektiv försvåras (Berge, 2011).  

6.2 Resultat Teknik Direkt 
I detta kapitel redovisas analysen av Teknik Direkt (Svensson, Högfeldt Rudervall, Nylén et 
al, 2018). Först redovisas analysresultaten av könsmarkerade strukturer och därefter 
analysresultaten personbeskrivande particip och adjektiv. 

Eftersom bilderna inte analyserades exkluderades även bildtexterna. Boken Teknik Direkts 
bildtexter är dock, som tidigare nämnts, generellt korta. Den överlägset största delen av 
textmassan återfinns i brödtexten som alltså analyseras. Längre beskrivande bildtexter är 
mycket sällsynta (6 - 7 totalt) och är då främst tekniskt skrivna om hur tekniska lösningar 
fungerar som till exempel bränslemotorn eller ångmaskinen. 
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Analysresultaten som görs kommer att utvärderas jämställdhetsmässigt med hjälp av den 
tidigare beskrivna 40/60-principen (SCB, 2016) som är Milles (2012) och Berges (2011) första 
punkt vid utvärdering av jämställda texter. Procentuell fördelning anges fortsättningsvis i 
texten som (NN/MM), där NN är procentuell andel för minst representerat perspektiv och 
mm den med mest. Detta för att komprimera texten och göra det lättare att jämföra resultatet 
med gränsvärdet (40/60) enligt 40/60-principen.  

6.2.1 Könsmarkerade strukturer i Teknik Direkt 
En analys av könsmarkerade strukturer i Teknik Direkt visade på en, totalt sett, tydlig 
överrepresentation av manliga representationer sett till Lind Palickis kategorier (tabell 6.2.1). 
Förhållandet var procentuellt 21/79 mellan kvinnliga och manliga strukturer med 17 kvinnliga 
belägg och 63 manliga. När detta resultat jämförs med tidigare nämnd 40/60-princip, för att 
mäta en texts jämställdhet, blir slutsatsen att lärobokens text inte är jämställt skriven. En 
kvantitativ analys är, som nämnts, sällan tillförlitlig på egen hand. Efter tolkning i den 
kvalitativa analysen kan alltså slutsatsen bli en annan. 

Tabell 6.2.1      
      
Sammanställning av det kvantitativa analysresultatet för könsmarkerade strukturer i Teknik Direkt med 
antal och andel kvinnliga och manliga belägg redovisade per kategori 
Kategorier Kvinnor 

(antal) 
Kvinnor 
(%) 

Män (antal) Män (%) Totalt (antal) 

Pronomen i tredje person 
(hon/han/...) 

4 14 25 86 29 

Adjektiven manlig och 
kvinnlig 

0 - 0 - 0 

Substantiven man och 
kvinna 

11  79 3  21 14 

Sammansättningar kvinno-
/man- 

0  - 0  - 0 

Personnamn 1  3 30  97 31 

Yrkesbeteckningar 0 0 2  100 2  

Släktbeteckningar 1  33 2  67 3 

Totalt 17 21 62  79 79 

 

Samtliga kategoriers resultat analyseras nu per kategori sorterade efter antal hittade belägg 
eftersom det, enligt metoden, är antal belägg som säger något om styrkan i budskapet 
(Bergström & Boréus, 2005) medan procentandelen säger något om relationen mellan 
manliga och kvinnliga belägg. Som nämnts i metoden, med exemplen 1 av 2 (50 %) och 25 av 
100 (25 %), behöver både antal och procent beaktas i analysen. 

Den kategorin med flest hittade belägg var personnamn. Här var de manliga beläggen 
överrepresenterade. Totalt hittades 31 belägg varav endast 1 var kvinnligt och hela 30 var 
manliga (3/97). Det kvinnliga belägget hittades i en elevuppgift om ekologiskt avtryck och 
beskrev en kvinna som skulle välja cykel, bil eller buss till jobbet. Ingen kvinnlig uppfinnare 
nämndes. Detta kan delvis förklaras av historiens icke-jämställda arbetsfördelning och 
männens dominans i teknikens värld (Berner, 2009) vilket gör manliga uppfinnare 
överrepresenterade. Boken behandlar dock även ny teknik och skriver till exempel en hel del 
om Elon Musk och hans entreprenörskap inom modern teknik. Detta talar emot den 
historiska förklaringen då man för nyare teknik torde kunna hitta fler kvinnliga uppfinnare. 
Uppfinnarnamn nämns oftast endast för uppfinningar som gjordes tidigare historiskt (Morse, 
Wingqvist...) då manliga uppfinnare var överrepresenterade medan boken, för nutida 
uppfinningar, istället oftast nämner företag (Gore-Tex, Kevlar…) bakom uppfinningarna eller 
använder andra könsneutrala formuleringar. Detta tolkas som att de nyare delarna av bokens 
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innehåll har skrivits med en genusmedvetet neutral ansats medan de äldre delarna, från 
tidigare revisioner, fortsatt nämner de namn som historiskt lärts ut i skolan. Denna tolkning 
är i linje med Eilard (2008) som i sin genusstudie, av läromedel under historien, kom fram 
till att könsmönstren har blivit allt mer uppluckrade med åren. Att även tolka in könsneutrala 
beskrivningar ovan görs utifrån Milles (2012) och Berges (2011) andra punkt som berör hur 
kvinnor och män omnämns i texten inklusive om och hur könsneutrala uttryck används. 

I kategorin pronomen i tredje person hittades total 29 förekomster varav endast 4 var 
kvinnliga och 25 var manliga (14/86). Värt att notera är att han eller hon eller mannen eller 
kvinnan används generellt som könsneutrala uttryck i texten istället för, till exempel, man, 
personen eller hen. Till exempel var två av fyra av det kvinnliga pronomenet hon, som 
hittades, en del av ett könsneutralt uttryck snarare än en text om kvinnan specifikt. Antal 
belägg där kvinnan specifikt nämns är alltså bara två. Antal belägg i denna kvantitativa analys 
ska alltså, som nämnts i metodkapitlet, inte tolkas som antal belägg där mannen eller kvinnan 
nämns specifikt i ett sammanhang utan som antal gånger ordet nämns oberoende av kontext. 

Substantiven man eller kvinna var kategorin med tredje flest belägg totalt. Detta var den 
enda kategorin där det kvinnliga perspektivet var överrepresenterat. Totalt hittades 14 
förekomster varav 3 var manliga och 11 kvinnliga (21/79). Här var det oftast belägget kvinnor 
som grupp som nämndes. Kvinnor nämns alltså oftare som grupp än vad män gör medan män 
oftare nämns som individer med personnamn. Denna gruppering tolkas här som ett mer 
opersonligt och generaliserande sätt att beskriva könet kvinna på vilket tolkas vara i linje med 
det Hirdman (2001) kallas formlös. Detta analyseras vidare i den kvalitativa analysen som 
följer. 

Två kategorier, yrkesbeteckningar och släktbeteckningar, hade så få representationer 
(två respektive tre) att de ses som statistiskt ointressanta att tolka in något genusperspektiv i. 
(Hittade koder återfinns dock i tabell nedan för dokumentation.) Detsamma gäller för de två 
kategorier som inte hittades representerade alls - adjektiven manligt och kvinnligt samt 
sammansättningar kvinno-/man-. Dock är en kvalitativ tolkning av avsaknaden av 
belägg i dessa kategorier, att bokens könsneutralitets- och teknikfokusering gör att sådana 
belägg inte fyller någon funktion. Avsaknaden tolkas alltså som ett tecken på textens 
könsneutralitet. 

Tabell 6.2.2   
   
Sammanställning av de kodade ord som hittats i kategorierna yrkesbeteckningar och släktbeteckningar 
Kategori Kvinnligt kodade ord Manligt kodade ord 
Yrkesbeteckningar  Arkitekt, ingenjör 
Släktbeteckningar Mormor Förfäder (2) 

 

Lärobokens text tolkas alltså inte, på någon kategorinivå, som jämställd utifrån 40/60-
principen. Trots att en av de tre tolkade kategorierna överrepresenterades av kvinnligt 
perspektiv blev det totala resultatet, av den kvantitativa analysen, icke-jämställt med klar 
manlig överrepresentation (21/79). 

Vid en jämförelse mellan resultaten för kategorierna personnamn och pronomen i tredje 
person med kategorin för substantiven man eller kvinna syns att de första kategorierna 
har manliga belägg som klart överrepresenterade medan den senare har kvinnliga klart 
överrepresenterade. Tolkningen här blir att kvinnor mer blir namnet på en identitetslös grupp 
snarare än individer medan personnamn och han pekar ut en specifik individ som unik med 
egna egenskaper och personlighet. När kvinnor väl nämns, nämns de alltså oftast som grupp 
och blir därmed generaliserade istället för beskrivna som individer. Om man som läsare 
identifierar sig med beskrivna kvinnor beskrivs man alltså som ”en i mängden” medan man, 
om man identifierar sig som man, har gott om individer att identifiera sig med. Traditionella 
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könsroller bygger, som sagts tidigare, på ett stereotypiserande av grupper utifrån genus. När 
kvinnor beskrivs som grupp möjliggörs detta stereotypiserande. Enligt Hirdman (2001), 
beskrivs kvinnan, i sin traditionella könsroll, som formlös och passiv vilket delvis 
överensstämmer med tolkningen av boktexten här då kvinnan beskrivs som en del av en grupp 
snarare än en individ men en egen form. 

