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Sammanfattning 

Detta examensarbete undersöker uppfattningar som finns hos lärare och elever kring           

fenomenet ”Skolverkets lydelser kring genus i teknikämnet på grundskolan och          

gymnasieskolan”. En fenomenografisk ansats har använts som teoretiskt ramverk och          

datainsamling har utförts på en grundskola och en gymnasieskola. De metoder som har             

använts är intervjuer med lärare, fokusgruppsintervjuer med elever, samt         

enkätundersökning bland elever. 

 

Analysen av forskningsmaterialet har resulterat i beskrivningskategorier utifrån olika teman          

som framkommit utifrån de olika uppfattningarna. Både elevernas och lärarnas          

uppfattningar handlar om könsroller och genusrelaterad undervisning. Dessutom har         

uppfattningar om att könsroller förändras över tiden framkommit hos eleverna, samt           

uppfattningar om behovet av att locka fler tjejer till teknik framkommit hos lärarna. 

 

Examensarbetets slutsatser är att lärare uppfattar genuslydelserna som svåra att          

implementera och att de uppfattar detta innehåll som mindre viktigt än övrigt innehåll.             

Eleverna i studien har uppfattningen att det är viktigt att deras utbildning täcker alla delar av                

ämnets innehåll, inklusive genuslydelserna. Eleverna beskriver uppfattningen att de inte har           

tagit del av genusrelaterad undervisning i teknikämnet i någon utsträckning alls på            

grundskolan, och i mycket begränsad omfattning på gymnasieskolan. 

 

Nyckelord: elever, genus, grundskola, gymnasieskola, lärare, Skolverket, teknik,        

undervisning 
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Abstract 

This thesis examines teachers’ and students’ perception of the phenomenon ”gender related            

wordings in the Swedish National Association for Education curriculum for the technology            

subject”. A phenomenographical approach has been used as a theoretical framework for this             

study. Empirical data for the study has been collected in one high school and one upper                

secondary school. Methods used are interviews with teachers, group interviews with students            

and student surveys. 

 

The analysis of the research material has resulted in description categories based on themes              

that arose from the different perceptions. The perceptions from both the students and the              

teachers concern gender roles and gender related education. In addition, the students            

expressed perceptions regarding gender roles changing over time, whereas perceptions          

regarding the need of attracting more female students to the field of technology were evident               

among the teachers. 

 

The thesis concludes that teachers perceive the gender related wording in the technology             

subject curriculum to be difficult to implement, and that this content is seen as less               

important than the other parts. The students in the study perceive gender related education              

to be important, and they express the desire that their chosen education covers all parts of                

the curriculum, including the parts regarding gender. The high school students describe the             

perception of not having received any gender related education in the technology subject,             

and the secondary upper school students perceive that they have received this kind of              

education only to a very limited extent. 

 

 

Keywords: education, elementary school, gender, students, Swedish National Agency for          

Education, teachers, technology, upper secondary school 
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Förord 

Vi önskar tacka samtliga elever och lärare som generöst delade med sig av sin tid och sina                 

tankar. Ni är en förutsättning för att detta arbete skulle kunna komma till skott. 

 

Vi vill också tacka vår handledare, Susanne Engström, som varit ett bra stöd och ett utmärkt                

bollplank när vi trasslat in oss i våra egna tankar. 
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1. Inledning 

Skolverkets läroplaner för grundskolan (Skolverket, 2011a) respektive gymnasieskolan        

(Skolverket 2011b) lyfter tydligt fram intentionen att utbildningen ska ge alla elever            

möjligheter att lära och utvecklas, oberoende av varje elevs unika egenart. Under rubrikerna             

”Skolans värdegrund och uppdrag” respektive ”Skolans värdegrund och uppgifter”, uttryckt i           

grund- respektive gymnasieskolans läroplaner, står ”Människolivets okränkbarhet,       

individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och            

män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och               

förmedla”. 

 

Specifikt för teknikämnet finns flera formuleringar i ämnets syfte, både inom grundskolan            

och gymnasieskolan, som uttrycker att lärare ska undervisa i teknikämnet utifrån ett            

genusperspektiv. Det faktum att lydelserna är relativt specifika för teknikämnet, har hos oss             

väckt frågor kring hur läroplanernas fokus på genus i teknikämnet uppfattas och            

implementeras av lärare i skolorna. Hur tolkar lärare dessa skrivelser, hur tänker de kring att               

undervisa om dessa frågor, och hur ser eleverna på sin undervisning kring genus i              

teknikämnet? Detta har varit initiala frågeställningar inför detta examensarbete. 

 

Dataunderlag för arbetet har samlats in från två skolor, en högstadieskola och en             

gymnasieskola, i form av halvstrukturerade intervjuer med lärare samt via elevenkäter.           

Dessutom har två fokusgruppsintervjuer på gymnasieskolan genomförts. 

 

I kapitel 2 görs en översiktlig genomgång av den forskning som tidigare gjorts relaterad till               

ovanstående frågeställning. Denna genomgång följs av Skolverkets aktuella lydelser         

kopplade till genus, främst i teknikämnet, men även i övriga ämnen. Den tidigare             

forskningen tillsammans med Skolverkets lydelser ger tillsammans upphov till         

examensarbetets problemformulering, vilken avslutar kapitlet.  

 

I kapitel 3 förtydligas och fördjupas forskningsfrågorna, vilka är baserade på           

problemformuleringen. Utifrån dessa frågor har vi valt att använda en fenomenografisk           

ansats som teoretiskt ramverk för examensarbetet. Den fenomenografiska ansatsen innebär          

fokus på lärares och elevers uppfattningar kring fenomenet genus i teknikundervisningen.           

Det teoretiska ramverk som använts i arbetet presenteras kort i kapitel 4. 

 

Kapitel 5 förtydligar de metoder vi har använt för datainsamling och analys. Resultatet av              

forskningen presenteras i kapitel 6, som är rapportens huvuddel. Här finns det analyserade             

resultatet i sin slutliga form, där forskningsmaterialet är ordnat efter olika teman, eller             

beskrivningskategorier, som framkommit under analysfasen. 

 

Slutligen ges i kapitel 7 en tolkning av resultatet samt en diskussion av intressanta aspekter               

av det insamlade materialet. 
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2. Bakgrund 

Här ges en bakgrund till det valda forskningsområdet. Relevant tidigare forskning           

diskuteras, och landar slutligen i en problemformulering. För att tydliggöra använda ord och             

begrepp i arbetet, återfinns här även en sammanfattad lista över definitioner. 

2.1. Definitioner 

I syfte att tydliggöra de olika begrepp som används, eller hänvisas till, i detta examensarbete,               

beskrivs här definitioner, betydelser och användning av olika begrepp. 

 

Begreppet genus kan enligt Hedlin (2010) uppfattas som känsligt av människor, och flera             

missförstånd kring begreppet förekommer. ”En missuppfattning är att genusperspektiv         

skulle vara detsamma som att fokusera på kön eller att studera kön eller könsskillnader.              

Genus syftar emellertid på de föreställningar vi har om män/manligt och kvinnor/kvinnligt.”            

(Hedlin, 2010, s. 4). En annan vanlig missuppfattning är enligt Hedlin att genusforskare             

skulle förneka biologiska skillnader mellan män och kvinnor, vilket de inte gör. Det som är               

intressant i detta sammanhang är alltså istället föreställningarna som finns om genus och             

hur detta påverkar människor, beroende på deras kön. 

 

Wahl, Holgersson, Höök & Linghag (2011) diskuterar även skillnaden mellan begreppen kön            

och genus, och kommer fram till att de är utbytbara. Berner (2003) drar samma slutsats, och                

använder omväxlande begreppen kön och genus i sin bok. Inom könsteoretisk forskning och             

genusforskning används båda begreppen som ett uttryck för att kön är socialt och kulturellt              

konstruerat, och i detta examensarbete används i enlighet med Wahl et al. (2011) båda              

begreppen omväxlande beroende på kontext. 

 

Nedan ges en kort lista över förklaringar till ytterligare begrepp som används i             

examensarbetet. 

1. Genusdiskussioner: diskussioner kopplade till genus och/eller genusundervisning 

2. Genusformuleringar: se ”genuslydelser”. 

3. Genuslydelser: de lydelser i Skolverkets styrdokument för teknikämnet i grund- och           

gymnasieskolan som är kopplade till genus (se kapitel 2.3.). 

4. Genusrelaterade undervisningen: se ”genusundervisning”. 

5. Genusundervisning: den undervisning som läraren utför med avsikt att uppfylla delar           

av eller samtliga Skolverkets genuslydelser för teknikämnet. 

6. grundskollärare: ämneslärare som arbetar med elever i årskurs 7-9. I detta           

examensarbete har enbart dessa årskurser studerats för grundskolan, om inget annat           

uttryckligen sägs. 

7. Högstadielärare: se ”grundskollärare”. Begreppen högstadielärare och      

grundskollärare används omväxlande i examensarbetet, utan åtskillnad. 

8. Könsroller: sammanfattande term för socialt och kulturellt betingade skillnader         

mellan könen vad avser beteende, värderingar, normer, föreställningar, resurser,         

makt och prestige (Björnberg & Helander, u.å.). 
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2.2. Tidigare forskning 

I detta avsnitt görs en sammanställning av tidigare forskning, vilket leder fram till och              

förtydligar betydelsen av problemformuleringen. 

Teknik är manligt kodat 

Teknikämnet kan sägas vara manligt kodat, och har så varit under lång tid (Faulkner 2000;               

Fürst, 1985; Mellström, 2003). Faulkner (2001) menar att tekniken bland annat är            

genuspräglad genom att 

- de som konstruerar nya tekniska artefakter och system till övervägande del är män. 

- tekniska artefakter kan vara genuspräglade, både materiellt och symboliskt. 

- det finns kulturella föreställningar om att teknik är kopplat till manlighet. 

- det finns starka könsmässiga arbetsfördelningar kring teknik, som delvis baseras på           

ett likhetstecken mellan maskulinitet och teknisk kompetens. 

- teknik är en viktig del av könsidentiteten hos män som arbetar och leker med teknik. 

 

Det är betydligt fler killar än tjejer som söker sig till tekniska gymnasieutbildningar. Detta              

gäller både globalt såväl som i Sverige (Broady & Börjesson, 2008; European Commission,             

2003). Det finns exempel på studier som visar ett ökande antal tjejer som söker sig till                

tekniska utbildningar, men dessa är få. Ett exempel är Stevanovic (2014) som i sin franska               

studie visar en positiv utveckling av antalet tjejer som söker sig till tekniskt gymnasium              

mellan åren 1985 och 2008. Samma studie visar dock att utvecklingen av antalet sökande till               

universitetet är mindre entydigt. 

 

Många studier har gjorts kring varför så få tjejer väljer utbildning och yrke inom STEM .               
1

Exempelvis finner Osagie & Alutu (2016) att faktorerna kön, föräldra- och kamratpåverkan            

samt sociala och kulturella stereotyper är orsaker till könsobalansen inom STEM. Stoet &             

Geary (2018) har i sin studie, som omfattar hela världen, sett att kvinnor i lägre utsträckning                

söker sig till STEM och funnit den paradoxala slutsatsen att ju mer jämställt ett land är,                

desto större är könsskillnaderna inom STEM. Kulturella och sociokulturella orsaker ges som            

förklaring till obalansen inom STEM även av Rasmussen & Håpnes (1991) och Wang & Degol               

(2017). 

 

Master & Meltzoff (2016) fastslår att könsstereotyper orsakar barriärer för kvinnor att söka             

sig till STEM, och att ett aktivt arbete mot dessa stereotyper kan minska barriärerna. De               

kommer i sin forskning fram till att könsstereotyper uppstår i mycket ung ålder och har stor                

påverkan genom livet, samt att praktiska ingripanden, exempelvis att påvisa de kulturella            

föreställningarna i stället för att ignorera dem, kan hjälpa både pojkar och flickor att välja               

mer fritt. 

1
 Science Technology Engineering and Mathematics 
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Alternativa synsätt 

Kopplingen mellan manligt kön och teknik behöver dock inte vara den enda möjliga, och              

flera studier ger uttryck för att det i sig inte behöver finnas någon könsbestämd skillnad i hur                 

starkt det egna teknikintresset är eller hur teknik uppfattas. I en studie gjord av Voyles,               

Fossum, & Haller (2008) gjordes exempelvis en jämförelse mellan en grupp bestående av             

frivilliga pojkar och en grupp av rekryterade flickor, där båda grupperna skulle bygga,             

designa och programmera Legorobotar. Inga könsskillnader fanns i uppnådda resultat eller           

intresse vid kursens slut. 

 

Jennings, McIntyre & Butler (2014) låter i en studie en grupp elever i åldern 10-13 år se en                  

film om teknik (från engelskans ”engineering”), varefter deras intryck studeras. Studien ger            

inget entydigt svar gällande förändrat intresse för teknik, men visar att tjejer i något större               

omfattning uppfattar teknik som någonting som kan användas för att hjälpa andra            

människor. Engström (2018) visar ett liknande resultat, där hon med hjälp av enkäter             

undersöker inställningen hos studenter som går sjunde terminen på en ingenjörsutbildning.           

Kvinnor visar där tendenser att i högre omfattning vilja hjälpa andra, men i övrigt är               

skillnaderna mellan könen små, och både de manliga och kvinnliga studenterna uppger sig             

vara nöjda med sitt val av utbildning. Det kan i sammanhanget tilläggas att dessa kvinnor ju                

har valt en högre teknisk utbildning, och därför kan sägas ha ett från början uttalat intresse                

för teknik. 

 

Ytterligare en intressant vinkel på denna fråga går att läsa i en studie genomförd av Dakers,                

Dow & McNamee (2009). De visar hur teknikinriktad undervisning ofta uppfattas som            

maskulint av barn i åldern 10-13 år, vilket de menar begränsar tjejers intresse i teknik och i                 

att välja en teknisk utbildning. De visar dock samtidigt i en fallstudie att både killar och tjejer                 

med friskt humör engagerar sig när de ges en praktisk, teknisk uppgift att lösa i grupper. Av                 

detta kan slutsatsen dras att tjejers begränsade vilja att söka sig till en teknisk utbildning har                

sitt ursprung i stereotypa uppfattningar om manligt och kvinnligt, snarare än biologiska            

skillnader kopplade till kön. Det är dessutom tydligt att tjejer kan stimuleras till ett ökat               

intresse i teknik om de i ett tidigt skede exponeras för tekniska utmaningar som de uppfattar                

som roliga och engagerande. 

 

Som kontrast konstaterar Ardies, Maeyer, Gijbels & Keulen (2015) i en studie där de har               

jämfört olikheter beroende på kön hos barn, att pojkar generellt leker mer med tekniska              

leksaker än flickor, och att de engagerar sig mer i att reparera saker. De menar att denna                 

skillnad dessutom förstärks av genuskodade leksaker. 

 

Sammanfattat skulle dessa studier alltså kunna tyda på att ingen egentlig skillnad i             

förutsättningar för att uppnå teknisk kunskap finns mellan könen, men däremot skapar            

kulturella förväntningar skillnader som kan förklara könsobalansen inom teknik. Det verkar           

alltså som att pojkar när de leker fritt tenderar att använda sig mer av, och därmed lära sig                  

mer, teknik än flickor. När aktiviteterna blir mer uppstyrda av vuxna, till exempel lärare eller               

undersökande forskare, visar studierna däremot att könsskillnaderna är små. 
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Varför dessa kulturella föreställningar som påverkar samhället så mycket när det gäller            

genus och teknik kan uppstå på nytt hos varje ny generation trots en medvetenhet om               

problemet och en uttrycklig vilja att förändra könsobalansen är kanske den mest avgörande             

frågan i detta sammanhang. Berner (2004) ger några tänkbara förklaringar till detta            

samhällsfenomen när hon pratar om begreppet ”pipeline” som ett slags metafor för att             

naturvetenskap, teknik och även matematik följer ett redan givet, färdigdesignat koncept           

som flickor förväntas anpassa sig till när de ger sig in i tekniska utbildningar och yrken. I                 

stället för att kräva att flickorna ska anpassa sig menar Berner att det kanske är pipelinen                

som behöver anpassas mer till flickors och kvinnors erfarenheter och prioriteringar.           

Dessutom nämner Berner även att uppfattningen i samhället att män är bättre på teknik än               

kvinnor gör att kvinnor genast blir ifrågasatta om de inte har rätt teknisk kompetens i olika                

sammanhang, medan män har en större buffert att göra fel och kan tillåtas lära sig               

exempelvis det tekniska arbetet löpande och i smyg. 