Som nämnts tidigare i analysen ovan finns inget krav, i Lgr11 (Skolverket, 2018), som tvingar 
lärare till att lista uppfinnare vid namn. Namnen är inte relevanta i Skolverkets krav, utan 
istället uppfinningarnas funktion och deras påverkan. Enligt kursplanen för teknik på 
grundskolan ska undervisningen ”bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om teknikens 
historiska utveckling för att de på så sätt bättre ska förstå dagens komplicerade tekniska 
företeelser och sammanhang och hur tekniken påverkat och påverkar samhällsutvecklingen” 
(Skolverket, 2018). Syftet med att känna till den historiska utvecklingen är alltså inte att 
kunna namnge uppfinnare. Det finns alltså inget som hindrar författarna att ytterligare öka 
andelen av de neutrala formuleringar som används ganska ofta redan. På så vis kan fokus 
läggas på kunskapskraven och teknikförståelsen snarare än vilket kön den som gjorde vad 
historiskt hade.  

Den låga representationen med endast 79 förekomster av könsmarkerade strukturer på ca 
280 sidor tolkas här som att boken, i mesta möjliga mån, försöker använda könsneutrala 
uttryck. Boken nämner till exempel människan och teknik i passiv form och undviker därmed 
kön. Några exempel är ”forskare i Kina...” (s.62), ”år 1904 tog en tysk ingenjör patent...” (s.56) 
och ”när människan kom på tekniken att använda skrivna tecken...” (s.90). Läroboken tar sig, 
till exempel, igenom hela kapitlet om ’uppfinningar genom militära behov’ utan att nämna en 
enda man (eller kvinna) (s.56–57) vilket här tolkas som att det finns en medveten strategi att 
könsneutralisera texten som Milles (2012) tar upp i andra punkten i sin beskrivning av hur 
man skriver jämställda texter. Trots denna strategi gör, främst det stora antalet manliga 
uppfinnare med personnamn och referens i tredje person, att texten kan sägas vara, totalt 
sett, icke-jämställt skriven ur perspektivet könsmarkerade strukturer. 

6.2.2 Personbeskrivande particip och adjektiv i Teknik Direkt 
En analys av vilka personbeskrivande particip och adjektiv som används i Teknik Direkt 
visade, på en, totalt sett, tydlig överrepresentation av manliga perspektiv sett till Henes 
betydelsefält (tabell 6.2.3). 

Förhållandet var procentuellt 20/80 mellan kvinnligt och manligt kodade betydelsefält med 
18 kvinnliga förekomster och 72 manliga av totalt 90. När detta resultat jämförs med tidigare 
nämnd 40/60-princip, för att mäta en texts jämställdhet, blir slutsatsen att lärobokens text 
inte är jämställt skriven ur ett personbeskrivande adjektivs- och participsperspektiv. 

Samtliga resultat presenteras nedan per betydelsefält sorterade enligt tabell 6.2.3. De funna 
kodade orden listas i tabell per betydelsefält. Fem betydelsefält var inte representerade i 
boken, klädsel och utseende, mimik och fysiologiska förändringar, social situa-
tion, sociabilitet och tilltal, och återfinns därför inte i beskrivningarna nedan. Avsaknad 
av dessa betydelsefält tolkas som att dessa områden sällan beskrivs i boken, i egenskap av 
teknikbok jämfört med samhällskunskapsböcker som betydelsefälten skapats för i Henes 
analys. En annan tolkning är att dessa betydelsefält finns i boken men att de beskrivs på ett 
könsneutralt sätt, enligt Milles (2012) och Berges (2011) andra punkt, vilket inte fångas av 
denna analys men diskuteras i senare kapitel. 
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Tabell 6.2.3      
      
Sammanställning av det kvantitativa analysresultatet för personbeskrivande adjektiv och particip i Teknik 
Direkt med antal och andel kvinnliga och manliga belägg redovisade per betydelsefält 
Betydelsefält Kvinnor 

(antal) 
Kvinnor 
(%) 

Män (antal) Män (%) Totalt (antal) 

Ålder 0 0 4  100 4 

Nationalitet, etnicitet och 
kön 

0 0 11  100 11 

Klädsel och utseende 0 - 0 - 0 

Fysiska och fysiologiska 
tillstånd 

2 33 4 67 6 

Psykiska egenskaper och 
tillstånd 

0  0 13 100 13 

Anlag, kunnande och 
erfarenheter 

3 17 15  83 18 

Tempo och rörelse 13 34 25 66 38 

Mimik och fysiologiska 
förändringar 

0 - 0 - 0 

Social situation 0 - 0 - 0 

Sociabilitet 0 - 0 - 0 

Tilltal 0 - 0 - 0 

Totalt 18 20 72 80 90 

 

Betydelsefältet ålder (tabell 6.2.4) återfanns endast bland 4 av 89 hittade koder och samtliga 
fyra refererade till män och då endast till personens unga ålder. Fåtalet belägg gör att result-
atet riskerar övertolkas men det kan ändå nämnas att detta resultat tolkas gå emot 
traditionella könsroller där män beskrivs med förstånd, kontroll, omdöme, högre tanke-
förmåga (Connell, 2009) som här tolkas mer kopplat till erfarenhet som fås vid högre ålder. 
Å andra sidan används den unga åldern i texten ibland som ett sätt att höja en prestation med 
till exempel ”vid 12-års ålder programmerade han spelet” eller ”som nyfiken 14-åring” vilket 
istället befäster könsrollerna då mannen beskrivs mer positivt (Connell, 2009). 

Tabell 6.2.4   
   
Sammanställning av de kodade ord för betydelsefältet ålder 
Betydelsefält Kvinnligt kodade ord Manligt kodade ord 
Ålder - 24-åring, föddes 1971, 12 års ålder, 14-åring 

 

Betydelsefältet nationalitet, etnicitet och kön (tabell 6.2.5) återfanns med 11 belägg där 
samtliga var manliga. Tolkningen av det kvantitativa resultatet här går i linje med tolkningen 
som gjordes av det kvantitativa resultatet för kategorierna substantiv, pronomen och 
personnamn i kapitel 6.2. Där är belägget kvinnor överrepresenterat använt som en 
identitetslös grupp av individer medan personnamn och han pekar ut en individ som unik 
med egna egenskaper och personlighet. Nationalitet ger någon bakgrund och identitet, 
egenskaper som alltså inte tilldelas kvinnor någonstans i boken. Hirdman (2001) menar att 
kvinnan traditionellt beskrivs som formlös. Att kvinnan i boken beskrivs identitetslöst kan 
alltså tolkas som befästande av den kvinnliga traditionella könsrollen. Mannen är den 
bestämmande med ansvar, enligt traditionella könsroller, och ska vara förmedlaren och 
överhuvudet. Att mannens bakgrund i boken framställs som tillräckligt intressant för att 
beskrivas närmare, till skillnad från kvinnans, kan även det tolkas befästa könsrollerna. 
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Tabell 6.2.5   
   
Sammanställning av de kodade ord för betydelsefältet nationalitet, etnicitet och kön 
Betydelsefält Kvinnligt kodade ord Manligt kodade ord 
Nationalitet, etnicitet 
och kön 

- Engelsmannen, skotte, belgiske, tysken, 
amerikanen (2), skotten, föddes i Sydafrika, 
var levde han (i elevuppgift), svensken, 
franske 

 

Betydelsefältet fysiska och fysiologiska tillstånd (tabell 6.2.6) återfanns med 6 belägg 
varav 4 var manliga och 2 var kvinnliga. Ägande passar bäst in under detta betydelsefält och 
till exempel att ha kapital eller äga ett företag, tolkades alltså som fysiska tillstånd. Frågan 
”Hur levde han?”, i en elevuppgift, tolkades som en fråga efter vad han ägde och hur hans liv 
såg ut ur den aspekten, och tolkas därför in här. Även passiva fysiska uttryck som bor på 
äldreboende eller finns i industrin tolkas bäst in under detta betydelsefält. På så sätt skiljer 
sig detta från en mer aktiv handling som att arbeta i industrin som hamnar under betydelse-
fältet tempo och rörelse. 

Antalet hittade kodade ord är få för detta betydelsefält vilket medför en risk för övertolkning, 
som nämnts i metodkapitlet, men man kan ändå se en uppdelning mellan kvinnligt och 
manligt i texten där de kvinnliga orden rör omvårdnad och skola medan de manliga rör 
kapital, företagande och industri. Dessa egenskaper befäster de traditionella könsrollerna, 
som nämnts, där kvinnor beskrivs som omvårdande medan mannen är överhuvudet och 
inkomsttagaren (Hirdman, 2001). Värt att nämna här är Hedlin (2010) och Englund et al 
(2012) som tar upp att flickor till exempel förväntas att vara omsorgsfulla och dela med sig 
medan pojkar förväntas vara mer egocentriska. Bokens text tolkas här konstruera kön som 
uppfyller samma förväntan. 

Tabell 6.2.6   
   
Sammanställning av de kodade ord för betydelsefältet fysiska och fysiologiska tillstånd 
Betydelsefält Kvinnligt kodade ord Manligt kodade ord 
Fysiska och 
fysiologiska tillstånd 

Bor på äldreboende, antalet ökat i 
utbildningar 

Hade kapital, hans tredje företag, hur levde 
han, i industrin är det mest män 

 

Betydelsefältet psykiska egenskaper och tillstånd (tabell 6.2.7) återfanns med 13 belägg 
varav samtliga var manliga. 

Frågan Vad blev det av honom? tolkades mer som vad blev det av honom som människa och 
kopplades därför till inre egenskaper som passar in under betydelsefältet psykiska egen-
skaper. Att vara någon som får idéer, kommer på en lösning eller vill saker tolkades också som 
sprunget ur en inre egenskap som driven och uppfinningsrik. Detta kan jämföras med 
betydelsefältet tempo och rörelse nedan där man fysiskt gör något som tillverkar eller 
konstruerar. 

För betydelsefältet psykiska egenskap och tillstånd hittades inga kvinnligt kodade ord vilket 
är i linje med tidigare tolkningar om att kvinnor i boken oftast beskrivs opersonligt och i grupp 
medan män beskrivs som individer. Individer har inre egenskaper och känslor. Att inte 
beskriva någon kvinna med dessa egenskaper tolkas här även som ett osynliggörande. Boréus 
(2005) beskriver detta med att ta avstånd till att referera till vissa grupper, en sorts ”icke-
benämning”, som det typiska osynliggörandet. Kvinnor nämns inte alls för betydelsefältet, 
medan männen däremot beskrivs och då positivt som nyfikna och med vilja, intresse, 
lösningar och planer, vilket dessutom befäster mannens traditionella könsroll som drivande 
och initiativrik (Hirdman, 2001). Det är även i linje med Connells (2009) studier som visar 
att mannen oftare beskrivs mer positivt än kvinnan. 
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Tabell 6.2.7   
   
Sammanställning av de kodade ord för betydelsefältet psykiska egenskaper och tillstånd 
Betydelsefält Kvinnligt kodade ord Manligt kodade ord 
Psykiska egenskaper 
och tillstånd 

- Ens intresse väckts, tyckte om, vad blev det 
av honom, fick idén (2), kom på en lösning, 
vill göra resor till rymden, vill att man ska 
kunna skicka människor till Mars, nyfiken, 
intressant, ville lära sina barn, var färdig, ha 
de mest högtflygande planer av alla 

  

Betydelsefältet anlag, kunnande och erfarenheter (tabell 6.2.8) återfanns med 18 belägg 
varav 15 var manliga och 3 var kvinnliga. 

Endast ett fåtal (3) kvinnligt kodade ord hittades och samtliga av dessa fanns i meningar där 
båda könen nämndes varför samtliga kodord även återfinns i kolumnen för manligt kodade 
ord i tabell 6.2.8 nedan. De tre textdelarna var “uppfinnaren - han eller hon - var”, “stenålders-
människor, män som kvinnor, visste hur de skulle använda händerna” och “han eller hon 
behärskar oftast hela processen”. Samtliga dessa tre belägg tolkades därför som neutrala då 
inget specifikt kön tilldelas dessa egenskaper. 

De hittade manligt kodade orden, som entreprenör, kom på en rad viktiga förbättringar, 
lyckats skapa och lärde sig programmera tidigt kan tydligt kopplas till, tidigare beskrivna, 
traditionella könsroller eftersom de beskriver mannen som erfaren, drivande och initiativrik 
(Hirdman, 2001).  

Här hittas även uttryck som att kunna tänka i plåt vilket tolkas som ett sätt att visa på en 
kunnig, engagerad person som är “uppe i sitt yrke” och har jobbat upp förtrogenhetskunskap. 
Egenskapen beskrivs nästan som lite övermänsklig för hans omgivning. Personens kompetens 
höjs till en högre nivå. I detta betydelsefält blir en rangordning mellan könen, som beskrivs i 
kapitlet om traditionella könsroller och de tre typerna av stereotypt tänkande (Hirdman, 
2001), tydlig. Att mannen ofta beskrivs i sin yrkesroll traditionellt (Milles, 2012) överens-
stämmer även det med tolkningen av lärobokens text här då männen oftast tas upp som 
individer i sina yrkesroller som, till exempel, uppfinnare. 

Tabell 6.2.8   
   
Sammanställning av de kodade ord för betydelsefältet anlag, kunnande och erfarenheter 
Betydelsefält Kvinnligt kodade ord Manligt kodade ord 
Anlag, kunnande och 
erfarenheter 

Uppfinnaren, visste hur de skulle 
använda händerna, behärskar hela 
processen 

Uppfinnare (4), superentreprenör, 
entreprenör, designade, skissade, kunde 
"tänka i plåt", kom på en rad viktiga 
förbättringar, lyckats skapa välkända och 
lönsamma företag, lärde sig programmera 
tidigt, programmerade, visste hur de skulle 
använda händerna, behärskar hela 
processen 

 

Betydelsefältet tempo och rörelse (tabell 6.2.9) återfanns med 38 belägg varav 25 var 
manliga och 13 var kvinnliga. 

Elevuppgiften som ställde frågan “Vad gjorde han?” tolkades, som tidigare nämnt, som 
aktivitet och hamnade därför under tempo och rörelse. 

I texten finns berättat hur man innan man hade lokomotiv som drog vagnarna använde 
ponnyhästar, kvinnor och till om med barn till att dra dem. Här har vi exempel på hur tolkning 
kvantitativt blir att kvinnor nämns en gång som aktiva, vilket kan låta positivt, men vid en 
kvalitativ analys inses att kvinnorna här nämns som dragdjur vilket kan upplevas av läsaren 
som en negativ kontext. Å andra sidan kan man se det som att kvinnornas situation på den 
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tiden uppmärksammas och inte osynliggörs vilket är positivt ur ett jämställdhetsperspektiv. 
Här blir alltså en utvärdering av textens jämställdhet, med bara 40/60-principen (SCB, 2016), 
grovhuggen. 

5 av de 13 kvinnliga beläggen återfinns alla i ett stycke om hur kvinnorna, historiskt, började 
arbeta utanför hemmet. En stor del av beläggen nämndes alltså i en kontext där specifikt 
kvinnors situation togs upp. Detta sätt att ta upp könsperspektivet är i linje med vad 
Skolverket (2006a) kom fram i sin rapport. Denna kom, bland annat, fram till att läromedel 
ofta bara tar upp könsperspektivet i enskilda specifika avsnitt snarare än att det genomsyrar 
hela materialet. Detta kan får könsperspektivet att verka som ett undantag eller mindre viktigt 
för läsaren. 

När man tittar närmare på vilka kodade ord som används så utmärker sig ta hand om 
hemmet, cykla, byta buss, väva, arbeta utanför hemmet bland de kvinnligt kodade orden. 
Dessa kan associeras till miljömedvetenhet, koppling till hemmet och traditionella könsroller. 
Åka bil kan tolkas som mer passivt än att “köra bil” som för traditionella könsroller skulle 
kopplas till mannen som mer aktiv (Hirdman, 2001; Connell, 2009). Vad gäller de manligt 
kodade orden märks betydligt fler drivande, styrande, initiativtagande ord som kom på, 
byggde, uppfann, införde, startade, sålde och så vidare. Här finns alltså idéer och initiativ-
kraft vilket är i linje med det Hene (1984) fann i sin studie av skönlitteratur där män ofta 
beskrevs som mer aktiva. Så trots att det finns ett relativt stort antal ord kodade som tempo 
och rörelse som beskriver kvinnan så är det ändå begränsade, begränsande kodord som kan 
tolkas som styrda snarare än styrande. 

Tabell 6.2.9   
   
Sammanställning av de kodade ord för betydelsefältet tempo och rörelse 
Betydelsefält Kvinnligt kodade ord Manligt kodade ord 
Tempo och rörelse Ta hand om hemmet, arbeta, började 

arbeta, drog vagnarna, åka bil, 
cyklar, byta buss, ägna sig åt, vävde 
tyger, arbetade utanför hemmet, 
kom ut i arbetslivet, sköttes av, 
arbetar  

Vad gjorde han, kom på, tog idén, hade 
färdigt, byggde (2), revolutionerade, införde, 
lanserade, tillverkade, uppfann (4), startade 
(3), hoppade av, sålde, flyttade, använde, 
utvecklade, patenterade, skötte maskinerna 

  

Elevuppgiften som återkommit tre gånger i analysen ovan är intressant ur ett 
tolkningsperspektiv då frågorna leder läsarens tankar till olika betydelsefält. Frågorna rörde 
en namngiven uppfinnare och var ”Hur levde han?”, ”Vad blev det av honom?” och ”Vad 
gjorde han?”. Totalen blir att uppfinnaren i fråga blir analyserad från flera perspektiv vilket 
lyfter personen och gör honom mångfacetterad och därigenom mänsklig. Läsaren lär sig 
personen och det blir lättare att identifiera sig med honom. Detta kan ses i kontrast till 
analysen av könsmarkerade strukturer där ordet kvinnor var vanligare än ordet män. 
Traditionella könsroller är ett stereotypiserande av grupper där män beskrivs som starka 
individer medan kvinnor formlösa i grupp (Hirdman, 2001). Att frågorna ställs om en man 
men inte om någon kvinna tolkas som ett befästande av traditionella könsroller. 

Kapitlet ”teknikyrken under förändring” tar bland annat upp kvinnor i industrin och hur deras 
roll förändrats över tid medan motsvarande exempel på hur mäns roll inom tekniska områden 
förändrats, uteblir. Detta kan tolkas som att boken menar att ”män har sin roll inom tekniken 
som sig bör” och den ska därför inte förändras över tid. Det finns inget behov för förändring 
eftersom denna roll är en mans rätta plats. Ohlander (2010a) menar att om läromedlen 
omedvetet förmedlar stereotypa bilder av män och kvinnor kan detta skada flickornas positiva 
självbild och ge pojkarna ett snävt mansideal. Detta kan vara begränsande för både pojkarna 
och flickorna. Å andra sidan lyfts och synliggörs, i detta avsnitt, kvinnans roll inom 
teknikområdet och dess utveckling vilket kan verka motiverande och medvetandegöra läsaren 
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om könsperspektivet. Detta underlättar även för läraren när denne ska anlägga ett 
normkritiskt perspektiv, i enighet med Skolverkets (2006b) rekommendationer, och ha en 
medvetenhet om socialisationsinnehållet och ett kritiskt tänkande runt detta (Östman, 2008; 
Ammert, 2011). Mannen lämnas dock, i texten, kvar i sin traditionella könsroll som hård, stark 
(Hirdman, 2001) och hemmahörande i industrin. 

Vidare kan sägas att 20% kvinnlig representation är långt ifrån minimivärdet för en jämställd 
text på 40%, enligt 40/60-principen. Här kan man tala om en osynliggörandets diskurs, som 
nämnts tidigare, där kvinnor tydligt utesluts, medvetet eller omedvetet (Boréus, 2005; 
Foucault, 1976/2008). Detta resultat är i linje med en av Michels (1986) slutsatser, i hans 
rapport om läroböcker på grundskolan, som också visar att kvinnor omnämns mera sällan i 
texter.  