Väg mot förändring 

Flera studier påpekar vikten av att introducera undervisning i teknik så tidigt som möjligt för               

att ge alla elever samma möjligheter att utveckla ett intresse för teknik. Förutom studien av               

Dakers, Dow & McNamee (2009) diskuterad ovan, finns även en tysk studie av Mammes              

(2004) där hon genom en enkätundersökning dokumenterar teknikintresse och skillnad i           

teknikintresse hos elever i årskurs 3. Hon låter dem sedan delta i en, med hennes ord,                

behandlingsgrupp (treatment group) för teknikundervisning, varefter enkätundersökningen       

upprepas. Resultatet visar att teknikintresset ökade signifikant hos både killar och tjejer, och             

att skillnader i teknikintresse mellan könen minskade. Även Mammes drar alltså slutsatsen            

att det är avgörande att teknikundervisning introduceras för eleverna tidigt för att fler tjejer              

ska välja en teknisk utbildning. Samtidigt visar Virtanen, Räikkönen & Ikonen (2014) att             

finska elever i år 1-6 tenderar att motiveras av olika saker beroende på kön. Exempelvis               

motiveras flickorna i denna studie överlag mer av teknik som fokuserar på heminredning,             

både praktiskt och som utsmyckning, medan killar i större utsträckning gillar elektronik och             

har ett större självförtroende i teknik. 

 

Berner (2003) menar att könsrollsforskningen ofta sätter skillnader mellan könen i fokus.            

Forskningsfrågorna rör ofta teman så som ”varför visar unga kvinnor så stark förkärlek för              

könsriktiga jobb?”, eller ”hur bidrar utbildningen till att skapa attityder och begränsa            

valmöjligheter?”. På detta sätt ses alltså skolan som en institution som förstärker könsroller.             

Skolan behöver alltså ändras, för att på så sätt kunna bli en lösning på problem, istället för                 

att själv vara problemet. Detta anser vi skulle kunna motivera Skolverkets införande av             

genusrelaterat innehåll i teknikämnets styrdokument. 

 

Berner (2003) diskuterar dock även invändningar som vissa kritiker har mot synen på skolan              

som en lösning av problemet. Dels tar hon upp att könsrollsforskningen är naiv i sin               

förtröstan på att skolan ska vara lösningen, och att skolans stereotyper snarare är en              

återspegling av strukturer i ett mansdominerat samhälle. Det räcker alltså inte att angripa             

stereotyperna endast i skolan. Hon tar även upp könsrollsforskningens bild av kön, som kan              

sägas vara endimensionell och essentialistisk, och där många av problemen verkar ligga hos             

kvinnan själv. Mer intressant, menar Berner, är det i så fall att studera kön som något mer                 
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flexibelt som skapas och omformas i interaktion, och där fokus alltså istället ligger på en               

social konstruktion av kön. 

 

Sammanfattat finner många studier att det i grund och botten är könsstereotyper och             

kulturella föreställningar om könsroller som är orsaken till, och därmed också den            

potentiella lösningen på, könsobalansen inom STEM. Sinnes & Løken (2014) kommer till            

slutsatsen att implicita föreställningar inom genus och naturvetenskap (science) behöver          

göras explicita i syfte att utjämna könsskillnaderna. Detta istället för åtgärder som riskerar             

att förstärka eller bekräfta skillnader, såsom att anpassa undervisningen till elevers intresse            

beroende på kön, eller för den delen att alltför tydligt påtala könsskillnader inom             

naturvetenskap. Även detta kan tala för att ha formuleringarna om genus i teknikämnet. 

2.3. Lydelser kring genus i Skolverkets styrdokument 

Jämställdhet och medvetenhet kring genus är ständigt aktuella frågor, som fått och får             

mycket utrymme i samhällsdebatten. Sverige har på många sätt utmärkt sig som ett land              

som strävar efter ett jämställt samhälle, där var och en ska kunna verka oberoende av sitt                

kön eller andra eventuellt utmärkande faktorer. Denna strävan tar sig former som i vissa fall               

kan te sig märkliga för betraktare både inom och utom vårt land. Som exempel skriver Barry                

(2018, 24 mars) en artikel i The New York Times om genuspedagogik på den svenska               

förskolan, där hon förvånas över hur pojkar ställs i köket och flickor tränas i att skrika ”Nej!”. 

 

Hedlin (2009) gör en sammanställning av hur kön konstruerats i skolpolitiska texter mellan             

åren 1948 till 1994. Hon drar slutsatsen att synen på manligt och kvinnligt har ändrats               

kraftigt under dessa år, och att många åtgärder satts in för att minska skillnaden och               

polariteten mellan könen. Hon menar vidare att teknologi och teknik varit viktiga ämnen för              

att att åstadkomma skillnad, och att en tjej som väljer en teknisk utbildning sedan 1960-talet               

har setts som en tydlig symbol för en elev som gör ett könsöverskridande val. Fröberg (2010)                

kan sägas fortsätta denna forskning, då hon tittar på konstruktionen av kön och teknik i det                

teknikprogram som initierades i gymnasieskolan 2000. 

 

Skolverket har ett uttalat jämställdhetsuppdrag, vilket ger upphov till lydelser kring           

jämställdhet i de läroplaner som ligger till grund för den svenska skolans arbete. Som nämnt               

i kapitel 1 ingår i skolans uppdrag att de värden som skolan ska gestalta och förmedla                

exempelvis innefattar människolivets okränkbarhet, människors lika värde och jämställdhet         

mellan kvinnor och män. Jämställdhetsarbetet fortgår kontinuerligt, och Skolverkets lydelser          

revideras i takt med att ny forskning eller nya rön blir tillgängliga. Som ett aktuellt exempel                

kan nämnas det uppdrag regeringen för närvarande har givit Skolverket med syfte att             

”förtydliga skolans uppdrag att motverka traditionella könsmönster, att gestalta och          

förmedla värden som jämställdhet mellan kvinnor och män samt att aktivt och medvetet             

främja deras lika rättigheter och möjligheter”. I uppdragets konsekvensbeskrivning         

specificeras målet ytterligare till att ”förtydliga uppdraget att motverka, synliggöra och           

problematisera könsmönster som begränsar elevernas lärande, val och utveckling samt          

människors livsval och livsvillkor” (Skolverket, u.å.a). 
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Som en förlängning av detta, ingår flera lydelser kring genus och begreppen manligt och              

kvinnligt i läroplanerna för ämnet teknik i grundskolan samt kursen Teknik 1 i gymnasiet.              

Det finns alltså en uttalad ambition att genusundervisning och -diskussion ska vara en del av               

varje lärares planering för dessa kurser. Nedan görs en kort sammanfattning av samtliga             

lydelser som kan kopplas till genus för teknikämnet i grundskolans årskurs 7-9 och i              

gymnasieskolan. 

Grundskolans årskurs 7-9 – Ämne: Teknik 

Ämne: Teknik (Skolverket, 2011a) 

 

Ämnets syfte: ”Vidare ska undervisningen 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.” 

 

Förmågor: Ingenting explicit gällande genus. 

 

Centralt innehåll, åk 7-9: ”Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och            

mäns yrkesval och teknikanvändning.” 

 

Kunskapskrav kopplat till ovanstående förmåga (åk 9): Ingenting explicit gällande genus. 

Gymnasieskolan – Teknik 1 

Kurs: Teknik 1 (Skolverket, u.å.c) 

 

Ämnets syfte (generellt för ämnet Teknik, innefattande kurserna Teknik 1, Teknik 2 samt             

Teknik – Specialisering): ”Därutöver ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om           

föreställningar om manligt och kvinnligt i förhållande till teknik.” 

 

Förmåga 8 (endast Teknik 1): ”Kunskaper om hur föreställningar och traditioner inom            

teknikområdet styr uppfattningar om vad som är manligt och kvinnligt och hur det har              

påverkat och påverkar teknik och teknikutveckling.” 

 

Centralt innehåll (endast för Teknik 1): ”Grundläggande teknikfilosofi: etiska värderingar          

och genusstrukturer samt hur de har påverkat och påverkar tekniken, dess användning och             

tillgänglighet. Hur teknik och teknikens attribut könsmärks.” 

 

Kunskapskrav kopplat till ovanstående förmåga 8: ”Vidare beskriver eleven översiktligt/          

utförligt/ utförligt och nyanserat hur föreställningar och traditioner inom         

teknikområdet styr uppfattningar om vad som är manligt och kvinnligt och hur det har              

påverkat och påverkar teknik och teknikutveckling. Eleven ger enkla/ välgrundade/          

välgrundade och nyanserade förslag på hur teknikområdet kan göras lika tillgängligt för            

män och kvinnor.” 
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Övriga ämnen 

Företeelsen att uttryckligen nämna genusaspekter i ämnets syfte, förmågor, centrala innehåll           

eller kunskapskrav är relativt unikt för teknikämnet. De flesta skolämnen i grundskolan eller             

i gymnasieskolan har inga sådana formuleringar. Dock finns vissa liknande formuleringar i            

ämnena samhällskunskap och religionskunskap för både grundskolan och gymnasieskolan. 

 

Som exempel ingår ”Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och          

inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan          

socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och         

jämställdhet.” i det centrala innehållet för ämnet samhällskunskap för grundskolan          

(Skolverket 2011a). För ämnet religionskunskap finns exempelvis formuleringen ”Religion i          

relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet.” i det centrala innehållet            

för kursen Religionskunskap 1 i gymnasieskolan (Skolverket, u.å.b). Dessutom förekommer          

genusrelaterade formuleringar i mindre omfattning i ämnena biologi, historia samt hem- och            

konsumentkunskap i grundskolan. 

 

Sammanfattningsvis skulle ämnet teknik tillsammans med ämnena samhällskunskap och         

religionskunskap kunna sägas bära ett större ansvar för att diskutera och implementera det             

jämställdhetsuppdrag som Skolverket ålagts att genomföra. Detta eftersom det finns          

formuleringar direkt inskrivna i läroplanerna för just dessa ämnen. Teknikämnet bär därför            

ett särskilt ansvar, eftersom motsvarande lydelser inte finns inom de övriga tekniska eller             

naturvetenskapliga ämnena. 

2.4. Problemformulering 

Som diskuterat ovan, visar mycket forskning att könsskillnader till stor del har inverkan på              

valet av tekniska utbildningar och yrken. Ytterligare forskning ger dessutom potentiella           

förklaringar till detta, och ger även en del förslag på vad som kan göras för att minska                 

skillnaderna. 

 

I de svenska läroplanerna säger jämställdhetsmålet att en jämnare könsfördelning ska           

eftersträvas. Särskilt i teknikämnet finns flera lydelser som rör genus och som varje lärare              

därmed ska inkludera i sin undervisning. Detta väcker en rad frågor kring hur             

implementeringen ser ut i praktiken och om hur lärare uppfattar lydelserna och relevansen i              

dem. Det är dessutom intressant att undersöka elevernas uppfattningar om hur           

undervisningen kring dessa lydelser varit, samt deras uppfattningar om huruvida den           

undervisning de fått på något sätt påverkar deras syn på könsroller och de egna framtida               

yrkes- och studievalen kopplat till teknik. Detta kan delvis sägas likna Fröbergs (2010)             

studie, dock med fokus förflyttat till teknikämnet i dagens läroplaner. 

3. Syfte och frågeställningar 

Enligt diskussionen i kapitel 2 innebär Skolverkets styrdokument för skolämnet teknik att            

undervisningen ska ha genusrelaterade inslag. Att inkludera detta är alltså ett uttalat krav,             
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och syftet med detta arbete är att undersöka huruvida och i vilken omfattning detta krav               

kommer till uttryck. Att undersöka detta slags inslag är intressant, då de endast återfinns i               

relativt få ämnen, och att deras formulering till viss del särskiljer sig från övriga delar av                

teknikämnets syfte. 

 

Vi har valt att titta på frågan både ur lärarens och elevens perspektiv, och huvudfokus har                

lagts på att kartlägga uppfattningar kring de aktuella lydelserna. Vi har även tittat på hur               

lärare väljer att tolka och implementera lydelsernas innebörd, samt vilket innehåll eleverna            

uppfattar att de bär med sig av denna implementering. Slutligen har vi tittat på elevers               

uppfattningar kring huruvida och i så fall på vilket sätt undervisning i genus påverkar deras               

syn på könsroller. 

 

Det bör poängteras att denna studie främst fokuserar på uppfattningar som baseras på             

undervisning som bedrivits med den aktiva intentionen att följa genuslydelserna.          

Uppfattningar som kan kopplas till undervisning som fokuserar på genus, men som inte             

baseras på de i denna studie diskuterade lydelserna har alltså mindre relevans i de slutsatser               

vi drar. 

 

Sammanfattat syftar studien till att ge svar på följande fyra forskningsfrågor. 

1. Hur uppfattar tekniklärare Skolverkets lydelser kring genus i teknikämnet? 

 

2. Hur beskriver tekniklärare att de implementerar Skolverkets lydelser kring genus i           

teknikämnet i sin undervisning? 

 

3. Vilket innehåll beskriver eleverna att de bär med sig av lärarens implementation av             

Skolverkets lydelser kring genus i teknikämnet? 

 

4. Hur uppfattar eleverna att undervisningen kopplad till Skolverkets lydelser kring          

genus i teknikämnet påverkar deras syn på könsroller i nuvarande och framtida            

teknikkontexter? 

4. Teoretiskt ramverk 

Examensarbetets huvudsyfte är att undersöka vilka uppfattningar som finns om Skolverkets           

lydelser kring genus i teknikämnet hos dels tekniklärare och dels elever. Det teoretiska             

ramverk som bäst passar för denna frågeställning är det fenomenografiska, vilket vi har valt              

som teoretisk grund för vårt arbete. Den fenomenografiska ansatsen innebär enligt Dahlgren            

& Johansson (2015) forskning rörande människors tankar om fenomen i sin omgivning,            

samt deras uppfattningar om detta fenomen. 

 

Marton (1981) föreslår att uppfattningar kan ses ur ett första och ett andra ordningens              

perspektiv. Första ordningens perspektiv innebär att forskaren själv beskriver de aspekter av            

verkligheten som är intressanta, medan det i den andra ordningens perspektiv snarare är             

intressant att beskriva hur andra personer uppfattar olika aspekter av verkligheten. Det är             

alltså främst detta andra perspektiv som är relevant i denna studie, liksom generellt för              
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fenomenografiska undersökningar. Detta innebär vidare att det inte är intressant att titta på             

vad som eventuellt är sant och vad som är falskt, utan fokus ligger helt på att beskriva                 

uppfattningar, så som de yttras. Uljens (1989) menar att det inom fenomenografin är möjligt              

att jämföra människors uppfattningar om en yttre verklighet med en yttre verklighet, och att              

detta görs genom jämförelse mellan de intervjuade personernas uppfattningar om samma           

aspekt av den yttre verkligheten. Uljens förtydligar vidare att den fenomenografiska ansatsen            

gör skillnad mellan vad något är och vad det uppfattas vara. 

 

Uljens (1989) beskriver arbetsordningen för fenomenografisk forskning, något förenklat,         

som att ett fenomen i omvärlden först väljs ut för att studeras. I vårt fall är detta fenomen                  

förekomsten av genusrelaterade lydelser i Skolverkets styrdokument för teknikämnet på          

grund- och gymnasieskolan. Som ett andra steg ska en eller flera aspekter av detta fenomen               

väljas ut. Sedan ska enligt det fenomenografiska arbetssättet intervjuer genomföras med           

syftet att samla in individers uppfattningar om aspekter av fenomenet. I vårt fall har              

intervjuer med ett flertal lärare och elever genomförts. Det fjärde steget innebär att             

intervjuerna transkriberas och skrivs ut för att i femte steget kunna analyseras. I             

analysarbetet ingår att hitta beskrivningskategorier, vilket är det sjätte steget. 

 

Dessa beskrivningskategorier kan ta tid att hitta. De första beskrivningskategorierna som           

definieras är dessutom inte de slutgiltiga, utan en stor del av analysarbetet innebär att              

successivt finna nya sätt att kategorisera materialet på, för att bättre kunna beskriva de olika               

uppfattningarna som de intervjuade personerna ger uttryck för. Beskrivningskategorierna         

ska enligt Uljens (1989) resultera i kvalitativt skilda uppfattningar, och dessa uppfattningar            

kan, både mellan individer och inom en och samma individ, vara sinsemellan            

motsägelsefulla. Uppfattningarna kan ändras under intervjuns gång, eller återkomma         

oförändrade. Vid gruppintervjuer som även har använts i detta arbete i form av             

fokusgrupper, kan dynamiken mellan de olika individerna göra att uppfattningarna kan           

sägas växa fram i samspelet mellan de intervjuade. De olika uppfattningarna kan, tack vare              

kategoriseringen, även relateras till varandra, i det här arbetet ofta i form av motstående              

uppfattningar, uttryckta av olika personer, eller i flera fall av samma person. 

5. Metod 

Här ges en sammanfattad bild över de metoder som använts för datainsamling och analys. 

5.1. Kvalitativ ansats 

Studien syftar främst till att ge en djupare förståelse för personliga uppfattningar, vilket gör              

en kvalitativ ansats särskilt lämplig. Vidare är studiens problemformulering och          

frågeställningar av kvalitativ natur, vilket gör en kvalitativ undersökning till ett naturligt val.             

Slutligen är en kvalitativ ansats mycket vanlig då en fenomenografisk ansats valts som             

teoretiskt ramverk, vilket är fallet i denna studie. 
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5.2. Tematisk analys 

I enlighet med den fenomenografiska ansatsen har målet varit att via det empiriska             

materialet hitta uppfattningar hos lärare och elever. Dessa uppfattningar har sedan           

kategoriserats och tematiserats med hjälp av teoretisk tematisk analys, så som beskriven av             

Braun & Clarke (2006). En stor del av arbetet med att tematisera materialet gjordes med               

hjälp av whiteboard, där möjliga teman och kategoriseringsförslag tydligt kunde diskuteras           

och vägas mot varandra. 

 

Denna process innebar även en stor del skrivande, där det tydligare framgick vilka teman              

som starkast framträdde i materialet. Detta innebar även upprepad revidering av rubriker            

och disposition. Även om denna uppbyggnad av struktur var som mest intensiv i arbetets              

initiala skede, har det funnits behov att revidera dispositionen under hela arbetets gång. 

5.3. Litteratursökning 

Litteratursökning genomfördes främst genom webbaserade söktjänster. Google Scholar        

användes för att ge en generell känsla för vilket material som finns tillgängligt, och Scopus               

användes sedan för att ge finare och mer detaljerade resultat. Fokus låg i första hand på att                 

hitta artiklar som behandlar hur lydelser som behandlar genus uppfattas av elever eller             

lärare, samt hur de eventuellt implementeras av lärare. I andra hand låg fokus på att hitta                

artiklar som behandlar könsroller och de implikationer könsroller kan ha på föreställningar            

kring teknik. Sökord som användes var: genus, manligt, kvinnligt, styrdokument, Skolverket,           

könsroller, teknik, teknikundervisning, gender, technology. 

 

Till viss del hittade vi även litteratur genom genomsökning av referenslistor i tidigare             

examensarbeten som behandlar liknande teman. Dessa examensarbeten hittades främst i          

den litteratursökningsprocess som beskrivits ovan. 

5.4. Urval och datainsamling 

Empirisk data som sedan låg till grund för studiens resultat inhämtades genom            

halvstrukturerade intervjuer med lärare på en grundskola och en gymnasieskola, samt via            

fokusgruppsintervjuer med elever i gymnasieskolan. Som komplement till detta gjordes även           

en enkätundersökning bland eleverna. Intervjuformen var särskilt lämplig, då studien främst           

belyser uppfattningar utifrån en kvalitativ ansats (Dahlgren & Johansson, 2015). Det faktum            

att fokusgruppsintervjuerna endast genomfördes i gymnasieskolan, innebär att resultatet         

gällande forskningsfråga 4 endast baseras på elever i gymnasieskolan. 

 

All datainsamling gjordes på två skolor i Stockholms län; en gymnasieskola och en             

grundskola. För grundskolan har vi i denna studie endast intresserat oss för årskurserna 7-9.              

Främst gymnasieskolan har ett upptagningsområde med hög socioekonomisk status.         

Detsamma gäller grundskolan, även om det i denna skolas upptagningsområde även finns            

större inslag av familjer med varierande socioekonomisk bakgrund. 
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Tre lärare intervjuades i respektive skola, vilket sammanlagt innebär sex intervjuer.           

Intervjuerna varierade mellan 10 minuter och cirka 60 minuter, och samtliga intervjuer            

följde samma halvstrukturerade manus. Detta manus finns återgivet i Bilaga A. I            

grundskolan valdes samtliga lärare som ingick i teknikarbetslaget. I gymnasiet valdes lärarna            

ut i samråd med den ämnesansvariga läraren för teknikämnet. I gymnasieskolan valdes två             

kvinnliga och en manlig lärare ut, där en av kvinnorna var i trettioårsåldern, medan de               

övriga två var i femtioårsåldern. På grundskolan intervjuades två manliga och en kvinnlig             

lärare, där samtliga var i femtioårsåldern. 

 

Under dessa intervjuer gavs lärarna möjlighet att framlägga och detaljera sina uppfattningar,            

vilket ligger i linje med den fenomenografiska ansats som valts som teoretiskt ramverk för              

denna studie. Intervjuerna transkriberades kort efter att de hållits, och dessa           

transkriberingar har sedan legat till grund för analysen. Sammanställning av          

intervjuunderlaget samt genomförandet inspirerades av de handfasta tips och råd som läggs            

fram av Denscombe (2016). 

 

För att inhämta empiri för att analysera elevernas uppfattningar genomfördes två           

fokusgruppsintervjuer, där eleverna fick möjlighet att i grupper diskutera de relevanta           

frågeställningarna. Underlaget för fokusgruppsintervjuerna återfinns i Bilaga B.        

Fokusgruppsintervjuer valdes som arbetssätt, då de kan vara särskilt effektiva för att få fram              

uppfattningar som finns hos gruppdeltagarna (Bryman, 2011, kap. 18; Denscombe, 2016). Då            

de aktuella frågeställningarna dessutom i vissa fall kan uppfattas som känsliga, är det extra              

intressant att följa hur de deltagande elevernas uppfattningar eventuellt ändras under           

diskussionens gång. 

 

Eleverna delades in i en kill- och en tjejgrupp med 4 respektive 6 elever. Uppdelningen i kön                 

gjordes främst för att ge båda grupperna största möjliga utrymme att diskutera sina             

uppfattningar kring könsroller och könsstyrd undervisning, utan att eventuellt behöva känna           

sig begränsade eller hämmade av att elever av motsatt kön också deltog i diskussionen.              

Urvalet gjordes från två olika klasser, där eleverna valdes ut slumpvis efter klasslistor. Två              

initialt utvalda personer i varje grupp valde att inte delta, och blev då istället ersatta av en ny,                  

slumpvis utvald elev. 

 

Studien innefattar även en enkätundersökning. Denna enkätundersökning genomfördes        

elektroniskt via Google Forms, och gjordes av en klass i taget i samband med ordinarie               

undervisning. Samtliga formuleringar i enkäterna för grundskolan och gymnasiet återfinns i           

Bilaga C respektive Bilaga D. Tre klasser valdes ut i grundskolans årskurs 9 och två klasser                

valdes ut i gymnasieskolan. Tanken med att välja ut enbart årskurs 9 i grundskolan var att de                 

flesta elever då hunnit ta del av det mesta av sin teknikundervisning för högstadiet. En länk                

till enkäten delades med klasserna i samband med lektionsstart, och eleverna gavs 10             

minuter att fylla i den. Totalt hade cirka 150 elever möjligheten att svara på enkäten. Totalt                

svarade 76 elever, vilket ger en svarsfrekvens om cirka 50 procent. 
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5.5. Etiska överväganden 

Denna studie är förknippad med frågor och diskussioner som eventuellt kan upplevas som             

känsliga och utlämnande för vissa av de deltagande eleverna och lärarna. Etiska ledord som              

varit med oss studien igenom har därför varit anonymitet, respekt, integritet och värdighet.             

Samtliga deltagare i studien har blivit informerade om att deras identitet inte kommer kunna              

spåras, och att deras uttalanden kommer citeras ordagrant. För att säkerställa deltagarnas            

anonymitet, är samtliga namn på både lärare och elever genom hela examensarbetet            

fingerade. Kvinnliga elever och lärare har givits kvinnliga namn, och vice versa för manliga              

elever och lärare, men i övrigt råder inget samband med personernas verkliga namn. Vidare              

har deltagandet i både intervjuer, fokusgrupper och enkätundersökningar varit frivillig. 

 

Vi har i arbetet med denna studie aktivt strävat efter att återge och kategorisera deltagarnas               

uttalanden på ett sätt som både är i enlighet med verkligheten och tydligt för läsaren. Vidare                

har vi ansträngt oss för att förhålla oss neutrala till de uppfattningar som behandlats, och att                

i resultatet inte blanda in våra egna tankar och uppfattningar. Våra egna tankar spelar dock               

en roll i tolkningen och diskussionen av resultatet. 

5.6. Avgränsningar 

Givet att den kvalitativa ansatsen tar mycket tid i anspråk, samt att tiden för det               

självständiga arbetet är relativt begränsad, är studien inskränkt till endast två skolor. I en              

större studie skulle fler skolor, och därmed fler lärare och elever, ha kunnat ingå. 

6. Resultat 

I detta kapitel redovisas resultatet av studiens intervjuer med lärare samt fokusgrupper med             

elever. Kapitlet inleds med elevernas uppfattningar om genusundervisning i teknik, för att            

sedan följas av lärares uppfattningar om genusformuleringar i styrdokumenten samt en           

genomgång av hur lärarna beskriver att de implementerar genuslydelserna i sin egen            

undervisning. Sist i kapitlet redogörs för elevernas uppfattningar om hur deras           

genusundervisning sett ut, utifrån elevenkäternas resultat. 

 

Givet studiens fenomenografiska ansats, ligger fokus på de intervjuade lärarnas och           

elevernas uppfattningar. I enlighet med denna ansats och i linje med Uljens (1989)             

beskrivning av fenomenografin har ett antal huvudteman framkommit under analysen. Inom           

dessa huvudteman finns sedan underteman, vilka presenteras som egna rubriker. 

 

De huvudteman som framkommit i studien är följande. 

1. Uppfattningar kring könsroller och dess implikation (se kapitel 6.1.1. och 6.2.1.). 

2. Uppfattningar kring genusrelaterad undervisning (se kapitel 6.1.2. och 6.2.2.). 

3. Uppfattningar kring syn på genus i förändring (se kapitel 6.1.3.). 

4. Uppfattningar om genusdiskussioner som ett verktyg för att locka tjejer till           

teknikutbildningar (se kapitel 6.2.3.). 

17 



6.1. Elevers uppfattningar 

Elevernas uppfattningar handlar främst om könsroller och syn på genusundervisning, och är            

därför kategoriserade därefter i den nedanstående texten. Eleverna gav också uttryck för en             

syn på könsroller i förändring, och att det i mångt och mycket är en generationsfråga. 

6.1.1. Uppfattningar kring könsroller 

Elevernas uppfattningar kretsade mycket kring könsroller, vilket är denna studies första           

huvudtema. Diskussionerna behandlade främst varifrån dessa könsroller kommer, vilka         

stereotypa uttryck de tar sig, samt vilka implikationer dessa uttryck får på elevernas liv.              

Dessa tre typer av uppfattningar ses som underteman till huvudtemat, och är är samlade i               

varsin rubrik nedan. 

 

Ursprung 

I diskussionerna med eleverna i fokusgrupperna framkom flera olika tankar kring var deras             

uppfattningar kring könsroller kom ifrån. Uppfostran och könsroller som tog form tidigt i             

livet var tydliga spår, och flera av eleverna gav exempel på hur de upplevde att killar och                 

tjejer har fostrats in i olika roller. En av eleverna i fokusgruppen med tjejer tar exempelvis                

upp en situation där hon under en tekniklektion i nian uppfattar att hon på grund av                

könsroller och annorlunda fostran har andra förutsättningar än hennes manliga          

klasskamrater att välja ett teknikinriktat program på gymnasiet. Hon menar att hon som tjej              

kanske inte tycker teknik är roligt, eftersom hon har mindre vana av det än många killar, och                 

att hon således inte vet vad teknik är. 

 

Och man sitter där som tjej och kanske inte tycker det är jättekul, då har man ju                 

inget intresse av teknik för man vet ju inte vad teknik är. Men om killarna sitter                

och såhär, de tycker säkert att ja men då får vi hålla på med datorer och tv-spel                 

och såna, alltså de har ju lite mer intresse för det, tänker de. [...] Men jag hade ju                  

ingen aning, jag visste ju inte vad cad var. (Petronella) 

 

Hon fortsätter diskussionen, och tydliggör sin uppfattning att killarna vet mer om teknik             

än hon själv, baserat på att de fostrats till att uppskatta teknik mer. Hennes tanke verkar                

alltså vara att killarna på grund av detta ägnar sig åt tekniknära saker på fritiden, medan                

hon själv inte gör det. Hon tycker teknik är jätteroligt, men att hon faktiskt inte hade en                 

aning om det innan hon började Teknikprogrammet. 

 

Ja och jag vet inte varför, jag vet inte om det var de här diskussionsgrupperna,               

men [killarna] hade mer koll på allt det här med data och sånt. Det kanske var                

deras intressen också, för jag håller ju inte på så jättemycket med data och så på                

fritiden. Men alltså jag tycker ju det här är jätteroligt, men jag hade ju ingen aning                

om det. (Petronella) 

 

Samma person resonerar vidare när hon berättar om hur hon och några tjejkompisar             

diskuterade inför det kommande valet till gymnasiet. Hon ger uttryck för uppfattningen att             

18 



hon och hennes tjejkompisar helt enkelt inte tänkte på möjligheten att välja            

Teknikprogrammet, och att det var förvånande för henne när hon insåg att hon ju faktiskt               

kunde välja precis vad hon ville. 

 

När jag gick på grundskolan innan jag hade tänkt på teknik då gick ju jag med alla                 

mina tjejer i min klass och tänkte ”ja vi börjar ekonomi och sam och så liksom".                

Men sen så såhär jag kan ju också gå teknik liksom. Men det var ju inte, alltså vi                  

tänkte ju inte så.  (Petronella) 

 

Vidare verkar hennes tidigare skola inte lyckats ge en jämställd bild där alla             

gymnasieprogram görs tillgängliga för alla elever. Detta tydliggörs i hennes fortsatta utsaga            

kring sin tid inför gymnasievalet, och kan tolkas som att skolmiljön är en förlängning av den                

tidigare uppfostran där könsroller bestämmer vilka intressen som passar killar respektive           

tjejer. Hon ger uttryck för en kritik mot att hon inte på ett tydligare sätt blivit informerad om                  

de möjligheter som faktiskt låg framför henne. 

 

Det var ingen som informerade om, alla killar bara pratade om hur de skulle gå               

teknik och så. Men det var ju inte så att vi tänkte det. Det var ingen som sa liksom                   

bara ”men ni tjejer ska inte ni gå teknik? Det är ju också bra, liksom för er”. [...] Vi                   

satt och pratade om sam beteende och sånt liksom. I våra såhär            

diskussionsgrupper, för de delade upp oss i tjejer och killar, när vi hade våra              

diskussionsgrupper. Vi pratade knappt om teknik. (Petronella) 

 

En av eleverna i gruppen med endast killar resonerar kring könsrollers ursprung, där han              

lägger fram sin uppfattning att förväntningar från familjen spelar en roll i skapandet av              

könsroller. 

 

Och jag hade säkert tyckt om att, att kanske gå sam liksom, men nu blev det bara                 

så att jag tycker om teknik och matte, fysik och sånt, men jag hatar ju               

samhällskunskap och såna saker, men jag kanske skulle ha gillat det ifall jag inte              

hade fått den här uppväxten. Det kanske är för att jag på nåt sätt automatiskt               

[drar] åt det hära ingenjörshållet, för min plastpappa, han ville alltid att jag skulle              

bli ingenjör. (Tomas) 

 

En annan elev i gruppen framlägger ett liknande resonemang, där han menar att vi idag lever                

i ett jämställt samhälle, men att familjemedlemmars syn och förväntningar fortfarande           

spelar en viktig roll, exempelvis vid valet av gymnasieprogram. Han efterlyser samtidigt mer             

information och undervisning som förtydligar att vem som helst kan bli vad som helst,              

oavsett kön. 
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Det jag tycker skulle vara intressant att lära sig, det är att man, det är att upplysa                 

det hära att mer att vem som helst kan liksom bli vad som helst. [...] för att trots att                   

vi lever idag i ett väldigt jämnt samhälle så är det ju fortfarande inom främst               

skulle jag kunna tänka mig inom familjen att det är såhära ”ja, men han min son,                

han ska gå teknik, mekaniker, och min dotter hon ska liksom göra det här och det                

här”. (Peter) 

 

Samtidigt är det tydligt att eleverna själva inte har en tydlig bild av var deras eventuella                

föreställningar och könsroller kommer ifrån. På frågan hur de tror könsroller styr deras val              

uttrycker en av eleverna i gruppen med killar att det nog beror på vilka könsroller som följer                 

med sedan barndomen, samt att han själv inte vet varför han har de intressen han har. En                 

annan gruppdeltagare flikar in sin uppfattning att många föreställningar nog kommer           

omedvetet. 