Även om kvinnliga belägg är få ska detta, å andra sidan, även tolkas utifrån att det totala 
antalet manliga och kvinnliga belägg i texten är litet. Detta kan tolkas som att boken, i stor 
utsträckning, är könsneutralt skriven. Detta bör, enligt Milles (2012) och Berges (2011) andra 
punkt, tolkas som positivt och eftersträvansvärt ur perspektivet jämställdhet i texten. 
Tolkningen kvantitativt kan alltså, som nämnts i metoden, genom komplettering av den 
kvalitativa analysen ge en mer nyanserad bild av boken, ur ett jämställdhetsperspektiv, totalt 
sett. Dock måste slutligen ändå sägas att de exempel som tagits upp ovan så tydligt befäster 
traditionella könsroller och osynliggörande att boken totalt sett inte tolkas som jämställt 
skriven. Med ett fåtal könsspecifika belägg kan icke-jämställdheten i en text bli än mer tydlig. 

6.3 Jämförande resultat av läroböckerna 
Detta avsnitt ger en jämförande analys av analysresultaten från båda läroböckerna Puls 
Teknik och Teknik Direkt ur ett genus- och sociolingvistiskt perspektiv. Avsnittet jämför 
resultaten från analyserna av könsmarkerade strukturer och personbeskrivande adjektiv och 
particip, och avslutas med att böckerna jämförs utifrån hur de lever upp till 
jämställdhetskraven i jämställdhetslagen och Skolverkets styrdokument som listats i metod-
kapitlet. För att avgöra om texterna i böckerna är jämställda används Milles (2012) och Berges 
(2011) tre punkter för hur man skriver jämställda texter. Jämförelsen av böckernas analys-
resultat har utförts gemensamt av båda författarna. 

6.3.1 Könsmarkerade strukturer  
Resultatet av den kvantitativa analysen av könsmarkerade strukturer i de två läroböckerna 
visar att ingen av dem lever upp till SCB:s (2016) 40/60-princip för jämställdhet (se tabell 
6.3.1). Ingen av böckerna kan alltså sägas vara jämställt skriven, ur detta kvantitativa 
perspektiv, då det manliga perspektivet är överrepresenterat i båda läroböckerna. Detta kan, 
som nämnts i båda analyserna, vara en kvarleva av att tekniken historiskt sett har tillhört män 
och beskrivningen av denna historia gör ett könsmärkt avtryck i båda teknikböckerna. Denna 
del av analysen, den i stort kvantitativa, kopplar främst till Milles (2012) och Berges (2011) 
första punkt – om män och kvinnor framställs lika ofta. 
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Tabell 6.3.1   
   
Jämförande av kvantitativt resultat från analysen av könsmarkerade strukturer för Teknik Plus (TP) och 
Teknik Direkt (TD) 
 Puls Teknik (PT) Teknik Direkt (TD) 
Kategori Kvinnor  Män Kvinnor Män 
Pronomen i tredje person 
(hon/han) 

8 st. 
20 % 

32 st. 
80 % 

4 st. 
14 % 

25 st. 
86 % 

Adjektiven manlig eller 
kvinnlig 

2 st. 
67 % 

1 st.  
33 % 

- - 

Substantiven man eller 
kvinna 

20 st. 
57 % 

15 st. 
43 %  

11 st. 
79 % 

3 st. 
21 % 

Sammansättningar kvinno-
/man- 

3 st.  
43 % 

4 st.  
57 % 

- - 

Personnamn 35 st.  
17 % 

171 st. 
83 %  

1 st. 
3 % 

30 st. 
97 % 

Yrkesbeteckningar 28 st. 
33 % 

58 st. 
67 %  

0 
0 % 

2 st. 
100 % 

Släktbeteckningar 8 st.  
44 % 

10 st. 
56 %  

1 st. 
33,3 % 

2 st. 
67 % 

Totalt 104 st. 
27 % 

285 st. 
73 % 

17 st. 
21 % 

62 st. 
79 % 

 

Analysen visade även att det fanns betydligt fler förekomster av könsmarkerade strukturer i 
Teknik Direkt (386) än i Puls Teknik (79), trots likvärdigt täckt innehåll och antal sidor. Även 
om boken Teknik Direkt generellt är bättre på att använda könsneutrala beteckningar, och 
därmed innehöll färre könsmärkta belägg, är resultaten relativt lika om man ser till den 
procentuella andelen av nämnda kvinnor jämfört med män. En könsneutralt skriven text kan 
ändå visa tecken på att författaren har försökt att göra texten jämställd enligt Milles (2012) 
och Berge (2011).  

Kategorin personnamn var i båda böckerna den kategori där det manliga perspektivet var 
som mest framträdande. En majoritet av beläggen, 171 (83%) för boken Puls Teknik (PT) 
respektive 30 (96,8%) för boken Teknik Direkt (TD), syftade på män. Personnamnen var i 
båda fallen oftast förknippade med kända vetenskapsmän och uppfinnare, vilka historiskt till 
störst del varit män (Berner, 2009; Mellström, 2009). Antalet totala personnamnsbelägg i TD 
var lågt jämfört med PT. Endast 1 (3 %) kvinnligt personnamn hittades i TD jämfört med 35 
(17%) i PT, vilket kan bero på att TD är skriven mer könsneutralt. Ingen vetenskapskvinna 
nämndes i TD till skillnad från PT och betydelsefulla kvinnor som Ada Lovelace (den första 
kvinnliga programmeraren) eller Marie Curie förekom bara i PT. Däremot nämndes manliga 
vetenskapsmän alltså 30 gånger. 

Det manliga perspektivet dominerar även i kategorierna yrkesbeteckningar och pro-
nomen i tredje person i båda böckerna, och ingen kan därför ses som jämställda enligt 
SCB:s (2016) 40/60-princip. För båda kategorierna var beläggen knutna till de vetenskaps-
män och uppfinnare som tidigare nämnts vid tolkning av resultatet för kategorin 
personnamn. Även kategorin släktbeteckningar syftar i båda böckerna till fler män än 
till kvinnor. Även om det i TD var marginellt samt att endast tre belägg hittades i den, vilket 
även här skulle kunna bero på att TD är skriven mer könsneutralt.  

För båda böckerna är kategorin substantiven kvinna och man den enda kategorin med 
flest kvinnliga belägg. För PT tolkas analysresultatet som jämlikt för denna kategori, utifrån 
40/60-principen, medan resultatet i TD tolkas ojämlikt med kvinnliga belägg som över-
representerade. I TD tolkas detta som att kvinnor oftare beskrivs som grupp medan männen 
oftare som individer. Se respektive resultatdel för utförligare beskrivning. PT har ingen 
kategori där kvinnliga könsmärkta strukturer är överrepresenterade. Detta skulle kunna 
tolkas som att när kvinnor förekommer i teknikböcker omnämns de i större utsträckning som 
substantivet kvinna och inte som personnamn.  
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De kategorier som hade resultat som skilde sig åt mellan de båda böckerna var kategorierna 
adjektiven manligt eller kvinnligt och sammansättningar kvinno-/man-, där det i 
TD inte hittades några belägg och i PT endast hittades få belägg. Detta kan vara ett resultat av 
TDs, tidigare nämnda, antagna strategi att uttrycka sig könsneutralt i största möjliga mån.  

6.3.2 Personbeskrivande particip och adjektiv 
Resultatet från analyserna av läroböckerna utifrån personbeskrivande adjektiv och particip 
både bekräftar och går emot traditionella könsmönster och tidigare forskning. Totalt sett kan 
båda analyserna konstatera att mannen tillskrivs fler egenskaper än kvinnan (se tabell 6.3.2). 
För att i detalj se vilka adjektiv och particip som används för att beskriva män och kvinnor i 
de undersökta läroböckerna hänvisas läsaren till tidigare tabeller i resultatkapitlet under 
respektive boks analys. Denna del av analysen kopplar främst till Milles (2012) och Berges 
(2011) andra och tredje punkt – om män och kvinnor framställs nyanserat och på lika villkor. 

Tabell 6.3.2   
   
Personbeskrivande adjektiv och particip Puls Teknik och Teknik direkt 
 Plus Teknik (PT) Teknik Direkt (TD) 

Betydelsefält Antal kvinnor Antal män Antal kvinnor Antal män 

Ålder 2 st. 
50 % 

2 st.  
50 % 

0 
0 % 

4 st. 
100 % 

Nationalitet, etnicitet 
och kön 

0 st. 
0 % 

12 st.  
100 % 

0 
0 % 

11 st. 
100 % 

Fysiska och fysiologiska 
tillstånd 

1 st. 
4 % 

22 st. 
96 % 

2 st. 
33 % 

4 st. 
67 % 

Psykiska egenskaper och 
tillstånd 

- 
 

- 
 

0 
0 % 

13 st. 
100 % 

Anlag kunnande och 
erfarenheter 

27 st. 
49 % 

28 st.  
51 % 

3 st. 
17 % 

15 st. 
83 % 

Tempo och rörelse 35 st. 
34 % 

68 st. 
66 % 

13 st. 
34 % 

25 st. 
66 % 

Social situation 7 st. 
37 % 

12 st.  
63 %  

- - 

Totalt 74 st. 
34 % 

145 st. 
66 % 

18 st. 
20 % 

72 st. 
80 % 

 

Det betydelsefält med flest belägg (PT 103 av 219, TD 38 av 90) var, för båda läroböckerna, 
tempo och rörelse. För Puls Teknik (PT) beskrivs syftningarna väldigt lika, då både 
kvinnorna och männen tillskrivs egenskaper som konstruerande och uppfinnande. I Teknik 
Direkt (TD) däremot syns en märkbar skillnad mellan vilka ord som används för att beskriva 
kvinnor respektive män. Skillnaden i TD korrelerade här med de traditionella könsrollerna 
som enligt Skolverkets krav ska motverkas av skolan, medan detta betydelsefält i PT kom en 
bit på vägen mot att luckra upp de traditionella könsrollerna.   