 

Beror väl lite på vad man fått som könsroller när man var ung kan jag tänka mig i                  

såna fall. Växte upp då lekte man med bilar och lekte krig och sånt, då kanske man                 

blir mer, jag har i alla fall blivit intresserad av teknik för jag tyckte det verkade                

roligt att hålla på och bygga saker. Men om det beror på liksom hur man växte upp                 

och vad jag lekte med, det vet jag inte riktigt, det var det intresset jag hade liksom.                 

(Krister) 

 

Jag tror det är omedvetet också. (Tomas) 

 

En något annorlunda vinkling ger en av killarna när han svarar på frågan om hur könsroller                

eventuellt har påverkat hans val av utbildning. Diskussionen handlar om hur han eventuellt             

hade kunnat välja en utbildning med annorlunda fokus, och han markerar tydligt att han inte               

tror att hans val handlar om könsroller eller förväntningar. Istället handlar det om hjärnans              

utveckling och intressen som varit med honom sedan han var mycket ung. Han för inte detta                

resonemang vidare, men hans uttalande skulle kunna tolkas som ett uttryck för en             

uppfattning att hans medfödda natur väger tyngre än de könsroller samhället och hans             

omgivning eventuellt gett honom under uppväxten. 

 

Alltså jag är inte kreativ. Såna saker. [...] Jag har liksom, jag vet inte varför det är                 

så, men jag har liksom, jag tror det beror på kanske hjärnhalvorna utvecklas hos              

alla individer olika, men för mig jag har alltid varit såhära hållit på att meka och                

intresserad av såhär åh jag ser en klocka, undrar hur den funkar, ja och såhär               

öppnat upp en klocka och då man inte lyckats sätta ihop igen [skratt]. Men alltså               

det var inte ens, alltid funnits, när jag var såhära tre fyra år gammal har jag hållit                 

på med det och då hade jag ingen aning om vad könsroller var och så, så jag tror                  

det beror mycket på vad folk intresserar sig för. (Peter) 

 

Stereotyper 

De intervjuade eleverna gav tydligt uttryck för att det finns stereotypa bilder av manligt och               

kvinnligt i samhället, men att de själva inte låter dessa spela en alltför stor roll. En elev i                  

fokusgruppen med killar understryker att han skulle vilja få mer undervisning för att bättre              

förstå varför könsroller har uppstått, eftersom han inte kan förstå varför någon skulle vilja              
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göra skillnad på män och kvinnor. Samtidigt är hans uttalande något ambivalent, då han              

också ger uttryck för att han själv har föreställningar kring könsroller, utan att veta var dessa                

föreställningar kommer ifrån. 

 

För direkt när man tänker på civilingenjör så tänker man inte på en kvinna, i alla                

fall jag. När man säger så här engineering, då tänker jag direkt på en man liksom,                

och varför är det så? Varför tänker man inte på en kvinna? Dessutom man ser               

liksom en kvinna som är en civilingenjör, då är det liksom, då blir man extra               

imponerad på nåt sätt, för hon har liksom på nåt sätt brutit mot en norm som finns                 

av någon anledning. (Tomas) 

 

Han ger i ett senare uttalande lite mer information om var han tror dessa tankar kan ha                 

kommit ifrån, och han uttrycker uppfattningen att föreställningar om könsroller börjar           

bildas mycket tidigt i livet. Detta kan tydligt kopplas till diskussionen kring könsrollers             

ursprung ovan. 

 

Jag tror verkligen att om alla här är, om alla pojkar och flickor hade blivit               

uppväxta på samma sätt så tror jag att det inte skulle bli såhär som det blir. För                 

att, frågar man en liten femåring om såhära, om man säger till exempel pilot, då               

kommer nog den där femåringen tänka på en kille, tror jag, eller en ingenjör, då               

kommer den [femåringen] också tänka på en kille, eller en bil, bil racer liksom.              

Man får ju automatiskt den där bilden, från, från, jag vet inte varifrån, från              

samhället kanske, men man blir ju uppväxt med den bilden, automatiskt. (Tomas) 

 

Samma gruppdeltagare fortsätter sedan att berätta om sina uppfattningar kring manliga och            

kvinnliga stereotyper, och menar att han ändå ser skillnader. Han tar exemplet med ritning              

och design, där han ändå tycker tjejer verkar vara bättre än killar. Då diskussionen i gruppen                

var tydligt inriktad mot att det inte finns skillnader mellan könen, lade han fram sina tankar                

på ett nästintill ursäktande sätt. 

 

Man får ändå lite den här bilden av att kvinnor är bättre på att rita, därför att det                  

är så många som går på design. För direkt när jag tänker på att designa nånting,                

skissa nånting, då borde en tjej i min klass göra det, inte nån kille. [...] För det är ju                   

fler som går på design, då får man den bilden att de som går på design, de är tjejer                   

och de är bra på att rita. (Tomas) 

 

En av de övriga gruppdeltagarna instämde snabbt, och resonerade sedan kring att det är              

naturligt att ha föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt. Detta resonemang             

skulle kunna tolkas som att han menar att uppfattningar om kön och könsroller är naturliga,               

och att de delvis baseras på vad som faktiskt påträffas i samhället. 
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Det är ju rätt naturligt om det är fler tjejer på design. Man associerar liksom det                

med... Tjejer kan rita. [... O]m det är betydligt fler killar eller tjejer på nån speciell                

linje eller inriktningsgrupp så antar man liksom att en kille kommer och bygger             

huset till exempel. Tjejer kan rita bra. Behöver inte nödvändigtvis vara så. Man får              

nästan den synen från att man, för det blir det man ser liksom. (Krister) 

 

Eleverna i fokusgruppen med endast tjejer ger tydligt uttryck för att de ofta möts av               

förvåning när de säger att de går Teknikprogrammet, där denna förvåning främst beror på              

att de just bryter mot vad som kan uppfattas som stereotypa könsroller. Under diskussionen              

bygger de fram hur ett typiskt scenario kan se ut då de berättar för en bekant att de går                   

Teknikprogrammet. 

 

Jo, alla blir ju såhär jätteförvånade när man liksom säger att man går teknik för               

att man är tjej. De blir såhär liksom ”va”?  Vad intressant!”, liksom. (Ulla) 

 

Det blir som att det blir nånting extraordinärt bara för att det är så få tjejer som                 

gör det. Liksom att om man går teknik så ”ja men vad du är bra, vad du är duktig”.                   

(Gunilla) 

 

De uttrycker alltså samtidigt en viss irritation över det starka fokuset på deras kön. En av                

eleverna poängterar att det alltid är uppseendeväckande att bryta mot en etablerad norm.             

Som exempel tar hon en kille som bryter mot normen, och menar att han han ju också skulle                  

bli utpekad. Hon ser dock en förändring i samhället som pekar mot en ökad öppenhet, och                

tror att normbrytande beteende kommer bli alltmer accepterat i framtiden. Denna syn får             

snabbt medhåll från ytterligare en gruppdeltagare. 

 

Det är typ som en norm, skulle du se en kille gå.. komma till skolan med en rosa                  

t-shirt och en kjol så skulle alla ha ögonen på honom. Det är samma sak som att en                  

tjej går i teknik, det är lite ovanligt, det är såhär, det passar… Jag tror att i                 

framtiden så kommer det smälta in och fler tjejer kommer våga att ta det här               

steget och äh. (Miriam) 

 

Men det har ju redan nu blivit vanligare än det var för några år sen. (Ulla) 

 

Eleverna i fokusgruppen med killar ger tydligt uttryck för att stereotypa könsroller påverkar             

såväl killars som tjejers val och möjligheter. De ger exempel gällande de tankar tjejer på               

högstadiet har inför valet av gymnasieprogram, men tydliggör samtidigt att könsroller även            

styr de manliga elevernas val och resonemang. En av eleverna diskuterar sin egen tid på               

högstadiet, och menar att det i hans högstadieskola hade uppfattats som fjolligt att välja              

exempelvis samhällsprogrammet. 

 

Jamen, liksom om man gick sam så var man nästan en fjolla. Ja det var liksom, ja                 

det jag hade för mig. Och sen så att tjejerna då gick lite det här samprogrammen,                

natur, ekonomi. (Krister) 
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Även de andra av killarna i fokusgruppen uttrycker samma uppfattning och ger egna             

exempel. På frågan om de tror att killar på grundskolan påverkas av traditionella könsroller              

svarar de jakande, och tar yrken som frisör eller hemkunskapslärare som exempel. 

 

Frisör är ju sånt skulle jag säga. Frisör är ju en sån som [...] skulle vara konstigt                 

om man, en kille, skulle gå. Jag vet inte varför men jag har fått den bilden i alla                  

fall. Om någon skulle gå frisör, så tänker jag direkt på en tjej. (Tomas) 

 

Syslöjdslärare, vad heter det hemkunskap också. Då får jag bilden av en tjej som              

är grinig och bara ”augh, nu ska du laga mat” (Krister) 

 

De menar vidare att en kille som väljer att gå frisör måste vara genuint intresserad och                

dedikerad till yrket. 

 

Då måste han vara dedikerad. Ja, får jag liksom uppfattningen om att han             

verkligen vill det. Han ska bli frisör som en kille. [...] (Krister) 

 

Det känns bara på nåt sätt tjejigt att hålla på med hår. Och sen styla och sånt, det                  

känns inte riktigt som… (Tomas) 

 

Implikationer 

En direkt följd av de stereotyper som diskuteras ovan är de implikationer de eventuellt har               

på elevers frihet och valmöjligheter. Detta är nära kopplat till den ovanstående diskussionen             

kring gymnasieval. En av eleverna i fokusgruppen med killar ger uttryck för uppfattningen             

att han tror många tjejer som kanske hade velat gå Teknikprogrammet på grund av              

förväntningar och föreställningar istället väljer att gå Naturprogrammet. 

 

Jag känner alltså, liksom, det kanske är så, tjejer som tänkt såhär, teknik det är en                

bra utbildning och så, men det kanske är lite väl grabbigt så jag tar natur istället.                

Jag tror det finns många sådana exempel för att, liksom natur är mer, då är det                

mer tjejer och så. [...] för jag har inte känt så att jag kan inte gå teknik på grund av                    

könsroller och så, men jag tror [för] tjejer det kanske är så. (Göran) 

 

I enlighet med diskussionen kring könsrollers ursprung ger en av eleverna i fokusgruppen             

med tjejer uttryck för att könsroller styr tjejers val delvis genom att könsroller påverkar vilka               

elevgrupper som får tillgång till vilket slags information. Hon menar att anledningen till att              

färre tjejer väljer Teknikprogrammet helt enkelt beror på att tjejer i mindre utsträckning får              

tillgång till den information som för killar är självklar. 

 

Men alltså jag känner bara att liksom det börjar, man ser den här tydliga liksom               

att tjejer inte vet lika mycket om Teknikprogrammet generellt, alltså det får man ju              

från grundskolan. Enda anledningen till varför jag känner till         

[Teknikprogrammet], det är för att min syrra gick det. (Ulla) 

 

För de tjejer som väl väljer att gå Teknikprogrammet kan stämningen i många fall uppfattas               

som grabbig. Det bör poängteras att det främst är fokusgruppen med endast killar som ger               
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uttryck för denna grabbiga stämning. På frågan hur de tror det är att vara tjej på                

Teknikprogrammet ger en av gruppdeltagarna följande svar, där han på ett tydligt sätt visar              

att det förekommer kommentarer och skämt kring könsstereotypa föreställningar. 

 

Det kan vara jobbigt och roligt. [Jag] tror [tjejerna] kan få ganska mycket             

uppmärksamhet. Eh, men liksom antagligen killarna, vi tänker inte så jättemycket           

på vad vi säger. Och [...] om man inte kan ta kommentarer, jag antar att det känns                 

som att [de inte tycker det är] så jätteroligt. [...] Och liksom [killarna går] omkring               

och säger såhär att ”kvinnor är, vad gör du utanför köket”, liksom, och då [tänker               

tjejerna] ”vafan håller de här på med liksom, snackar skit om mig, håller på och               

skämtar”. Man hör ju ofta om killar som inte tänker på vad de säger. (Krister) 

 

Han fortsätter dock sitt resonemang och menar att tjejerna egentligen inte behöver ta åt sig,               

men att han förstår att killarna kan uppfattas som jobbiga. 

 

Jag tror folk tar åt sig mer än de behöver göra. Tror jag är problemet. [...] I hela                  

klassen så skämtar vi med varandra, och så skrattar vi, och sen så går vi vidare                

med det liksom. Det är ingen som liksom tar åt sig för mycket. Men sen så verkar                 

det vara så att [tjejerna] tar åt sig väldigt mycket av det vi säger. Jag vet att vi                  

håller på ganska mycket, så då blir det väl jävligt jobbigt till slut. Som vi inte                

riktigt lägger märke till, för det är ingen som säger ifrån riktigt. (Krister) 

 

I det fortsatta resonemanget tydliggör gruppen att det förekommer alla slags skämt, och då              

inte bara kring kön. Även skämt kring exempelvis politiska åsikter eller ursprungsländer            

förekommer, men den gemensamma uppfattningen i gruppen är att ingen någonsin menar            

något illa med det. 

 

Som kontrast till detta ger eleverna i fokusgruppen med endast tjejer uttryck för att känna sig                

trygga i klassen, och att frågan om könsroller och skillnader mellan könen känns något              

överspelad. En av eleverna jämför avståndet mellan könen som en vägg som försvinner i takt               

med att eleverna och klassen mognar. 

 

Sen tycker jag att man ska försöka våga bryta den här, eller, ja, den här, hur ska                 

jag säga, liksom det är nån slags vägg när man är tjej eller kille. Att killar vågar                 

inte snacka med tjejer och tjejer vågar inte snacka med killarna. I typ första              

terminen på gymnasiet. Men sen typ, med tiden så kommer liksom den här väggen              

försvinna. [...] Det spelar ingen roll om man är kille eller tjej utan mer hur man ska                 

ha respekt för varandra, hur man ska liksom behandla varandra rättvist och så.             

Själv tycker jag att det handlar mest om mogenhet. (Miriam) 

 

En annan elev i fokusgruppen med tjejer menar att hon känner sig trygg i att umgås med och                  

jobba med killarna, och att en tydlig uppdelning på kön snarare förstärker väggen i citatet               

ovan. Samtidigt berättar hon om en gång då hon av en slump hamnat i en grupp med endast                  

tjejer, och hur hon även hade tyckt detta varit acceptabelt. Läraren valde då dock att separera                

dem, endast på grund av deras kön, vilket hon menar ytterligare stärkte känslan av en               
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skillnad och en vägg mellan könen. Hennes reaktion på situationen kan tolkas som en              

uppfattning att mindre fokus bör läggas på elevernas kön överlag. 

 

Alltså, jag vet inte, men i vår klass så hänger de flesta tjejerna med killarna. Alltså                

de flesta tjejerna, vi är ju bara sex styckna. Men vi hänger, man har ju gäng, men                 

vi hänger ändå mycket med killarna. Och då var det ju konstigt när alla tjejer               

hamnade i en grupp och man bara såhär ”det är lugnt alltså vi har ingenting emot                

varandra, vi hänger bara inte så mycket med varandra”. Och då, ändå så             

separerar de oss bara för att de inte vill ha den där uppdelningen, och då kommer                

ju den dära väggen med killar och tjejer fram ännu mer, för för [lärarna] är det                

orättvist om tjejerna är i en grupp. (Ulla) 

 

Flera av eleverna i gruppen med tjejer håller med om detta resonemang, men poängterar              

samtidigt att tjejerna faktiskt ofta sitter tillsammans i grupp i klassrummet. De går inte              

djupare in i detta resonemang, men en av tjejerna, som går en annan inriktning med relativt                

få tjejer, menar att hon i stort sett aldrig sitter med de andra tjejerna. Hon menar också att                  

detta känns naturligt för henne. 

 

De flesta tjejerna i min klass sitter tillsammans, och de går samma inriktning. Det              

är jag och en tjej till som inte går den inriktningen. Och hon brukar också sitta med                 

de andra killarna. Och det är naturligt, så jag tycker jättemycket om dem             

(tjejerna) verkligen, men det är bara, jag känner dem inte så bra. (Gunilla) 

 

Samma elev ger också uttryck för att situationen ändrats sedan hon gick i ettan. Hon menar                

att tjejerna med tiden i allt mindre omfattning har valt att sitta och göra allting tillsammans. 

 

Och sen att det är stor skillnad sen vi började ettan tycker jag, för då var det                 

ganska påtagligt att [tjejerna] bara var med varandra hela tiden. Men nu börjar             

det släppa mycket mer. De är med andra och sådär. (Gunilla) 

 

Slutligen upplever också tjejerna att grupper i skolarbeten delas in på ett sätt som alltför               

mycket tar hänsyn till elevers kön. Åter en gång ger de alltså uttryck för uppfattningen att för                 

mycket fokus läggs på kön, och att de skulle vilja se en mer slumpmässig indelning. Detta                

kan även kopplas till den nedanstående diskussionen kring negativa uppfattningar av           

genusundervisning. 

 

Och sen är det ju på samma sätt att när de delar upp grupper, speciellt i ettan, då                  

var det alltid så att det skulle va en tjej i varje grupp. [Killarna] bara lottades ut                 

bara i princip. Och det är också jättekonstigt tycker jag. Varför kan man inte bara               

ta alla grupper helt slumpmässigt? (Petronella) 

6.1.2. Uppfattningar kring genusrelaterad undervisning 

Det andra huvudtemat som framkom i analysen av det empiriska materialet gäller elevers             

uppfattningar om den genusrelaterade undervisningen. Både uppfattningar om att         

genusundervisningen är viktig och oviktig fanns, och presenteras som underteman till           
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huvudtemat under varsin rubrik nedan. Även uppfattningar som gäller kopplingen mellan           

genusdiskussionen och just teknikämnet samt uppfattningar kring när undervisningen bäst          

ska ske framkom, och presenteras under rubriken ”Tid och plats”. 

 

Genusrelaterad undervisning uppfattad som viktig 

Under båda fokusgruppsintervjuerna framkommer uppfattningen hos eleverna att genus är          

viktigt och att de tycker att ämnet är motiverat att inkludera i teknikundervisningen.             

Exempelvis uttrycker en av killarna uppfattningen att tillgång till mer information om varför             

det blir en uppdelning i hur män och kvinnor väljer utbildning skulle intressant. 

 

Jag tycker det är viktigt att upplysa, varför blir det så... manlig, kvinnlig, liksom.              

Visst, det beror på tradition, men varför är det så? Manligt uppförande eller             

manlig, det är en mansdominerad linje så jag tycker... Jag fattar inte varför inte              

kvinnorna inte skulle kunna, eller, yngre tjejer, varför det blir såhär, det verkar ju              

konstigt om man går teknik typ. [Att] alla [tjejer] ska gå ekonomi eller sam eller...               

Det fattar jag inte riktigt. Teknik är ju en av de bredare linjerna skulle jag säga,                

det är en bra utbildning. Så jag tycker är intressant varför det fortfarande är så               

mansdominerat. Skulle vara intressant att veta faktiskt. (Göran) 

 

En annan av killarna efterlyser mer information från lärare om varför teknik har en så starkt                

manlig kodning. 

 

Så att det skulle jag va, verkligen vilja veta faktiskt, av någon lärare, alltså inte av                

mina egna slutsatser som jag har dragit, för att det är ju egentligen intressant att               

också vilja veta varför just män kopplas till teknik och inte kvinnor, för att de är ju                 

minst lika bra på teknik som oss. (Tomas) 

 

Även en av tjejerna framhåller uppfattningen att genusundervisningen utifrån Skolverkets          

styrdokument för kursen Teknik 1 är viktig, även om hon ännu inte har märkt av den. 

 

Jag tycker att det är… det är bra skrivet liksom, det är såklart det är viktigt, men                 

det känns inte som att det är än sålänge applicerat så mycket på verkligheten än,               

för oss, tycker jag. Det känns inte som att vi har pratat så mycket om det, det                 

kanske vi kommer till senare. (Gunilla) 

 

Tre tjejer uttrycker en uppfattning att undervisning om genus kan behövas i syfte att              

förändra samhällsstrukturer för en ökad jämställdhet. 

 

Men jag tycker det är bra att ta upp, men mer att ta upp liksom för att man ska                   

försöka göra det mer jämlikt, i stället för att ta upp det bara för att liksom, ja                 

informera oss bara, såhär är det. (Ulla) 

 

Mm, det är som att det behövs på papper. (Petronella) 

 

Att man ska förändra liksom. (Gunilla) 
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Under diskussionen framträder även en viss ilska över att lärarna inte verkar ha behandlat              

genus i tillräcklig utsträckning. Två tjejer diskuterar detta och har uppfattningen att            

genusdiskussionen verkar ha glömts bort. 

 

Alltså är det här nåt som lärarna väljer bort, alltså glömmer bort att gå igenom               

typ? (Miriam) 

 

Alltså det känns som att det, eftersom det finns, det här är ju. Det är ju jätteviktigt                 

att ta upp. (Gunilla) 

 

Genusrelaterad undervisning uppfattad som oviktig 

Vid sidan av de uppfattningar som finns där elevgruppen ger uttryck för uppfattningen att              

genusrelaterad undervisning är viktig, finns också uppfattningar om densamma är oviktig.           

Killgruppens första uttalande under diskussionen om genus i teknikämnet är att           

formuleringarna känns flummiga, och att det är svårt att se relevansen och betydelsen av              

dem. Dessutom uttrycker killarna att de kan uppleva sig som utpekade, eller som dåliga              

människor just på grund av sitt kön när genusdiskussioner tas upp i skolan. De beskriver               

tillfällen då de upplever att de blivit orättvist anklagade, och detta gör att de känner en                

skepsis inför genusfrågor. I samband med ett externt företag som hade bjudits in till skolan               

för att generellt diskutera könsroller med samtliga elever på Teknikprogrammet, säger en av             

killarna att han upplever sig anklagad under aktiviteten. 

 

Ja men [ohörbart], killar är dåliga. Alltså, de sa inte det sådär rakt ut så, men det                 

är ju, får en att känna sig så, killar är dåliga, ni ska skämmas, ni är dåliga mot                  

tjejer, ni är allmänt dåliga, typ så kändes det. (Peter) 

 

Tjejerna uttrycker en rädsla för att den genusrelaterade undervisningen ska peka ut dem just              

för att de är tjejer, vilket de uppfattar som obehagligt och dåligt för deras status på                

Teknikprogrammet. 

 

Och det liksom, vi hade väl inte direkt nån lång diskussion om det men det är ett                 

bra upplägg och alla hade liksom respekt för det, för annars kan det bli att det blir                 

lite förlöjligat, att man börjar tycka synd om tjejer, att man sätter dem i en               

situation som inte hänger ut dem, men i och med [att] det är så få tjejer så tycker                  

[jag att] man behöver presentera på ett bra sätt så det blir liksom respektfullt.              

(Ragnhild) 

 

En annan av tjejerna uttrycker uppfattningen att lärare ibland kan fråga en tjejgrupp i              

klassrummet specifikt, vilket kan upplevas som utpekande. 

 

Men det känns som att när lärarna tar upp [genusundervisning] så blir det väldigt              

lätt att de riktar det mot tjejerna, det har hänt flera gånger i varje fall för mig att                  

det är såhär att nu ska vi fråga den där lilla gruppen tjejer som sitter här i                 

klassrummet vad ni tycker. Det är inte såhär ”allihopa så får alla säga vad de vill”,                

utan det ska alltid va riktat mot [oss] liksom.. (Miriam) 
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Tjejgruppen uttrycker även uppfattningen att lärare på Teknikprogrammet behandlar dem          

speciellt just för att de är i minoritet på Teknikprogrammet. De kan exempelvis behandlas              

mer varsamt, vilket uppfattas som både principiellt fel, men samtidigt lite skönt. 

 

Jag har tänkt på en sak med undervisningen, kom jag på nu. Vi har väldigt mycket                

redovisningar, då brukar vi dela upp oss i mindre grupper och så. Då blir det lätt                

att man blir ensam tjej i sin redovisningsgrupp. Då är det lätt att killarna sitter               

såhär ja liksom pratar högt och så. Om jag då sitter kanske lite tystare eller               

nånting, då blir det lätt att våra lärare ibland såhär bara ”Petronella är du redo               

liksom såhär, du får hoppa in efter honom, vill du vara nästa?” Medans med              

killarna liksom [...] nu är det din tur såhär bara, kastar upp dem. [...] Och det är                 

klart alltså jag har ju inget emot, alltså jag uppskattar ju det lite, det är ju såklart                 

skönt att man... Men det är ändå såhär, varför blir alla andra uppslängda liksom              

när jag… Och det är inte för att jag är mer nervös eller har svårt att prata utan det                   

är för att jag är tjej, tror jag. (Petronella) 

 

En tanke som kommer fram i empirin är att genusundervisningen egentligen borde vara             

onödig och i stället bör alla elever undervisas om jämställdhet som en grundläggande             

värdering. Detta önskar de ska ske utan att peka ut endera könet på något sätt. 

 

Jag tycker att man snarare ska lyfta frågan om jämställdhet, alltså inte separera             

allting så mycket för det tycker jag är det som lärarna gör fel just nu, att det ska                  

alltid vara så himla mycket såhär tjejer och killar. Det kan inte va lite mer såhär                

allmänt om vad som är rätt och fel, hur man behandlar folk i allmänhet, snarare               

än att man ska dela upp det. (Petronella) 

 

Tid och plats 

Vid sidan av de uppfattningarna om att genus i teknikundervisningen kan vara både viktig              

och oviktig framkommer även uppfattningar om att genusundervisningen passar bättre in i            

andra ämnen, eller att undervisningen om genus borde ha skett tidigare, i högstadiet. En elev               

i tjejgruppen har uppfattningen att genus är en diskussion som snarare bör finnas generellt i               

allt eleverna arbetar med, än kopplat till ämnet teknik. 

 

Att det känns mer såhär... som en allmän grej som man självklart tar upp i vad                

man än jobbar med… För att det är liksom aktuellt, inte att det skulle va nånting                

specifikt för teknik och sådär. Som jag ser det i alla fall. (Sara) 

 

En viss tvekan kring att inkludera genusfrågorna i just teknikämnet framkommer under            

intervjuerna. Många ifrågasätter det rimliga i att ha med dessa lydelser för just teknikämnet.              

Tjejerna uttrycker en uppfattning om att det är problem med könsobalans i fler ämnen än i                

just teknik, och konstaterar att det finns en skillnad mellan skolämnen när det gäller              

genusfrågan. 
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Men jag tycker att det, det säger väl nånting om samhället, att man måste ta upp                

det här med könsroller och kvinnligt och manligt. Men jag tror inte det står i               

läroplanen för typ fysik, till exempel. (Gunilla) 

 

Det är nog min reaktion, att jag tycker det är dumt att man ens ska behöva ta upp                  

det här med kvinnligt och manligt inom teknik. Det gör man ju inte i Sam               

[samhällskunskap eller Samhällsprogrammet] till exempel. Att det ska va så, vad           

säger man, mansdominant i teknik. (Petronella) 

 

En annan tjej visar uppfattningen att genus borde tas upp i flera ämnen och på flera                

program, inte bara inom teknik, vilket stärker ovanstående påståenden. 

 

Jag tänker att det ligger mest [i] intresset alltså. Vill man plugga teknik så ska               

man göra det. Vill man inte, då kan man göra nåt annat. Att det borde va mer, det                  

här med genus, med killar och tjejer, då borde det inte va riktat mot just               

teknikämnet eller bygg, utan det borde va för alla klasser för alla linjer. (Miriam) 

 

Även i killgruppen diskuterades relevansen i att ha genuslydelserna i styrdokumenten.           

Gruppen diskuterar att genus kan passa bättre in exempelvis i ämnet religion. 

 

Nämen alltså jag känner att det här egentligen hör kanske till en annan kurs. Om               

man hade en etikkurs eller nån annan kurs liksom, men inte teknikkursen, för             

teknik det är ju teknik. Det här är ju frågor om jämställdhet och såna saker, så jag                 

känner mer att [då] ska man kanske ha en jämställdhetskurs och göra nån såhära              

etikkurs som exempel, som vi hade på religionen, [då] hade vi ju lite etik. (Peter) 

 

En annan elev håller med i uttalandet att genus passar bättre i något annat ämne än just                 

teknik, samtidigt som han också uttrycker en förståelse och uppfattning att genusfrågan            

behöver tas upp på grund av könsobalansen inom teknik. 

 

Teknik är ju väldigt, i alla fall på gymnasiet, väldigt mycket mer killar än tjejer               

som går teknik. Så jag kan också tycka att det är viktigt att det finns såna här som                  

visar att liksom kvinnor och män ska, man kan förhålla sig till teknik på olika sätt.                

Men jag håller också med dig, som du sa [pekar på Peter], det är mer en annan                 

kurs kanske, än just teknik. (Göran) 

 

Gruppen diskuterar även längre fram tanken att syftet bakom att ha genusundervisningen            

kopplad till just teknikämnet kan vara just för att det finns en så tydlig och långvarig                

mansdominans inom just det ämnet, men menar å andra sidan att den diskussionen i så fall                

rimligen även behöver föras inom kvinnodominerade program och kurser. 
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Alltså, jag kan ju förstå tankegången bakom att det finns i teknikkursen, just som              

Göran sa att det är ett, en väldigt mansdominerad kurs och så, men samtidigt så               

är det ju som sagt det känns ju mer som en annan fråga om utbildning och inte                 

bara om själva tekniken så att säga. Det är ju bara för att det råkar var mer män                  

än kvinnor på teknikkursen. Men [det kan vara en] allmän fråga, inte specifik             

teknikfråga. För det finns ju också kurser som är kvinnodominerade också. Som            

till exempel vissa samhällsinriktningar och så. (Peter) 

 

Elever från båda fokusgrupperna framhåller under diskussionen att de gärna skulle se mer             

genusrelaterad undervisning i teknikämnet tidigare, på grundskolan. De upplever att inget           

fokus har lagts på att diskutera varför könsfördelningen är ojämn inför gymnasievalet. En av              

killarna uttrycker uppfattningen att könsrollerna redan fanns under tiden på högstadiet. 

 

Det vore nästan bättre om man går igenom det på grundskolan och.. för i alla fall                

då hade jag en uppfattning om att killar då gick teknik eller nåt såhär lite mer                

praktiskt. (Krister) 

 

Fokusgruppen med enbart tjejer uttrycker en avsaknad av information om          

Teknikprogrammet inför gymnasievalet, och dessutom uttrycker de vid flera tillfällen i           

intervjun att teknikämnet på högstadiet behandlades styvmoderligt med exempelvis för lite           

tid, och tråkiga och meningslösa uppgifter. En elev i tjejgruppen efterlyser mer information             

om genus i grundskolan och ser dessutom att den undervisningen kan hjälpa eleverna att              

göra ett mer medvetet gymnasieval. 

 

Jag tror att det kanske, om man tittar på kunskapskraven i grundskolan så är det               

ju ingenting om tjejer. Alltså inget krav på att man ska kunna något om könsroller               

och sånt. Jag tror ändå det kan vara bra om man informeras om sånt redan i                

grundskolan. För det är ju i grundskolan man gör sitt val till gymnasiet. Och sen               

också för teknikämnet i högstadiet var jätteoseriöst. (Petronella) 

6.1.3. Uppfattningar kring könsroller i förändring 

De intervjuade eleverna visar även uppfattningar kring könsroller i förändring, vilket är det             

tredje huvudtema som kom fram i analysen av det empiriska materialet. Som framlagt i              

tidigare avsnitt kring könsrollers ursprung och stereotyper menar många av eleverna att            

tidigare generationer och familjemedlemmar ibland ger uttryck för könsroller eller          

förväntningar som inte längre finns hos den yngre generationen, inklusive de intervjuade            

eleverna själva. På ett sätt kan de sägas måla upp bilden av den moderna människan som                

skiljer sig från tidigare generationer på så sätt att könsroller eller föreställningar inte längre              

tillåts spela någon roll. Beslut, konstellationer och trivsel ska vara oavhängiga kön och             

könsstereotyper. 

 

De förmedlar dock ingen stark uppfattning av att det är den faktiska undervisningen,             

inklusive undervisning i genus, som byggt upp denna bild. Som svar på en direkt fråga om                

hur åren på Teknikprogrammet hade påverkat synen på könsroller och manligt och kvinnligt             
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hos eleverna i fokusgruppen med endast killar, svarade en av eleverna exempelvis att bilden              

inte har ändrats alls. 