För betydelsefältet nationalitet, etnicitet och kön hittades endast belägg för manligt 
kodade ord i båda böckerna. 12 stycken (100%) kodord hittades i PT och 11 stycken (100%) i 
Teknik Direkt. Kvinnan beskrivs alltså inte någonstans utifrån sin nationalitet i någon av 
böckerna. Nationalitet tolkas här som ett sätt att ge en individ personlighet, tillhörighet och 
bakgrund, egenskaper som alltså inte gavs någon kvinna i någon av böckerna. Detta tolkas i 
denna studie som ett osynliggörande av kvinnor (Connell, 2009; Milles, 2012), eftersom dessa 
teorier menar att en språklig frånvaro av kvinnan kan tolkas som ett osynliggörande.  

Betydelsefältet anlag, kunnande och erfarenhet innehöll i princip en fördelning på 
50/50 för PT medan TD visade på en klar överpresentation av manligt kodade ord (83%). För 
både PT och TD tolkades fler av de manliga orden som positiva, vilket går i linje med Edlund, 
Erson och Milles (2007) samt Hirdmans (2004) teorier om att mannen oftare beskrivs mer 
positivt än kvinnan. För PT tolkades även in att mannen ses som norm. I TD hittades dock 
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inga belägg för att kvinnan utmålas som irrationell och intuitiv utan målas snarare inte ut alls, 
vilket snarare tyder på en osynliggörandets diskurs. I båda böckerna hittas alltså ett ojämlikt 
språkbruk som konstruerar kvinnan som lägre kunnande eller med osynliggjort kunnande.  

För betydelsefälten fysiska och fysiologiska tillstånd återfanns majoriteten av beläggen 
(PT 22st /96%, TD 4st /67%) med manlig syftning. I både PT och TD hittades kodord som 
bekräftar både Henes (1984) resultat och den föreställning om kön som Connell (2009) menar 
finns i samhället. Båda böckernas resultat visade att mannen ofta beskrivs som starkare och 
mer aktiv än kvinnan medan kvinnan oftare knyts till hem och familj, vilket befäster de 
traditionella könsrollerna. 

Betydelsefältet klädsel och utseende innehöll endast belägg i PT och då med bara 2 belägg 
som båda hade kvinnlig (100%) syftning. De två kodorden tolkades som att kvinnan är något 
som avviker från normen. Att endast ett fåtal eller inga belägg kunde återfinnas i detta 
betydelsefält tolkas som att personer i teknikböcker sällan beskrivs utifrån sin klädsel eller 
sitt utseende.  

För betydelsefältet social situation förekom endast belägg i PT där 12 stycken (63%) var 
manliga syftningar. Trots att fler negativa belägg kopplade till kvinnan hittades, tolkades 
texten i sin kontext som positiv. Boken tolkas försöka synliggöra kvinnors ställning ur ett 
historiskt perspektiv. Å andra sidan skulle det kunna tolkas som att betydelsefältet bidrar till 
ett diskriminerande språkbruk men det förefaller mindre troligt. TD hade inga belägg i detta 
betydelsefält vilket tolkas som att sociala situationer sällan beskrivs i boken och då i så fall på 
ett könsneutralt sätt. Detta ligger i linje med antagandet om bokens neutrala förhållningssätt 
då ett sådant antas ha färre beskrivningar på individnivå. 

Betydelsefältet ålder hade endast 4 belägg per bok, vilket bedömdes som för lite för att dra 
några generella slutsatser från. PT hade 50/50 fördelning mellan manligt och kvinnligt medan 
TD endast innehöll manliga belägg. I både TD och PT var alla belägg kopplade till låg ålder 
och i båda böckerna användes den unga åldern som ett sätt att ytterligare lyfta en prestation 
som till exempel med ”redan som 12-åring...”. Detta kan, för TD:s del, liknas vid den högre 
hierarki som mäns beskrivs med som tagits upp tidigare. 

Psykiska egenskaper och tillstånd hade bara belägg i TD där endast manliga kodord 
hittades (13 st.). Männen beskrivs som att de är nyfikna och har vilja, intresse, lösningar och 
planer medan kvinnorna osynliggörs (Milles, 2012). 

För betydelsefälten mimik och fysiologiska förändringar och sociabilitet hittades inga 
belägg i någon av böckerna vilket tolkas som att teknikböcker sällan beskriver personer i dessa 
sammanhang. 

I betydelsefälten mimik och fysiologiska förändringar och sociabilitet hittades inga 
belägg i någon av böckerna och i betydelsefälten psykiska egenskaper och tillstånd, 
klädsel och utseende samt ålder återfanns endast ett fåtal belägg. Detta tolkas som att 
teknikböcker inte konstruerar genus utifrån dessa aspekter. 

6.3.3 Analys utifrån jämställdhetskraven 
Detta avsnitt sammanfattar resultatet av analyserna genom att jämföra resultaten med de 
jämställdhetskrav som listades i metoden: 

 Motverka traditionella könsroller 
 Undervisa om jämställdhet och vara jämställd i skolans alla ämnen och alltså både främja 

mäns och kvinnors lika rätt och möjligheter samt ge eleverna utrymme att pröva 
och utveckla sin förmåga oberoende av könstillhörighet 

 Motverka osynliggörande 
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 Relatera tekniska lösningar till frågor som rör jämställdhet 
 Undervisa i hur män och kvinnors yrkesval och teknikanvändning påverkas av 

kulturella föreställningar om teknik 

De delar som analyserna hittat i läroböckerna är gråfetstilta nedan för att lättare kopplas till 
kraven i listan ovan. Fokus har, i linje med arbetets syfte, legat på de generella 
jämställdhetskraven snarare än de två sista punkterna i listan som är kursspecifika för 
teknikämnet. 

Från de analyserade kategorierna märks en klar manlig överrepresentation och när de 
analyseras specifikt utifrån kraven ovan märks ett befästande av traditionella köns-
roller då mannen oftast beskrivs som individ med personnamn medan kvinnan ofta beskrivs 
som formlös i grupp och osynliggörs. 

När beläggen för betydelsefälten analyseras specifikt utifrån kraven ovan märks till exempel 
att nationalitet, etnicitet och kön, anlag, kunnande och erfarenhet samt fysiska och 
fysiologiska tillstånd visar på ett ojämlikt språkbruk där traditionella könsmönster 
befästs eller där kvinnan osynliggörs. Detta skulle dock kunna bero på att det finns 
många fler belägg med manlig syftning än med kvinnlig vilket gör att beläggen med kvinnlig 
syftning får större vikt i helhetsbilden av kvinnan. I några av betydelsefälten som tempo och 
rörelse samt anlag, kunnande och erfarenheter skiljer sig böckerna åt då kvinnan, i PT, få 
samma positioner som männen vilket kan vara ett steg framåt vad gäller att lämna de 
traditionella könsrollerna. Genom att beskriva kvinnliga ingenjörer och uppfinnare 
framställs alltså de båda könen mer jämställt. TD har däremot fokus på mannen och 
hans traditionella roll medan kvinnan framställs mer identitetslös och 
osynliggörs snarare än att sättas i en bestämd roll. De båda könen beskrivs oftast på lika 
villkor men ibland förekommer schabloner och stereotyper, vilket bidrar till att 
böckerna inte kan ses som jämställda enligt Milles (2012) och Berges (2011) tredje punkt.  
Kvinnor och mäns aktiviteter värderas oftast med samma respekt, men i vissa fall 
finns i så fall hierarkier mellan de olika aktiviteterna, vilket medför att texten i vissa avseenden 
även där inte kan ses som jämställd (Milles, 2012; Berge, 2011). Resultaten från båda 
böckerna är alltså att mannen tillskrivs fler egenskaper och i större utsträckning med 
aktiva och positiva ord högre upp i hierarkin, än kvinnan.  Männen beskrevs som mer 
drivna, som initiativtagare och med kontroll. I båda böckerna märks i flera fall att 
kvinnor oftare nämns i grupp som kvinnor medan männen oftare beskrivs som individer 
med personnamn och pronomen. Detta gör till exempel männen lättare att identifiera sig 
med. 

Sammanfattningsvis märks en stor skillnad i vilken utsträckning kvinnor och män före-
kommer i de valda teknikböckernas texter och hur de beskrivs. Resultaten från analysen av 
könsmarkerade strukturer visar, på motsvarande antal sidor och centralt innehåll, att 
kvinnor och män nämns 386 gånger i Puls Teknik och endast 79 gånger i Teknik Direkt. Detta 
visar att författare kan välja att skriva könsneutralt eller mer könsfokuserat. Resultatet från 
analysen av könsmarkerade strukturer visar tydligt att män och kvinnor inte förekommer 
lika ofta för någon av böckerna. Manliga strukturer förekommer betydligt oftare i båda 
böckerna - 73% mot 27% i Puls Teknik och 79% mot 21% i Teknik Direkt. Med SCB:s (2016) 
40/60-princip för att mäta jämställdhet blir resultatet, med god marginal, att texterna inte är 
jämställt skrivna (Milles, 2012; Berge, 2011). Den kvinnliga andelen belägg är endast mellan 
21 och 27% och därmed kan slutsatsen dras att kvinnliga perspektiv osynliggörs. I flera 
betydelsefält representeras det kvinnliga perspektivet inte alls - två för Puls Teknik och tre för 
Teknik Direkt. 

En aspekt som inte beaktats kvantitativt, med vald metod i detta arbete, är antalet totala 
representationer av män och kvinnor jämfört med totala antalet ord/sidor i böckerna. Boken 
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Teknik Direkts eventuella strategi att hålla texten så könsneutral så möjligt kan fungera för 
att inte osynliggöra varken kvinnor eller män. I och med att denna taktik gav färre belägg 
jämfört med Puls Teknik så blir varje belägg desto viktigare procentuellt. Med ett neutralt 
angreppssätt kan ju faktiskt namngivning av uppfinnare och vetenskapsmän historisk, totalt 
sett, resultera i att metoden i denna studie ger ett resultat som påvisar ett osynliggörande av 
kvinnor och män på grund av att texten i övrigt är neutral. Om könsneutrala uttryck räknats 
hade könsneutralitet mer vetenskapligt kunnat vägts in i analysen och resultatet i enlighet 
med Milles (2012) och Berges (2011) andra punkt för jämställda texter där könsneutrala 
formuleringar ska vägas in. De kvalitativa tolkningar rörande könsneutralt skrivande som 
trots detta kunnat göras i analysen, av främst Teknik Direkt, ovan är ändå värda att beakta ur 
jämställdhetsperspektivet. Om man dock ställer denna aspekt mot jämställdhetskraven, som 
är studiens syfte är att utvärdera utifrån, så finns inga krav som uppfylls genom 
könsneutralitet. 

Resultatet, som analysen av PT gett, kan ändå, å andra sidan till viss del, sägas vara på god 
väg att uppfylla Skolverkets (2016) krav på att elever ska få utveckla sina intressen utan 
fördomar kring vad som är kvinnligt och manligt. Både kvinnan och mannen i PT får inta 
samma positioner och beskrivs med ungefär samma typ av värdeord, med endast små 
hierarkiska skillnader samt några få fler positiva värdeord. Detta kan, i motsats till Ohlanders 
(2010a) resultat, ge elever åtminstone några goda förebilder och självbilder. Resultatet i 
analysen av TD går dock helt i linje med Ohlanders (2010a) resultat.  

I kontrast till de direkta jämförelserna mot jämställdhetskraven ovan kan böckerna ändå 
uppfattas som att de är medvetna om jämställdhetskraven och försöker uppfylla dem. Teknik 
Direkt gör detta genom att förhålla sig könsneutralt vilket är en del i hur en text kan 
framställas som jämställd enligt Milles (2012) och Berges (2011) andra punkt. Puls Teknik gör 
detta genom att beskriva både män och kvinnor ur ett historiskt perspektiv och förklara 
kvinnans dåvarande situation (synliggörande), men även genom att ta med betydelsefulla 
kvinnor som små utdrag från brödtexten och intervjuer med verksamma kvinnor inom 
teknikområdet.  
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7 Diskussion och slutsats 

Detta kapitel avslutar detta examensarbete och inleds med att diskutera jämställdhetskraven, 
resultatet och dess betydelse speciellt i jämförelse med tidigare forskning. Sedan följer ett 
avsnitt med studiens slutsats utifrån examensarbetets frågeställningar. Kapitlet avslutas med 
idéer om vad som kan vara värdefullt att studera vidare. 

7.1 Jämställdhetskraven 
Ingen av de utvalda läroböckernas texter uppfyller jämställdhetskriteriet utifrån 40/60-
principen, vilket är en av aspekterna att beakta för analys av jämställda texter. Analysen av de 
båda utvalda läroböckerna i teknik visar att män omnämns i markant större utsträckning än 
kvinnor och indikerar därigenom en risk för att det manliga perspektivet får större utrymme 
än det kvinnliga generellt i skolans teknikläromedel idag. Texternas dominerande manliga 
perspektiv ligger i linje med resultaten av Skolverkets (2006), Michels (1986) och Ohlanders 
(2010a; 2010b) studier av läroböcker samt Eilards (2008) studier av läseböcker, som visar att 
mannen får större plats och har en mer framträdande roll än kvinnan i de analyserade 
läromedlen. En aspekt att beakta i studiens tolkningar är att eftersom en så stor andel av 
beläggen har manlig syftning blir effekten att mannen intar fler positioner än kvinnan. 
Eventuellt hade bilder och bildtexter kunnat väga upp textanalysens snedbalans i representa-
tionen av könen vilket i teorin skulle kunna göra boken totalt sett jämställd. Att utöka denna 
studies analys med detta är ett förslag till vidare studier. Då mannen beskrivs mer frekvent 
ökar även kontrasten i beskrivningarna. Vid några tillfällen har endast något enstaka belägg 
varit kopplade till ett visst betydelsefält eller kategori vilket medför att om dessa då är negativa 
för exempelvis kvinnan blir hela bilden av kvinnan negativ. Risken blir ännu större i Teknik 
Direkt som var så pass könsneutral att när väl kvinnliga eller manliga belägg återfanns fick de 
större vikt. Med ett större antal belägg är detta spelrum större och något enstaka negativt 
belägg kanske inte får så stor betydelse i det stora hela. I princip kan alltså mannen och 
kvinnan inta samma positioner, men då mannen tillskrivs så många fler belägg än kvinnan 
sticker dessa ut. Detta har med största sannolikhet bidragit till att mannen tillskrivs fler 
positiva egenskaper än kvinnan. Dock ska tilläggas, att skriva könsneutralt är den andra av 
Milles (2012) och Berges (2011) tre punkter för hur man kan skriva mer jämställt. Att skriva 
jämställt kan alltså vara ett skäl till att boken är skriven på just på detta neutrala vis. Att 
könsneutrala belägg inte räknas kvantitativt kan ses som en svaghet i denna studies validitet 
men den kvalitativa analysen har ändå fångat upp denna aspekt väl som märks i resultat och 
diskussionskapitel vilket stärker validiteten. 

Teknik Direkt fanns mer könsneutralt skriven än Puls Teknik då betydligt färre förekomster 
av könsmarkerade strukturer hittades. Hade boken kunnat bli helt könsneutral om, till 
exempel, historiska manliga uppfinnare inte namngetts? När Teknik Direkt beskriver Sven 
Wingqvist sätts stort värde i hans handlingar med formuleringar som ”hade inte Sven 
Wingqvist uppfunnit detta kullager hade förmodligen varken SKF eller Volvo funnits idag”. 
Om denna text könsneutraliserats och inte nämnt Wingqvist vid namn utan formulerats som 
”en svensk uppfann...” och ”om inte denna svenska entreprenör uppfunnit...”, hade då inte 
kraven i Skolverkets styrdokument fortfarande uppfyllts? Hade man bättre fått med sig alla 
elever oavsett kön då ingen osynliggjorts i texten? Är uppfinnares namn verkligen viktiga i 
sammanhanget tekniska lösningar?  

Å andra sidan, om denna strategi att göra texter mer jämställda ökar i användning och 
läroböcker i större och större utsträckning skrivs könsneutralt, vart leder då denna trend och 
vad blir dess påverkan på undervisningen? Blir läroböckerna mer opersonliga och kanske 
därigenom mindre intressanta för eleverna? Får eleverna svårare att identifiera sig med 
innehållet? Motarbetas, med denna trend, riktlinjer och forskning som talar för att elever lär 
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sig bättre om utbildningen knyter an till elevens verklighet? Om även bilder följer en sådan 
trend skulle bilder med könsidentifierbara människor i största möjliga mån kanske undvikas. 
Vilken effekt skulle det ha? Undviker man kanske helt bilder på människor i läroböckerna för 
att säkra att ingen osynliggörs? Om alla människor osynliggörs, kan bilder och texter anses 
jämställda då? 

Som skrivet tidigare i den jämförande analysen så beskrivs båda könen ofta på lika villkor 
men ibland förekommer schabloner och stereotyper. Kvinnor och mäns aktiviteter värderas 
oftast med samma respekt, men i vissa fall finns hierarkier mellan de olika aktiviteterna vilket 
gör att texten i vissa avseenden inte alltid kan ses som jämställd (Milles, 2012; Berge, 2011) 
heller ur ett kvalitativt analysperspektiv. 

7.2 Analysen 
Analysen av de könsmarkerade strukturerna visade att det manliga perspektivet dominerar 
även i kategorien yrkesbeteckningar i båda böckerna vilket, liksom i Lind Palickis (2005, 
s.187) undersökning, visar att män, oftare än kvinnor, placeras på den offentliga arenan och 
omnämns med yrkestitlar. En reflektion här är ändå att tolkningar är svåra och blir lätt 
subjektiva trots att gemensamma regler satts upp. Även beskrivningar som till exempel 
‘ingenjör’ är svåra då ingenjör kan vara både ett yrke och en utbildning. Man kan jobba som 
ingenjör utan den formella utbildningen men även jobba som lärare och ändå vara ingenjör 
utbildningsmässigt. Ingenjör skulle alltså kunna höra till yrkesbeteckning eller till anlag, 
kunnande och erfarenheter. När författarnas, till exempel, placerade in hittade ord i olika 
kategorier och betydelsefält påverkades de, oundvikligen, av sina egna värderingar vilket kan 
ha en bidragande roll i resultatet. Detta trots att test-omtest utfördes innan de enskilda 
analyserna utfördes. I Teknik Direkt (TD) var antalet förekomster av yrkesbeteckningar 
betydligt färre procentuellt - 2 av 79 (4%) belägg totalt jämfört med 86 av 389 (22%) för Puls 
Teknik (PT). Detta kan bero på att TD använder fler könsneutrala beteckningar men även 
troligtvis, till viss del, på skilda tolkningar i analyserna av böckerna. I analys av PT har till 
exempel ‘uppfinnare’ (17 st. belägg) tolkats som ett yrke medan det i analysen av TD har 
tolkats som anlag, kunnande och erfarenheter (4st belägg). Detta påverkar dock inte den 
totala analysen av böckerna, utifrån examensarbetets syfte, eftersom orden i båda analyserna 
inkluderas i totalen. En annan felkälla var den mänskliga faktorn vid räknande av belägg då 
ord i texten som omfattas av analysmetoderna kan ha missats och därmed inte tagits med fast 
de borde. Huvudsyftet är att undersöka om böckernas texter är jämställda och därmed 
uppfyller kraven på skolan, inte att undersöka jämställdhet per kategori eller betydelsefält.  