 

Nää, alltså jag ser ingen skillnad på vad män och kvinnor borde göra, och det har                

liksom inte ändrats bara för att man går teknik. [Tjejerna] är väl minst lika              

duktiga som vi är liksom. (Krister) 

 

Samtidigt är det tydligt att åren i skolan ändå har påverkat dem, och då kanske särskilt åren i                  

gymnasieskolan. Det kan alltså tolkas som att det är den sociala situationen i skolan, snarare               

än den faktiska undervisningen, som har haft störst påverkan. En av eleverna i fokusgruppen              

med endast killar tar upp tekniskt kunnande, och ger uttryck för att hans ursprungliga              

uppfattning om att tjejer inte är lika bra som killar på matte har fått sig en törn under                  

gymnasietiden. 

 

Jag har precis fått en lite bättre bild av att kvinnor faktiskt också är väldigt bra på                 

att räkna matte. För att räkna matte förut i grundskolan [...], de flesta tjejer              

hatade matte, men nu när jag kommit hit så har jag träffat på många tjejer som är                 

väldigt duktiga på matte, som är ännu bättre än mig till och med [...]. Men förut                

var det alltid ”har man ett matteproblem då ska inte man fråga tjejerna”. (Tomas) 

 

En annan elev tänker tillbaka på sin klass i högstadiet, och hur han där hade haft flera                 

kvinnliga klasskamrater som alla hade presterat på vad han uppfattade som en låg nivå. Väl               

på gymnasiet fick han en kvinnlig tekniklärare, och insåg då att hans tidigare uppfattning              

inte nödvändigtvis var en generell sanning om alla kvinnor. 

 

Det kan ju vara olika faktorer och så, så där fick jag liksom tanken ”men shit                

varför är det så, kan det vara så att tjejer är sämre på skolarbete och så?”. Men nu                  

när jag liksom kommit hit till [gymnasieskolan] och så och jag ser ju som vi har jag                 

ju lärare, som [kvinnlig tekniklärare], hon är ju, geni på matte liksom. Då [...]              

återfår jag ju liksom igen att det spelar egentligen ingen roll vad du har mellan               

benen. Det spelar roll vad du har utbildat dig till och så. Fostrats. (Peter) 

 

Vid flera tillfällen ger eleverna i båda fokusgrupperna uttryck för att de könsroller som finns               

egentligen endast är begränsande och att de behöver luckras upp. Flera ger uttryck för att               

begreppet kön är underställt begreppet människa eller individ, och att de inte ser något              

rimligt samband mellan kön och kunskap. Den överhängande känslan i båda fokusgrupperna            

är att de deltagande eleverna vill se ett modernt samhälle, där alla skriver under på att det                 

ska stå individen fritt att välja och verka efter egna preferenser. En av eleverna i               

fokusgruppen med endast killar exemplifierar detta och menar att han under sina år på              

Teknikprogrammet har ändrat sin syn på könsroller, och menar att han nu i mycket större               

omfattning än tidigare ser på människor som individer istället för att fokusera för starkt på               

kön. Han har vidare uppfattningen att minskat fokus på kön och könsroller skulle hjälpa för               

att minska konfliktytan mellan människor. 
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Jag tänker mer att man borde se på folk som individer. Alltså inte man, inte               

kvinna, utan en individ som håller på och studerar, tänker jag. Och då liksom              

såhära, då blir det orelevant om det är fler killar eller fler tjejer, utan då är man                 

bara ett antal individer som håller på och utbildar sig. Jag tror att det skulle               

faktiskt kunna hjälpa lite, dels att få bort det hära konflikter, som det känns som,               

det känns lite som konflikt, och jag tror att det skulle faktiskt bli mer så att man de                  

dära normerna skulle gå bort. Då blir det inte såhär ”jamen där går det tjejer och                

där går det killar”. Nej, men vi är bara folk som håller på och utbildar oss. (Peter) 

 

En annan i gruppen menar något senare i diskussionen att även hans syn på kön och                

könsroller har ändrats sedan hans yngre år, dock utan att specificera när denna förändring              

inträdde. Han kommer från en sociokulturell familjebakgrund där det är självklart att han             

som kille inte ska göra hemarbete, men att hans egen syn med tiden har förändrats och nu är                  

annorlunda från den egna familjens. 

 

Ja, förut, tänkte jag verkligen så. För jag är uppväxt så. Jag kom hit när jag var                 

nio . Så då var det självklart att jag inte skulle göra hemarbeten, utan det var alltid                 

kvinnorna som skulle. Och sedan var det självklart att jag skulle vara den som              

jobbar, och inte tar hand om barnen. Men det har, jag har ändrat mig nu. Det                

borde inte vara så. (Tomas) 

 

Fokusgruppen med endast killar gav vidare vid flera tillfällen uttryck för uppfattningen att             

det inte finns någon skillnad mellan könen, dock med ren muskelstyrka som enda undantag.              

Med detta resonemang såg de ingen anledning till att tjejer inte skulle välja teknik, men               

förstod att färre tjejer sökte sig till mer tydligt yrkesinriktade program såsom bygg- eller              

elprogrammet. Även detta kan tolkas som ett uttryck för vad gruppen, eller delar av gruppen,               

ser som en modern uppfattning – ett samhälle där ingen skillnad finns mellan könen, utöver              

den rent fysiska. 

 

Men just teknik liksom. Natur finns, där finns massor av tjejer. Sam, ekonomi där              

finns massor av tjejer. Men just teknik, där. Jag kan förstå såhär el och bygg, där                

kanske jag, männen dominerar eftersom männen är biologiskt sett starka liksom,           

så, alltså nu, det kanske låter konstigt men, de jobbar liksom mer mer liksom med               

fysiskt som, men teknik, det är ju väldigt vetenskapligt, och det är såhär, både män               

och kvinnor är exakt lika anpassade till det ämnet, tycker jag. (Tomas) 

 

Det bör samtidigt nämnas att ett par av eleverna i fokusgruppen med endast killar framhåller               

uppfattningen att det är svårt och att det tar tid att ändra på rådande könsroller. De kopplar                 

detta till undervisningssituationen, och särskilt en av eleverna menar att det inte är lärarens              

uppgift att berätta för eleverna hur de ska tänka. Han menar vidare att det inte är självklart                 

att de åsikter kring könsroller som finns måste arbetas bort. Om de behöver arbetas bort,               

måste detta låtas ta sin tid. 
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Och liksom, budskapet är bra, men åsikter man har, har man liksom av en              

anledning. Om läraren står såhär ”såhär ska de tänka”, ”jaha, varför då?”. Det             

betyder inte att man tycker att tjejer liksom är sämre, utan det är bara, [...] ja, så                 

är det liksom. Ska man göra någonting åt det? Ja, kanske, men det kommer ju ta                

tid. Inte nåt som man ändrar på en dag. [...] För då måste man ju få alla att ändra                   

tankesätt, inte bara ett par, för då funkar det inte liksom, i praktiken sen. (Krister) 

 

Just synen på läraren och de stora utmaningarna i undervisning med fokus på genus kan               

kopplas till den ovanstående diskussionen kring negativa aspekter med genusundervisning.          

Denna elev får medhåll från en av sina gruppkamrater, som också betonar uppfattningen att              

förändring tar tid och att den måste ske naturligt för att kunna vara långvarig och hållbar. 

 

Och det är som Krister säger, det kommer, nu är det svårt att få med förändring,                

men det finns potential för att få mer förändring, men som sagt, det kommer              

liksom inte gå över en dag, och det är liksom som när man försöker gå ner i vikt;                  

det är inte bra liksom att bara såhära få ned det såhär jättesnabbt och så, för då                 

blir det bara värre, utan det är en process som tar lång tid, och då kommer det bli                  

mer långvarigt och mer hållbart, och liksom ske mer naturligt. (Peter) 

6.1.4. Sammanfattning 

I enlighet med vår fenomenografiska ansats och våra forskningsfrågor har elevernas           

uppfattningar om fenomenet genuslydelser i Skolverkets styrdokument för teknikämnet         

sammanställts. De intervjuade eleverna ger uttryck för uppfattningar om att könsroller finns            

och spelar roll. Könsrollernas ursprung kan exempelvis härledas till uppväxten,          

föräldrapåverkan och det faktum att killar och tjejer leker med olika leksaker. Eleverna             

menar vidare att det finns stereotyper kopplade till kön gällande exempelvis yrke, färdigheter             

och kläder. Dessa stereotyper har inverkan på eleverna vid val av exempelvis            

gymnasieprogram, och även på stämningen på Teknikprogrammet. De kvinnliga eleverna          

uttrycker uppfattningen det, främst initialt, finns en vägg mellan killarna och tjejerna i             

klassen. Tjejerna är vidare tydliga med att de inte vill se någon könsuppdelad undervisning              

eller särbehandling. 

 

Gällande undervisning i genus, ger de intervjuade eleverna uttryck för uppfattningen att de             

skulle uppskatta undervisning i dessa frågor, och att det är bra att det står med i Skolverkets                 

dokument. På samma linje uppfattar de det som negativt att deras lärare inte givit dessa               

frågor tillräckligt utrymme i utbildningen. Samtidigt upplever både killar och tjejer att de             

kan känna sig utpekade på grund av sitt kön i samband med detta slags undervisning, och                

båda fokusgrupperna uttrycker uppfattningen att de inte vill bli särbehandlade på grund av             

sitt kön. 

 

Båda elevgrupperna ställer sig frågande till huruvida diskussionen kring genus ska höra till             

just teknikundervisningen, och de nämner religionsundervisningen som en mer naturlig          

plats. Båda elevgrupperna ger också uttryck för uppfattningen att de tycker traditionella            

könsroller befinner sig i förändring, och att denna förändring är bra. Gruppen med killar              

poängterar samtidigt att detta slags förändring är svår, och måste få ta tid. 
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6.2. Lärares uppfattningar 

Lärarnas uppfattningar kan, precis som elevernas, delas in i uppfattningar om dels            

könsroller och dels genusundervisning. Dessutom ger lärarna uttryck för uppfattningar om           

att fler tjejer behöver lockas till tekniska utbildningar. 

6.2.1. Uppfattningar kring könsroller 

De intervjuade lärarna ger uttryck för flera olika uppfattningar gällande könsroller och hur             

de förhåller sig till dessa, vilket är en fortsättning på det andra huvudtema som framkommit               

i analysen av det empiriska materialet. De talar om könsroller som en följd av olika mognad                

hos killar och tjejer, samt om könsroller som följd av stereotyper. Slutligen talar de även om                

könsroller som underordnade individen, och menar att deras elever främst är människor,            

snarare än kön. Dessa tre uppfattningar ses som underteman till huvudtemat, och är             

samlade under varsin rubrik nedan. 

 

Könsroller som en följd av mognad 

En uppfattning som framkommer hos två av de intervjuade lärarna är att skillnader mellan              

könen främst beror på mognad, och att denna skillnad alltså minskar i takt med att killarna                

blir äldre och når en mognadsgrad som är i nivå med tjejernas. Främst är det en av de                  

intervjuade tekniklärarna på gymnasiet som driver denna linje när han beskriver hur tjejerna             

ofta är bättre än killarna på att ge nyanserade beskrivningar som svar på uppgiftslydelser. 

 

[...] utan det är nog mer att killarna inte har tänkt så långt liksom. Det är väl en                  

fråga om mognad också kan jag tänka. Ja, så att det är nog där det ligger lite                 

grann. Nej, det märker man alltså, väldigt sällan att [killarna] får det här             

nyanserade [beskrivningarna]. (Ludvig, gymnasielärare) 

 

Han fortsätter på samma linje och poängterar åter en gång hur mognadsgraden skiljer könen              

åt. På frågan huruvida tjejer uppskattar diskussionen kring genus i klassrummet menar han             

att det finns en skillnad, och att denna skillnad delvis beror på mognadsgrad. 

 

Jaaa, jo, [tjejerna] gör det (uppskattar genusdiskussionen), och de är ju mognare            

också. Det skiljer ju kanske två år i genomsnitt i mognadsgrad så det är helt tydligt                

att det är liksom en mognadsfråga. (Ludvig, gymnasielärare) 

 

Som en fortsättning på diskussionen kring killarnas mognadsgrad beskriver läraren sin           

uppfattning att de flesta av tjejerna på Teknikprogrammet nog trivs, men att den grabbiga              

stämningen som ett resultat av killarnas barnslighet kanske ändå uppfattas negativt och            

kanske till och med får killarna att trivas bättre än tjejerna på programmet. 
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Jag tror själva utbildningen som sådan har [tjejerna] uppfattat som rätt positiv,            

men sedan är ju frågan hur de uppfattar miljön där de liksom är ett fåtal tjejer i en                  

grupp, bland en massa killar liksom. För [killarna] är ju lite barnsliga och             

högljudda och tramsiga, [...] så det är ju lite grabbig stämning då. [...] Jag förstår               

tjejerna, det gör jag. Det är inte riktigt tillrättalagt för dem, utan det är väl mer                

killarna som trivs då. (Ludvig, gymnasielärare) 

 

Könsroller och stereotyper 

Uppfattningen att det finns ett visst motstånd från killarna att prata om genus i klassrummet               

återfinns hos flera lärare, och kan sägas vara ett tydligt uttryck för stereotypa könsroller eller               

skillnader mellan könen. Den intervjuade gymnasieläraren med starka uppfattningar kring          

elevernas varierande mognadsgrad menar vidare att genusundervisning uppfattas olika av          

killar och tjejer i klassrummet. 

 

Jaa, tjejerna brukar tycka att det är ganska ok att prata om det där, men killarna                

tycker att aouuutsch, varför måste vi ha? Det här var ju inget kul. (Ludvig,              

gymnasielärare) 

 

Läraren driver tesen att killarna i de klasser han undervisar kommit till Teknikprogrammet             

för att få ”banka med hammaren” snarare än att diskutera genus, och att killarna snarare               

hade hoppats eller trott att utbildningen skulle vara fri från genusdiskussionen. Samtidigt            

menar han att just banka med hammaren i mindre omfattning ligger för tjejerna. Detta kan               

alltså ses som ytterligare uttryck för hans uppfattning att det finns stereotypa könsroller i              

klassrummet. 

 

Killarna vill ju ha bara teknik och bygg och fix och don och slå med hammaren och                 

sånt. Ja, så att då kommer man tillbaks till det här med att teknikens attribut               

könsmärks som det står i dokumenten också. [...] Så man märker ju skillnad ofta              

mellan tjejerna och killarna så det är inte.. Banka med hammaren det ligger inte              

för tjejerna så mycket. (Ludvig, gymnasielärare) 

 

En annan av de intervjuade gymnasielärarna ger ett tydligt exempel på elever som i samband               

med diskussioner kring genus i klassrummet inför henne gett uttryck för vad som kan              

uppfattas som mycket stereotypa könsroller, där kvinnans självklara roll är att vara hemma             

och ta hand om barnen. Hon ger dock tydligt uttryck för att ha blivit ställd av situationen,                 

och att detta slags uttalade från elever är ovanligt. Detta kan även kopplas till ovanstående               

diskussion, där manliga elever på ett tydligt sätt gett uttryck för att inte vilja diskutera genus. 

 

När man har jobbat med [genusfrågor] i mentorsklasser, då har det varit vissa             

killar som såhär ”nämen vadå, kvinnans jobb är ju att stå i köket”. Säger det till                

mig liksom, som är mentor ändå. [...] ”Jamen det är ju självklart att du ska tjäna                

mindre, du kommer ju bara vara hemma och ta hand om barnen sen.” Den synen               

finns ju fortfarande bland människor, eh, den är ju lite svår att hantera. (Stella,              

gymnasielärare) 
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På temat stereotyper menar en kvinnlig tekniklärare på grundskolan vidare att det finns             

speciella ord och lydelser som med fördel kan användas för att i högre omfattning väcka just                

tjejers intresse. 

 

Sen ska de få konstruera sitt ytterhölje i plast. Och att använda ordet design, att               

designa, så tolkar jag det som att det ordet kan locka fler framför allt då tjejer som                 

kan relatera design till kläddesigner. (Josefin, högstadielärare) 

 

Samma lärare menar också att det kan vara okej att könsroller eller stereotyper finns och att                

det kanske inte är hennes uppgift att ändra dem. Gällande olika föreställningar om teknik              

som eventuellt kan finnas hos män och kvinnor menar hon att där finns skillnader, men att                

det kanske inte är hennes, eller i förlängningen lärarkårens, uppgift att ändra dessa. 