Eventuellt hade vissa betydelsefält, som exempelvis mimik och fysiologiska föränd-
ringar och sociabilitet, ha kunnat tagits bort i denna studie då inga belägg hittades i någon 
av böckerna. Det skulle kunna vara en användbar vidare studie att arbeta fram en 
teknikanpassad textanalysmetod utifrån Henes som kan användas för analys av andra 
teknikläromedel.  

En anpassning av Henes (1984) metod, som gjordes och nämndes i metodkapitlet, var att 
skapa particip utifrån verb. Detta gjordes eftersom flertalet av vetenskapsmännen i böckerna 
beskrevs med verb och ett så stort antal belägg ur den könsmarkerade strukturer var 
kopplade till dem. Utan denna anpassning hade den kvalitativa diskursanalysen blivit för 
tunn. Anpassningen ansågs vara rättfärdig då analysen gjordes på en teknikbok vars innehåll 
beskriver ett annat ämne och har en annat syfte än de ungdomsböcker Hene (1984) 
analyserade. Utförandet av analysen bekräftade att detta antagande var rimligt då beläggen, 
utifrån denna anpassade metod, beskrev det studien avsåg undersöka. Denna anpassning 
skulle dock kunna ifrågasättas då den avviker något från den vetenskapligt erkända metoden 
av Hene. 
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En insikt som kom under analysarbetet var att troligtvis hade andra mer tekniknära 
betydelsefält varit mer relevanta att ha med. Vissa betydelsefält kunde till exempel ha delats 
upp ytterligare i fler fält eller underfält, som exempelvis personnamn i vetenskapsmän, 
privatpersoner och historiska personer, yrkesbeteckning i teknikrelaterade yrken/icke 
teknikrelaterade yrken och anlag, kunnande och erfarenheter i olika tekniska anlag.  

En aspekt som uppkommit kontinuerligt i arbetet är det könsneutrala angreppssättet i 
lärobokstexter. Om boken är könsneutralt skriven, förutom delarna om vetenskapsmän 
historiskt, så kan denna studies kvantitativa resultat, att män nämns men inte kvinnor, verka 
missvisande och orättvis när inte könsneutralitet också mäts. För att åtgärda detta kan en till 
huvudkategori, könsneutrala belägg, skapas för att göra bokens neutrala angreppssätt 
rättvisa. Detta är också relevant ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv. Detta är också ett 
förslag att ha i åtanke vid vidare studier av läroböcker. 

Att kategorin personnamn bestående av vetenskapsmän utgjorde en stor andel av beläggen 
är värt att notera. I Ohlanders (2010) studie förbigås kvinnliga insatser vilket går i linje med 
det analysresultat som återfanns i TD för kategori personnamn där kvinnor till stor del 
osynliggörs. Osynliggörande av kvinnor förekommer även i Skolverkets (2006) rapport och 
Michels (1986) studier. Här kan man fråga sig om uppfinnarens namn verkligen är viktigt i 
sammanhanget tekniska lösningar? Detta går att tolka som ett historiskt faktum eller form av 
osynliggörande av kvinnor. Om dessa historiska vetenskapsmän och uppfinnare, som till 
största delen varit män, beskrivs könsneutralt skulle detta vara ett osynliggörande av män. 
Hur ska man då synliggöra kvinnor på ett bättre sätt i teknikböcker och därmed synliggöra 
det osynliga? Beskrivningar av kvinnan som passiv eller knuten till hemmet är även de 
svårtolkade. I detta fall har detta tolkats som ett synliggörande av kvinnans roll historiskt 
vilket skulle kunna uppmuntra till förändring. Denna tolkning går då i linje med Riksdagens 
beslut om att motverka språkbruk som osynliggör kvinnors ställning. Men är det rätt sätt att 
synliggöra det osynliga?  

Analysen av personbeskrivande adjektiv och particip visar att mannen tillskrivs fler 
egenskaper och i större utsträckning beskrivs mer aktiv och med fler positiva ord än vad 
kvinnan gör. Betydelsefälten nationalitet, etnicitet och kön, anlag, kunnande och 
erfarenhet samt fysiska och fysiologiska tillstånd visar på ett ojämlikt språkbruk där 
traditionella könsmönster befästs eller där kvinnan antingen osynliggörs eller avviker från 
normen. I både PT och TD hittades alltså belägg som ligger i linje med både Henes (1984), 
Swanns (2003) och Andræs (2001) resultat och den föreställning om kön som Connell (2009) 
och Hirdman (2001) menar finns i samhället. I denna föreställning beskrivs mannen oftare 
mer aktiv och kan inta fler roller än kvinnan medan kvinnan oftare knyts till hem och familj. 
Att mannen beskrivs mer positivt, och eventuellt även som starkare och mer beundrad, går i 
linje med Henes (1984), Marika Andræs (2001) samt Kåreland & Lindh-Munthers (2005) 
studier av ungdomsböcker som visar på liknande resultat. Både von Wrights (1998) och 
Eilards (2008) studier visar tendenser att mannen beskrivs högre upp i hierarkin likt 
resultaten från detta examensarbetes analys. Ett visst stereotypiserande av kvinnan och 
därmed ett befästande av traditionella könsroller verkar vara vanligt förekommande då det 
förekommer även i Michels (1986), Eilards (2008), Lind Palickis (2005), Ohlanders (2010) 
och von Wrights (1998) studier. Endast i Lind Palickis (2005) studie visas dock tendensen till 
att kvinnan utpekas som avvikande från normen, likt för resultatet för två av betydelsefälten 
för PT i denna studie. Å andra sidan finns, de facto, både biologiska och historiska skillnader 
mellan män och kvinnor, där män har dominerat inom tekniken, oftast är fysiskt starkare och 
har intagit högre positioner i samhället. Detta behöver dock inte betyda att kvinnan, när 
mannen oftare beskrivs (fler belägg) eller när kvinnan beskrivs som olik mannen, är något 
som avviker från normen. Det kan istället vara ett resultat av dessa biologiska och historiska 
skillnader mellan könen. Dock bör ett normkritiskt perspektiv beaktas av läraren eftersom 
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den grupp som ofta beskrivs som normavvikande ofta även är missgynnade och begränsade 
(Nordenmark & Rosén, 2008; Bromseth & Darj, 2010).     

I några av betydelsefälten som tempo och rörelse samt anlag, kunnande och 
erfarenheter skiljer sig böckerna åt då kvinnan i PT få samma positioner som männen vilket 
går i linje med Skolverket (2006) studie som även den visar på en likhetsdiskurs vilket kan 
vara ett steg framåt vad gäller att lämna de traditionella könsrollerna. TD har däremot fokus 
på mannen och hans traditionella roll medan kvinna osynliggörs snarare än sätts i en bestämd 
roll. I detta fall kan man ifrågasätta ifall det är bättre att osynliggöra kvinnan eller beskriva 
henne utifrån traditionella könsroller, ifall båda böckerna strävar att vara jämställda. 

Avslutningsvis kan man ytterligare problematisera hur Plus Teknik, trots sitt försök att få in 
genusperspektivet med historiska kvinnor, intervjuer med kvinnliga tekniker eller liknande 
som små utdrag, snarare gav en upplevelse med motsatt effekt. I ett exempel i en intervjudel 
blir den intervjuade kvinnan ifrågasatt genom frågan ”Hur hon hinner med att vara forskare 
och småbarnsförälder?”. I detta fall tillskrivs kvinnan egenskaper samt blir skuldbelagd i 
likhet med resultatet i Skolverkets (2006a) rapport. Detta upplägg förstärker fördomarna om 
vad som är kvinnligt och manligt och bidrar till ett språkbruk som konserverar könsroller 
vilket går emot både Lgr11 samt Sveriges Riksdags mål. När traditionella föreställningar kring 
kön reproduceras i läroböcker kan dessa inte sägas vara till hjälp i Skolverkets krav på att 
motarbeta traditionella könsroller utan snarare tvärt om. Alternativt var detta ett försök att 
uppfylla målen ur det centrala innehållet för årskurs 7–9 i teknik där det står att eleverna ska 
lära sig hur ”män och kvinnors yrkesval och teknikanvändning påverkas av kulturella 
föreställningar om teknik”. De två intervjuade kvinnorna i boken förekommer under det som 
klassas som den mjuka kvinnliga tekniken enligt Mellström (2009) som exempelvis kan vara 
produktframtagning. Detta skulle kunna klassas som en viss stereotypisering istället.  

Att kvinnan mestadels i PT finns med som utdrag och inte i brödtexten i likhet med Skolverket 
(2006) rapport kan medföra att mannen framställs som norm och kvinnan som inte lika 
viktig. Därför kan dessa utdrag bidra till att texterna inte kan ses som jämställda och därmed 
istället reproducerar fördomar kring vad som är manligt och kvinnligt. Alternativt kan man 
ifrågasätta ifall detta bara är ett sätt att kompensera för kvinnors frånvaro från tekniken ur 
ett historiskt perspektiv. Även i TD hittas exempel på dessa utdrag som till exempel i form av 
ett avsnitt om ”teknikyrken under förändring” där kvinnans roll i industrin beskrivs eller ett 
eget avsnitt om hur kvinnorna, historiskt, började arbeta utanför hemmet. 