 

Det är klart att jag kan styra min kaffebryggare liksom från min mobil, bara för               

att man kan, men det tror jag mer män lockas till än kvinnor. Och säger man det                 

till en högstadieklass så kanske det är också fler killar som lockas till det än vad                

tjejer gör. Och ska vi ändra på det? Är det vårt syfte? (Josefin, högstadielärare) 

 

Könsroller underordnade individ 

Den intervjuade gymnasieläraren Stella, som i ovanstående citat ställs inför en elev med             

tydliga värderingar kring kvinnans plats i hemmet gör tydligt att hon inte står för              

elevuttalandet, och att hon personligen vill få bort de könsroller hon tycker finns. På ett               

personligt plan uppfattar hon det som negativt att bli sedd först som kvinna och sedan som                

person, och hon menar att hon tycker det kan vara ansträngande med kvinnor som sätter sitt                

kön före sitt verk. Hon förtydligar med ett exempel med en kvinna som föreläser om sitt                

arbete och som då är noga med att lyfta fram det egna könet. 

 

Som att det var ju även på KTH när man var och lyssnade på kvinnliga föreläsare                

så blev det oftast vänt att ”jag har lyckats med det här, trots att jag är kvinna”. Så                  

bara kan man inte bara ha en föreläsare som är kvinna som föreläser om sin grej?                

Och inte behöva vända det till att jag har lyckats trots att jag är kvinna? Vi vet                 

redan att, ok, kvinnor har det lite tuffare, men kan vi inte bara få lyssna på en                 

kvinna som faktiskt inte behöver nämna det var femte minut. (Stella,           

gymnasielärare) 

 

Det kan tilläggas att just denna lärare ger uttryck för att ha vant sig vid att arbeta tätt                  

tillsammans med män, och att i denna omgivning ha känt sig ha blivit en av dem. Kanske                 

ligger detta delvis till grund för hennes starka uppfattning om att så lite skillnad som möjligt                

bör göras mellan könen. 

 

Jag tror att jag, jag kommer ju från en ganska manlig värld, alltså jag läste data.                

Det var ju, vi var fem tjejer och 300 killar typ. [...] Och jag har liksom, jag har                  

aldrig sett något problem i det, alltså jag har aldrig blivit särbehandlad eller så              

utan jag har mer varit en av killarna mer. (Stella, gymnasielärare) 
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En annan lärare i samma teknikarbetslag som de ovanstående lärarna delar uppfattningen            

att det inte är lätt att identifiera stereotypiskt manligt och kvinnligt beteende bland sina              

elever, och att alla typer av beteende kan återfinnas hos både killar och tjejer. Hon drar ett                 

exempel där en tjej uppvisat ett beteende som kanske annars kan anses vara stereotypiskt              

manligt. 

 

Idag till exempel fick jag säga till en tjej: ”nu är det ju såhär att den här                 

diskussionen blir avslutad nu, innan ni blir osams”, och då är det inte en kille, utan                

då är det en tjej, och det är ju också intressant. [...] Det är inte bara killarna som är                   

dominant, om jag säger så. (Elvira, gymnasielärare) 

 

Överlag kan uppfattningen att ingen särskild vikt ska läggas vid stereotyper eller könsroller             

sägas vara den absolut mest utbredda bland de intervjuade lärarna. Eleverna uppfattas i             

första hand som individer, där kön spelar en tydligt underordnad roll. Denna uppfattning             

finns både på grundskolan och gymnasiet, men kommer fram särskilt tydligt i intervjuerna             

med grundskolelärarna. Samtidigt står det klart att de intervjuade lärarna i grundskolan            

också har tänkt på genus i mindre omfattning än gymnasielärarna, och att de är mindre               

bekanta med det av Skolverkets material som berör genusundervisning. 

 

Samtliga av de intervjuade lärarna på grundskolan poängterar att de aktivt väljer att inte              

prata om manligt eller kvinnligt under sina lektioner. En av dem menar att hon inte alls                

tänker på sina elever som killar och tjejer, och att de för henne helt enkelt är elever. 

 

Jag har personligen svårt att generalisera tjejer, killar. De är elever. [...] Äh, så jag               

tänker ju liksom inte att man är tjej eller kille så ska man kunna ditten eller datten,                 

eller har några förutfattade meningar, utan… nu ska vi lära oss det här, liksom              

oavsett. (Josefin, högstadielärare) 

 

En annan lärare menar på samma sätt att eleverna är människor snarare än kön, och menar                

att han istället pushar sina elever att göra det de har intresse för. Han är alltså av                 

uppfattningen att könsroller och stereotyper får stå åt sidan, till förmån för personliga             

intressen eller fallenheter. I sammanhanget bör också tilläggas att just denna lärare inte var              

medveten om att genuslydelser ens existerar för teknikundervisningen i grundskolan. Han           

hade läst lydelserna med uppfattningen att Skolverket med formuleringar som ”manligt och            

kvinnligt” snarare menade ”alla människor”. 

 

Ja, jag pushar både för ingenjör och för läkare och för olika saker [...]. Men man                

ska göra det man är intresserad av. Har man ett intresse och fallenhet för nåt, så                

blir det ju bättre och roligare. Sen har det inte betydelse, alltså det är helt               

oväsentligt om man är kille eller tjej. (Emil, högstadielärare) 

 

Samtidigt som han intervjun igenom vidhåller uppfattningen att det inte finns någon            

skillnad mellan tjejer och killar, påtalar han dock ändå i likhet med ovanstående diskussion              

att det finns en skillnad i mognad och att det är viktigt att tjejerna inte hindras av killarnas                  

omogenhet. Han menar i samma diskussion att han pushar tjejerna till att inse att världen               

står öppen för dem, vilket skulle kunna tolkas som ett uttryck för uppfattningen att              
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könsroller faktiskt ändå existerar och att han alltså till viss del arbetar annorlunda mot              

manliga och kvinnliga elever. Hans grundtanke är att alla elever oavsett kön ska kunna              

lämna skolan med samma förutsättningar och samma tro på sina egna möjligheter. Under             

intervjun är han dessutom tydlig med att detta resonemang sträcker sig utanför kön, och att               

det även innefattar exempelvis sociokulturell bakgrund, trosbakgrund och etnicitet. 

 

Alltså jag, det är ju det att tjejerna ska ha exakt samma förutsättningar som              

killarna, och det finns väldigt mycket, speciellt i högstadiet så är det många tjejer              

som är duktigare än killarna för de är mera mogna och ligger mera före. Och då                

ska inte de behöva hållas tillbaka, för att det är killar som stör och pockar på                

uppmärksamhet. Så då får man försöka peppa och pusha och liksom hjälpa            

tjejerna så att de kan få blomma ut. (Emil, högstadielärare) 

 

Samma lärare drar diskussionen något längre, och menar att könsroller spelat ut sin roll inte               

bara i skolan, utan också i samhället i stort. Han är av uppfattningen att kön eller könsroller                 

inte längre spelar roll ens i arbetslivet och vid nyanställning. Han menar att kön brukade               

spela roll, och att män av tradition brukade anställa och rekrytera vänner och bekanta som               

ofta också var män, men att detta idag har ändrats. Enligt honom har vi idag övergått till ett                  

mer meritokratiskt system, där kompetens värderas högre än personliga kontakter, och           

därmed även högre än kön. 

 

Jag tror att det är mera att man har rekryterat sina vänner och kollegor och såna                

man känner, [...] i alla fall på toppositioner. [...] Nu har det börjat bli mera på                

kompetens och meriter, men förut har det nog varit mera kontakter tror jag. Så jag               

tror att det är ett ganska stort skifte där om man tittar på samhället utanför               

skolan att det börjar mera kompetens- och meritbaserad rekrytering nu. (Emil,           

högstadielärare) 

 

Den tredje av de intervjuade grundskolelärarna har inte alls tänkt på frågor kring genus, och               

menar att det heller inte är relevant eller nödvändigt att behandla genus i undervisningen.              

Detta då det är en självklarhet att alla elever har rätt att göra samma saker. Vidare menar                 

han att eleverna på högstadiet är jämställda, och att han inte ser några tecken på att elever                 

kommer till skolan med olika erfarenheter av teknik beroende på deras kön. Under intervjun              

nämner han en rapport från Skolverket som behandlar teknikämnets möjligheter att           
2

motverka traditionella könsmönster, men hans uttalande skulle kunna tolkas som att han är             

av uppfattningen att eleverna på högstadiet redan nått en grad av jämställdhet som gör              

skriften överflödig. 

 

2
Han refererar här till Skolverkets skrift ”Naturvetenskaps- och tekniksatsningen”. Denna satsning            

initierades av regeringen och pågick under åren 2012-2016. Skriften finns ej längre tillgänglig i tryckt               

eller digital form. 
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Och sen så läste jag vidare i den här lilla rapporten. Där står det ”genusforskare               

menar att pojkar och flickor får olika erfarenheter, färdigheter och kunskaper om            

teknik på grund av att de i tidiga år behandlas olika utifrån traditionella             

könsmönster”. Och det kanske mycket väl är så, men när man väl kommer till              

högstadiet så tycker jag att det fungerar. Att man är jämställd där i alla fall.               

(Urban, högstadielärare) 

 

Samtidigt menar samma lärare dock även att tjejer ofta är bättre än killar i teknikämnet. Han                

nämner ett exempel på hur han under sina år som lärare tycker tjejerna har utvecklats till att                 

bli bättre på de praktiska delarna av teknikundervisningen, medan killarna snarare har            

stagnerat. 

 

Däremot har jag ju under åren som jag liksom har undervisat i teknik så har jag ju                 

märkt att… just att tjejerna, det är de som har gått framåt, i teknik. Och killarna                

har stagnerat, och till och med ibland gått tillbaks i de om man säger typiska               

mansrollerna, när det gäller till exempel lödning, att använda verktyg, och så            

vidare. Där har tjejerna numera tagit större kliv och är faktiskt duktigare, i många              

avseenden. (Urban, högstadielärare) 

6.2.2. Uppfattningar kring genusrelaterad undervisning 

Hos de intervjuade lärarna framkommer flera uppfattningar som rör undervisningen, vilket           

kan sägas vara en fortsättning på det andra huvudtema som framkommit i analysen av det               

empiriska materialet. Precis som i fallet med elevernas uppfattningar går det hos de             

intervjuade lärarna att urskilja uppfattningar att genusrelaterad undervisning ses som både           

viktig och oviktig. Dessutom finns även här uppfattningar som rör tveksamheter till            

placeringen av Skolverkets genuslydeler i teknikämnet, samt uppfattningar om när          

undervisningen ska ske. Samtliga dessa uppfattningar ses som underteman till huvudtemat,           

och beskrivs mer ingående under varsin rubrik nedan. 

 

Genusrelaterad undervisning uppfattad som viktig 

Alla tekniklärare på gymnasiet uttrycker vid minst ett tillfälle under respektive intervju att             

genus är ett relevant ämne att lyfta i skolan allmänt, och inom teknikundervisningen             

specifikt. Dock är underlaget för denna uppfattning förhållandevis svagt, och citaten kan            

även tolkas som ett försök från lärarna att se lydelserna som något positivt under              

intervjutillfället. Exempelvis resonerar en lärare om att alla elever är människor, och att             

genusdiskussioner därmed är onödiga, för att senare i intervjun erkänna att det finns             

problem med att det är för få tjejer på Teknikprogrammet och att killarna tillåts dominera               

och styra och ta för mycket plats. 

 

Ja, men då är väl det här [pekar på styrdokumenten], då kommer väl det här in,                

för nånstans måste man ju börja, om man inte har, om man inte tänker människa.               

(Elvira, gymnasielärare) 

 

En annan gymnasielärare ger också han uttryck för uppfattningen att genusundervisning           

behövs för att minska på obalansen mellan könen inom teknik. 
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Ja, någonting måste man ju göra va, och det här är ju ändå ett hyfsat försök från                 

Skolverket att få in den här delen på kurserna för att det är ju alldeles för                

snedfördelning va. (Ludvig, gymnasielärare) 

 

Samma lärare uttrycker även längre fram i intervjun att det är svårt att motivera eleverna               

och resonerar om möjligheten att lyfta detta innehåll kopplat till flera arbetsområden inom             

teknik, men att risken då är stor att eleverna tröttnar. 

 

Det svåraste är just att få dem att tycka att det här faktiskt kan vara givande.                

Bidra till inlärning och liksom de tycker bara att det här var någonting som har               

kletats på i princip. Så ska man försöka kanske att få genusaspekter på vartenda              

litet arbetsområde, men det är frågan [...] hur det kommer mottas då efter man              

har gjort det på fem olika områden, kan nog lätt bli att [eleverna] tycker ”igen”               

liksom. (Ludvig, gymnasielärare) 

 

En tredje tekniklärare på gymnasiet uttrycker att genusperspektivet kan uppfattas som           

intressant och tankeväckande för eleverna. 

 

Många har tyckt att det har varit väldigt intressant, speciellt också om man går in               

bakom att det ofta är till exempel fruarna till nån som har varit duktig men [att]                

hon inte lyfts fram för hon är kvinna. Det är många som inte tänker på just det                 

perspektivet också, att kvinnor fick inte samma möjligheter, och när man väl går             

in i såna diskussioner då tycker de [eleverna] ju att det är väldigt såhära oj, men                

det är ju helt sjukt, varför ska inte kvinnor få lyfta. (Stella, gymnasielärare) 

 

Genusrelaterad undervisning uppfattad som oviktig 

Uppfattningen att genus i teknikämnet är påklistrat och onödigt framträder ofta i det             

empiriska underlaget. Exempelvis uttrycker en högstadielärare uppfattningen att lydelserna         

inte känns aktuella och på frågan om relevansen i lydelserna svarar han. 

 

De är inte aktuella, jag tycker inte det. Liksom jag känner inte att det, att man har                 

nåt behov av något slags genustänk i tekniken. (Urban, högstadielärare) 

 

En gymnasielärares uppfattning om genuslydelserna är att de kan riskera att förstärka            

skillnaderna mellan manligt och kvinnligt, och hon tror att om inte skillnaderna diskuteras             

så mycket, så kommer de att jämnas ut av sig självt. 
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Jag tycker inte att tekniken ska delas upp manligt och kvinnligt, men samtidigt, det              

är ju så det har varit, det får man ju inte glömma bort, men jag tycker att det blir,                   

det är ju på väg att bli bättre, och då tycker jag att man kanske inte behöver lägga                  

lika mycket vikt på varför det är manligt och kvinnligt. Alltså, om vi gör skillnaden               

mindre så kommer det inte behöva diskuteras lika mycket, utan man lyfter alldeles             

[för mycket] fram vad som är manligt och vad som är kvinnligt. Jag tycker att om                

man liksom inte trycker på de här skillnaderna så blir de mycket mer jämna.              

(Stella, gymnasielärare) 

 

Som diskuterat ovan lyfter flera lärare på något sätt fram under intervjun att alla elever är                

människor och att genusundervisning kan kännas som ett krystat sätt att försöka göra             

skillnad på människor utifrån kön, en skillnad som de uppfattar inte finns. Exempelvis säger              

en högstadielärare följande. 

 

Och sen så måste jag säga, jag har personligen svårt att generalisera tjejer, killar.              

De är elever (skratt). (Josefin, högstadielärare) 

 

Överlag är lärarna på högstadieskolan tveksamma eller negativa till genus i teknikämnet och             

det framkommer från alla tre tekniklärare att de inte har tagit hänsyn till de genusrelaterade               

formuleringarna i teknikämnet. De har inte reflekterat över dem, och än mindre            

implementerat dem. Oviljan att inkludera genusaspekter i teknikundervisningen märks         

också på uttalanden från gymnasielärarna. Nedan resonerar en gymnasielärare om att det är             

svårt att ha en genusdiskussion eftersom eleverna inte tycker att det behövs. 

 

...då skulle de få in genusperspektiv också, men då märkte man ju också att de               

tyckte det var jättesvårt för de var såhär varför ska kvinnor ha annorlunda? Och              

mer så då att de tycker det är jättesvårt att få in genusdiskussionen för att de                

tycker inte att det behövs. Alltså, de tycker inte att det är ett stort ämne, utan de                 

tycker att alla är lika. Varför ska vi skilja på dem? (Stella, gymnasielärare) 

 

Samma lärare beskriver också att hon tycker det är så självklart att alla människor ska kunna                

göra vad de vill oberoende av könsroller, och att hon tar för givet att eleverna också har                 

förstått det. Detta kan även vara ett motiv till att inte implementera genusundervisning i              

teknikämnet. 