7.3 Lärobokens betydelse i förhållande till resultatet 
Att utsätta elever för fördomar om vad som är manligt och kvinnligt, vilket skedde i större 
utsträckning i Teknik Direkt men även i Puls Teknik, skulle kunna bidra till att eleverna blir 
låsta till de bilder som läroböckerna (och samhället) målar upp kring vad som är manligt och 
kvinnligt (Ohlander 2010a, s.73–74) och de begränsas därmed i sin identitetsutveckling. 
Detta är extra känsligt i grundskolan eftersom det är i skolåldern en form av differentiering 
av genusmönster, genushierarkin och sexuella hierarkier skapas och eleverna lär sig här att 
de manliga egenskaperna har en högre status och det kvinnliga är något perifert (Hedlin, 
2010; Connell, 2009). Läroboken, förutom att stimulera eleverna att utveckla kunskaper och 
färdigheter i ett komplext ämnesinnehåll, befäster identiteter och legitimerar makt och 
politik. Lärobokens betydelse är relevant då den anses skapa en norm för vad som är 
betydelsefullt för eleverna att lära sig (Wikman, 2004; Broady, 2007; Ammert, 2011). Om bara 
ena könet får goda förebilder eller självbilder skulle detta kunna påverka och vara en 
bidragande orsak till resultaten av könsfördelningen på tekniska program i gymnasieskolan 
och högskolan, då betydligt fler pojkar söker sig till tekniska utbildningar (Fröberg, 2010).  
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En mer jämställt skriven lärobok skulle alltså underlätta för läraren när denne ska anlägga ett 
normkritiskt perspektiv i enighet med Skolverkets (2006b) rekommendationer. Då många 
lärare utgår från färdigproducerade läromedel när de planerar sin undervisning (Ammert, 
2011) kan förhoppningsvis fler lärare, med denna studies resultat, få upp ögonen för vikten av 
jämställd undervisning. Det är lärarens ansvar att se till att undervisning som bedrivs präglas 
av ett jämställdhetsperspektiv (Skolverket, 2018) och ansvarar därför för att granska de 
läromedel som används i undervisningen. Det är därför en fördel om läroboken innefattar ett 
normkritiskt perspektiv och dessutom bör en medvetenhet och ett kritiskt tänkande finnas 
hos alla pedagoger enligt Östman (2008) och Ammert (2011). Eventuellt skulle den statliga 
kontrollen av läroböcker behöva återinföras eller så måste läraren ges mera stöd att ta sitt 
ansvar att uppmärksamma genusfrågor och skillnader vid användningen av läroböckerna så 
att genusperspektivet kan uppmärksammas även om inte läroböckerna gör det fullt ut. 

Färdigproducerade läromedel som inte helt lever upp till jämställdhetskraven i Lgr11 behöver 
dock inte avfärdas. De kan istället användas för att lyfta detta ämne i klassen. Genom att 
ifrågasätta utifrån ett normkritiskt perspektiv och diskutera texterna kan läraren kanske få 
eleverna att få syn på det förhållande mellan kvinnor och män som råder i samhället idag. 
Detta ger också möjlighet till att träna eleverna i källkritik. 

Att som lärare få eleverna att diskutera sig fram till värden och normer som bör gälla och 
därför ska värnas, är en viktig del i läraryrket.  Detta ger eleverna en möjlighet att utveckla 
ett kritiskt förhållningssätt till värdefostran, då man till stora delar vill synliggöra och 
möjliggöra alternativa perspektiv samt problematisera befintliga förhållningssätt och lägga 
skilda perspektiv sida vid sida. Genom att lära eleverna att se saker ur ett normkritiskt 
perspektiv ger man dem ett verktyg, för att skapa egna förutsättningar till förändring av 
strukturer. Genom att problematisera hur makten är kopplad till normen kan man ge 
eleverna verktyg för att skapa förändring, granska regelsystemen och förstå hur människors 
förutsättningar skiljer sig åt. Ett normkritiskt perspektiv, blir ett verktyg som eleverna har 
med sig genom livet för att främja lika rättigheter och möjligheter långsiktigt genom att 
ifrågasätta och kritiskt granska.  

Skolinspektionens (2014) rapport visar även på att många lärare inte använder eller saknar 
läromedel i teknik och därför istället skapar detta själva. Steiner (2017) menar att det är 
möjligt att enskilda lärares material kan vara bättre än färdiga läromedel men att detta skulle 
gälla generellt förefaller osannolikt. Steiner och denna studie talar alltså för att en förändring 
och en förbättring inom läromedel i teknik är önskvärd. 

Examensarbetet kan också bidra med inspiration till att skapa metoder för utvärdering av 
läromedel ur ett genusperspektiv, för en skola eller en grupp av samarbetande skolor av 
resurseffektivitetsskäl. Om fler lärare börjar granska och ifrågasätta innehållet i de läromedel 
som finns att tillgå kan vi kanske ta ett steg mot en mer jämställd skola, där eleverna får 
utvecklas utan fördomar kring kvinnor och män. 

7.4 Slutsats 
De analyserade läroböckerna lever, enligt denna studie, inte, i till godtagbar utsträckning, upp 
till de jämställdhetskrav som Sveriges Riksdag och Skolverket ställer på grundskolan. Det 
finns delar i den kvalitativa analysen som påvisar positiva delar som frångående av 
traditionella könsroller i Puls Teknik eller övervägande könsneutrala texter i Teknik Direkt. 
Totalt sett blir dock svaret på arbetets huvudfrågeställning, och därmed slutsatsen, att de läro-
böcker i teknik som analyserats utifrån ett genusperspektiv i detta examensarbete inte, i 
godtagbar utsträckning, uppfyller de jämställdhetskrav som ställs på grundskolan av Sveriges 
Riksdag och Skolverket. 
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7.5 Förslag till fortsatta studier 
I diskussionskapitlet har redan några förslag på fortsatta studier berörts men här 
kompletteras och vidareutvecklas dessa ytterligare. 

Innehållsförteckning, bildtexter och register togs inte med i denna textanalys pga. av tidsbrist 
men även detta skulle varit intressant att se över, speciellt då Ammert (2011) menar att bild 
och bildtext i läroböcker ofta har stor betydelse för lärobokens utformning. Bilder och 
bildtexter skulle kunna väga upp textanalysens eventuella snedbalans i representationen av 
könen vilket i teorin skulle kunna göra boken totalt sett jämställd. Detta missas i vår analys. 
Å andra sidan så skulle den förstås lika gärna kunna förstärka eventuell obalans. I vilket fall 
så ska denna osäkerhet tas i beaktande tillsammans med vårt resultat. En bildanalys eller en 
annan typ av textanalys skulle kunna ha utförts ur ett genusperspektiv. Eventuellt skulle 
Henes (1984) analysmetoden kunnat utvärderas och justeras för att hitta bättre betydelsefält 
och exempel för tekniska och naturvetenskapliga texter, då Henes betydelsefält och exempel 
är tydligt färgat av skönlitterära texter. Man kan även ställa frågan hur läromedlet ser ut i 
andra perspektiv som exempelvis ur ett retoriskt perspektiv. 

Denna studie är för liten för att dra några generella slutsatser om läroböcker i teknikämnet 
men detta är heller inte examensarbetets syfte. För att få en bättre helhetsbild över hur genus 
framställs i teknikläroböcker idag skulle dock fler läroböcker inom teknik behöva analyseras. 
För att ge en mer komplett bild av det analyserade materialet kunde även lärarhandledning 
och arbetsblad, tillhörande de båda teknikböckerna, ha kunnat analyseras men av tids- och 
tillgångsskäl gjordes inte detta. Då skolan idag mer och mer går över till digitalisering skulle 
även exempelvis Gleerups digitala plattform varit intressant att analysera. Att analysera en 
digital plattform är svårare av tillgänglighets- och kostnadsskäl. Med den tid som fanns till 
förfogande var två dock det realistiska antalet och fokus blev därför istället på att eventuellt 
lyfta ett behov av fortsatta studier i ämnet. Förhoppningsvis uppmuntrar resultatet av denna 
studie till detta.  

En aspekt att studera vidare kan vara hur böckerna påverkar elevernas bild av sig själva. 
Förekommer till exempel fler män i böckerna så kanske fler pojkar inspireras till att bli 
ingenjörer. Skulle detta kunna påverka elevernas framtida gymnasieval och även framtida 
yrkesval? Att undersöka hur läromedel riktade mot olika yrkesförberedande program 
behandlar jämställdhetsfrågan skulle vara intressant eftersom det på flera yrkesförberedande 
program finnas en överrepresentation av kvinnliga eller manliga elever. Korrelerar en jäm-
ställd undervisning med en jämställd könsfördelning på lång sikt? von Wright (1998) menar 
att för att en text ska vara jämställd ska denna visa en bred variation av genus- och etniska 
positioner för att på detta sätt göra även kvinnor synliga i samhället, och dessutom erbjuda 
ett innehåll som är intressant och motiverande både för pojkar och flickor. Hur innehållet är 
motiverande för både pojkar och flickor skulle kunna vara ett förslag på fortsatta studier.  

Detta examensarbete kan också bidra med inspiration och som utgångspunkt till hur analyser 
av teknikläromedel kan göras framåt för att säkra uppfyllda krav, ur ett genusperspektiv, 
innan läromedlet väljs in av en skola eller en grupp samarbetande skolor. Man kan även vidare 
studera hur resultaten skulle se ut om man går djupare in i genusperspektivet och till exempel 
studerar hur mannen förfördelas och osynliggörs i familjesituationer. De flesta tidigare 
studier som tas upp i detta examensarbete visar på kvinnans osynliggörande i arbetslivet och 
utanför hemmet. Detta mycket för att teknikämnet oftast tar upp teknik och uppfinningar som 
används utanför hemmet. Om ämnet i sig breddas ges kanske en större chans till en jämställd 
framställning av teknik? Inom till exempel samhällskunskap eller språk skulle en studie i 
osynliggjorda män kunna utföras. Detta skulle kunna göra genusforskningen mer jämlik på 
sikt vilket kan vara en god start till att se allas vinst i ett mer jämställt samhälle. Även detta 
skulle kunna vara en idé till fortsatta studier.   
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