 

Jag tror att mina elever är smartare än vad de är. Alltså jag tycker att det är en                  

sådan självklarhet, att vad fan gör vad hon vill, alltså vill du ha en rosa               

borrmaskin spelar det väl ingen roll om du är tjej eller kille. Alltså jag tycker det är                 

fel när man marknadsför det som att det är för tjejer, det är det jag tycker att mina                  

elever borde vara smarta nog att inse själva på nåt sätt att, du behöver inte köpa                

en rosa bara för att du är tjej.  (Stella, gymnasielärare) 

 

Precis som eleverna beskriver i den kvinnliga fokusgruppen så upplever samma lärare att det              

inte är bra med könsuppdelning i alltför stor utsträckning. 
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Jag tycker att man inte ska dela på dem för mycket, att nu blev det väldigt mycket                 

såhär killar mot tjejer. Inte mot dem, men ändå att det blev såhär vi tog killarna                

för sig, tjejerna för sig, för det gick inte annars, men i klassrummet tror jag inte på                 

att man ska hålla på så. (Stella, gymnasielärare) 

 

En av de intervjuade lärarna på gymnasiet gav uttryck för att hon tyckte lydelserna i               

Skolverkets läroplan kändes gammalmodiga, och att det för henne innebar en krock att             

plötsligt behöva tänka på genus och att, som hon tolkade det, behöva tänka på sina elever                

som killar och tjejer snarare än som individer. På frågan hur hon uppfattar Skolverkets              

lydelser svarar hon följande. 

 

Alltså fortfarande, jag är inne på det där alltså, varför ska det vara? Men det är                

väl så, det kanske uppbyggt strukturerna så, det är manligt eller kvinnligt, och             

varför ska det vara så? Varför ska vi säga det? [...] För om jag skulle utgå från mig                  

själv, [...] då skulle jag ju inte ens tänka om det var en tjej eller kille som sitter                  

framför mig. Alltså förstår du, jag får lite krock här? [...] Det här blir ju ett otroligt                 

skifte. Jag menar att det här är lite gammalmodigt. (Elvira, gymnasielärare) 

 

Tid och plats 

Kopplingen mellan just teknikämnet och genus ifrågasätts av flera lärare och möjligheten att             

samarbeta med andra ämnen, som samhällskunskap eller historia, eller att låta andra ämnen             

ta hela genusdiskussionen. En lärare uttrycker en möjlig koppling till historieämnet. 

 

Ja, det tror jag skulle vara intressant. Varför ser det ut så, var är det det bottnar                 

nånstans? Jag vet inte, det kanske vi inte pratar om, för det är väl bra för                

teknikämnet? Så att man har, jag vet inte, historiskt, alltså historieämnet i sig             

kanske går igenom det, jag vet inte. (Elvira, gymnasielärare) 

 

En annan lärare resonerar kring ett samarbete med samhällskunskapen, och uttrycker även            

ett behov av stöttning från de lärarna, eftersom genus har en koppling till samhället som kan                

vara svår för tekniklärare att undervisa om. Dock uttrycker läraren även en tveksamhet till              

att det skulle fungera i praktiken, eftersom schemat inte är utformat så att det skulle fungera. 

 

Vi är ju inte proffs på det här, kan jag tycka, som är tekniklärare, är ju inte riktigt                  

så duktiga på att få fram det här, så det hade ju varit bättre med någon som har                  

den bakgrunden från samhällskunskap eller historia eller religion att liksom          

komma in på de mera humanistiska aspekterna liksom, inkludera alla i samhället            

och... Diskussioner av olika slag och sånt där, så det hade ju varit rätt häftigt om                

man hade kunnat diskutera det. (Ludvig, gymnasielärare) 

 

Dessutom märks uppfattningar i intervjuunderlaget att genusdiskussionen inte riktigt passar          

in i den undervisning som sker just i stunden. En tekniklärare på gymnasieskolan efterlyser              

att genusaspekten i teknikämnet tas upp i undervisningen redan i grundskolan, eftersom            

könsobalansen på Teknikprogrammet redan är ett faktum när eleverna börjar på gymnasiet. 

 

42 



Så det är ju värdefullt, det är det, men det är ju liksom frågan är ju om det då                   

redan är inslagna dörrar, för det är ju de som är här som får just det här, och då                   

har de ju redan valt va, så man måste kunna titta lite granna som det står med här                  

på dokumentet på grundskolan för att kunna få dem att välja rätt program.             

(Ludvig, gymnasielärare) 

 

Samma lärare diskuterar vidare kring kopplingen mellan trä- och metallslöjd i grundskolan            

och teknikämnet, och att denna koppling eventuellt kan vara orsaken till att tjejer väljer bort               

teknik. 

 

Ja, vi vet ju att det är så, men jag tänker på alla de har en bild framför sig att                    

teknik har att göra med verktyg i princip och så. Många gånger kopplas det även i                

högstadiet med slöjdämnet. Det är en jättevanlig kombination att man har slöjd            

och teknik tillsammans. [...] Och då får de ju det direkt, att det är verktyg och hålla                 

på. Nej, vi vet ju att det är något helt annat, men jag tror inte att eleverna har fått                   

bort den där vanföreställningen. (Ludvig, gymnasielärare) 

 

En annan gymnasielärare är inne på samma tankar om att genusdiskussionen måste tas             

tidigare, redan på högstadiet, och att det är könsroller som då styr elevernas gymnasieval. 

 

Alltså det är ju fortfarande ett problem, men jag tror att [...] skilja på tekniken               

mellan manligt och kvinnligt, det måste ske mycket tidigare än i gymnasiet. När             

man kommer upp i den här åldern då är det nästan redan försent. Det är därför vi                 

inte får kvinnor hit, eller tjejer. För att det blir redan på dagis, alltså grundskolan,               

att det är där jamen killarna ska ha träslöjd, tjejerna får syslöjd. Alltså det är               

nästan den nivån fortfarande, [och] det är därför killarna väljer teknik, för de             

tycker och tror att det är det de ska vara intresserade av. (Stella, gymnasielärare) 

 

På frågan om hon ser ett behov av liknande genusrelaterade formuleringar för teknikämnet i              

grundskolan, svarar läraren att hon tycker det är viktigare att diskussionen tas upp där. Hon               

har också uppfattningen att teknikundervisningen i grundskolan kan tillåta för stor           

könsuppdelning av vilka slags projekt och saker eleverna får arbeta med, och denna             

uppdelning är hon negativ till. 

 

[På grundskolan] ser jag ett större behov, för det är där man ändå tar ett beslut                

vad man vill göra i framtiden [...]. Det känns som att man måste få in det mer                 

redan i grundskolan att alla ska få testa allt och liksom där skulle man trycka på                

att det inte bara är killarna som kan hålla på med teknik. [Det blir] ofta såhär ”hur                 

ska man locka tjejer”, och då bygger man nån liten söt häst eller nåt. Alltså man                

förlöjligar det på det sättet. Det är det jag tror måste bort från grundskolan. [...]               

Killarna får bygga nån cool robot där, men då kan tjejerna bygga en barbie, [...]               

för att det är en tjejgrej, och det tror jag inte på. (Stella, gymnasielärare) 

 

Gymnasielärarna resonerar alltså kring att genus behöver lyftas in i undervisningen tidigare,            

och att det kan vara för sent att prata om detta i gymnasieskolan. Högstadielärarna kan å                
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andra sidan tvärtom resonera att det inte förekommer några problem med könsskillnader på             

grundskolan, och trycker på att alla elever behandlas lika, som elever, oberoende av kön. 

 

Flera tekniklärare på gymnasieskolan uttrycker också att genusfrågan är lättare att koppla till             

ett teknikhistoriskt perspektiv. Ett sätt att lyfta genusfrågan, som ligger nära till hands, är att               

prata om kvinnliga uppfinnare och orsaker till att kvinnor kanske inte har lyfts fram i så stor                 

utsträckning historiskt. 

 

För oftast när man tar upp en bok med uppfinningar, de största, jamen det är ju                

bara män. [...] [J]amen varför är det inga kvinnliga uppfinnare? Jamen för att vi              

inte fick samma möjligheter eller bara att kvinnor är dumma? Alltså, det är ju              

ingen som säger rakt ut att kvinnor är dumma, utan de flesta är såhär att ”jamen                

vi fick inte de möjligheterna även om vi var smarta så var det nån man som                

snodde det”. Man kan ju få in den diskussionen, eh, och då är det ju aldrig nån som                  

säger emot i alla fall. (Stella, gymnasielärare) 

6.2.3. Uppfattningar av behov att locka tjejer till teknik 

Ett fjärde huvudtema som framkommit från de genomförda intervjuerna med lärare, är att             

flera uttrycker en uppfattning att det finns ett behov av att locka fler tjejer att studera teknik.                 

Dels diskuteras att det behövs fler tjejer som söker Teknikprogrammet på gymnasiet, och             

dels att fler tjejer ska lockas att välja tekniska yrken och studier efter gymnasiet. En               

gymnasielärare uppfattar att alltför många tjejer söker Naturprogrammet utan att reflektera           

över möjligheten att välja Teknikprogrammet. 

 

Men det är klart, alltså vi måste ju börja någonstans, vi måste ju göra något åt det,                 

för det är fortfarande alldeles för många som går av naturliga skäl till             

Naturprogrammet direkt utan att ens kolla på teknik. (Ludvig, gymnasielärare) 

 

Det framkommer att gymnasieskolor arbetar aktivt för att få fler tjejer att söka             

Teknikprogrammet. Samma gymnasielärare uttrycker viss irritation över att saker sägs på           

öppet hus som kan avskräcka tjejer från att söka. 

 

Vi hade ju en på öppet hus nu som sa ”jaa, det är lite jobbigt att vara tjej för                   

killarna är så stökiga”, ja då har man ju inte riktigt sålt in det till nästa generation                 

att det ska komma mer tjejer till Teknikprogrammet. (Ludvig, gymnasielärare) 

 

En kvinnlig gymnasielärare har även uppfattningen att hon inte ser det som motiverat att              

hon som kvinnlig tekniklärare ska ges rollen att locka fler tjejer till Teknikprogrammet. 

 

Jag tror att du liksom bara hetsar fram, tvingar fram, som att ja det ska vara med                 

på öppet hus, så är det alltid jag som ska hålla i saker för att jag är ung tjej och de                     

ska locka tjejer. Jag tror inte riktigt på den idén. (Stella, gymnasielärare) 

 

Samma gymnasielärare som ovan pratar om att det är viktigare för skolan att behålla tjejerna               

än killarna på Teknikprogrammet. 
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Nämen då hade man ju varit såhär ja men byt dem [pojkarna] då. Alltså, ni har                

inte vad som krävs så alltså det är bara såhär alltså de får byta… Det brukar lösa                 

sig, medans de här tjejerna, det blir som att, nej vi måste hålla i dem, de är tjejer,                  

vi får inte tappa tjejer på teknik. (Stella, gymnasielärare) 

 

Även högstadielärarna delar med sig av tankar på att de vill locka tjejer till tekniska               

utbildningar. 

 

Det har man väl i bakhuvudet, liksom i samhället i stort, att det behövs mer tjejer                

in i teknik. (Josefin, högstadielärare) 

 

En annan högstadielärare beskriver att han ibland försöker väcka intresset för teknik hos             

tjejer, särskilt om de uppvisar talang. Men samtidigt poängterar han att han även vill locka               

pojkarna. 

 

Ja, man kan försöka väcka intresset hos alla elever. Men vissa tjejer kan man              

försöka få att nappa om man ser att de har talang och är duktiga. Då kan man ju                  

fråga dem lite vad de har tänkt sig för framtiden. (Emil, högstadielärare) 

 

När det gäller framtida yrkesval och eftergymnasiala studier framkommer det också att            

lärare uppfattar att tjejer inte nappar på teknik i tillräcklig utsträckning. En gymnasielärare             

beskriver att tjejer inte nappar på teknikyrken trots de fördelar som finns. 

 

Alltså, det är ju välbetalt, det är eftersökt, de, som yrkeskår liksom, det är ju               

jättelätt att hitta jobb och sådär, men ändå så ”näää, det dära det är inget kul                

liksom”, tycker en del av tjejerna. (Ludvig, gymnasielärare) 

6.2.4. Sammanfattning 

I enlighet med vår teoretiska ansats och våra forskningsfrågor har lärarnas uppfattningar om             

fenomenet genuslydelser i Skolverkets styrdokument för teknikämnet sammanställts.        

Huvudteman har framträtt ur det analyserade materialet, och dessa teman har i sin tur              

delats in i underteman. De två temana ”uppfattningar kring könsroller” samt ”uppfattningar            

kring genusrelaterad undervisning” är gemensamma med elevernas uppfattningar, såsom         

beskrivna i kapitel 6.1. För lärarna framkom även huvudtemat ”uppfattningar av behov att             

locka fler tjejer till teknik”, då detta var en uppfattning som flera av lärarna uttryckte. 

 

Gällande könsroller ger de intervjuade lärarna på både grund- och gymnasieskolan uttryck            

för uppfattningen att tjejerna är mer mogna än killarna. De menar också att det finns en                

grabbig stämning på Teknikprogrammet, som kan härledas till könsroller, och de märker att             

det finns stereotypa föreställningar hos eleverna som gör att killarna i högre omfattning             

exempelvis vill arbeta med verktyg och tjejerna mer med design. Vidare genomsyras de             

intervjuade lärarnas uppfattningar av att eleverna främst är individer, och att kön spelar en              

sekundär roll. 
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Att inkludera genusrelaterad undervisning i teknikämnet uppfattas främst som negativt av           

de intervjuade lärarna. I vissa fall anser de inte genusdiskussionen vara nödvändig, eftersom             

inga skillnader föreligger. I andra fall menar de att genusdiskussionen snarare förstärker            

skillnader mellan könen. Givet snedfördelningen på Teknikprogrammet, kan vissa av lärarna           

dock även se fördelar med den genusrelaterade undervisningen. 

 

Flera av lärarna menar att de hellre hade sett ett större samarbete med andra skolämnen när                

de tar upp genusaspekter i undervisningen. Vidare uppfattar gymnasielärarna i stor           

utsträckning att genusdiskussionerna är lämpligare att placera under högstadietiden,         

eftersom eleverna då ska välja gymnasieprogram. Grundskolelärarna ser i sin tur inga behov             

av genusdiskussioner på högstadiet, eftersom de anser att alla elever behandlas lika där. 

 

Slutligen uttrycker lärare på både grundskolan och gymnasieskolan uppfattningar om att det            

behövs fler tjejer på teknikprogrammet och i högre tekniska utbildningar, samt i tekniska             

yrken. De beskriver att de på olika sätt försöker locka och behålla tjejer inom teknik. 

6.3. Implementering av Skolverkets genuslydelser 

Lärarnas beskrivningar av hur de uppfattar att de implementerar genuslydelserna i sin            

undervisning presenteras i detta kapitel. Dessutom presenteras resultatet av         

enkätundersökningarna hos elever i årskurs 9 och i gymnasieskolan där eleverna fått svara             

på frågan om vilken genusundervisning de fått ta del av. 

6.3.1. Grundskolan 

Under intervjuerna med lärare på grundskolan kom det tydligt fram att det uppfattas             

utmanande att implementera läroplanens lydelser kring genus. Som diskuterat tidigare är           

det en vanlig uppfattning att alla elever ska behandlas lika, oberoende av kön, och att det inte                 

ligger något egenvärde i att fokusera på genus eller könsroller i undervisningen.            

Högstadielärarna ger uttryck för att inte aktivt arbeta med genus i sin undervisning, men              

poängterar samtidigt att elever ska ha samma förutsättningar och möjligheter. En av lärarna             

exemplifierar detta och menar att det viktiga är att alla är med på tåget och förstår. 

 

Samtidigt som jag tycker det är viktigt att förklara för [tjejerna] att hela världen              

är öppen. Det spelar ingen roll om du är tjej eller kille. Så jag implementerar inte                

direkt i undervisningen, utan jag kör undervisningen, det är samma för alla. Jag             

vill att alla ska vara med på tåget och alla ska förstå. (Emil, högstadielärare) 

 

Hans manliga kollega uttrycker samma uppfattningar, och tillägger att han och Emil i en              

tidigare diskussion i ämnet enats om att de faktiskt aldrig på något sätt har implementerat               

läroplanens lydelser kring genus. 

 

Jag och Emil [...] pratade just om det här. Vi kan inte se att vi har gjort det nån                   

gång, utan vi har aldrig ju som reflekterat över det. (Urban, högstadielärare) 
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Denna lärare framhåller även att lydelserna i styrdokumenten är svåra att förstå. Det bör i               

sammanhanget även poängteras att detta enligt egen utsago var första gången han kom i              

kontakt med just dessa lydelser. På frågan hur han reagerar har han inget svar, i och med att                  

han inte tidigare reflekterat över dem. 

 

Just om det här med yrkesval, det kan jag ju som inte svara på. [...] I och med att                   

jag inte har reflekterat över just den här biten, så kan jag faktiskt inte svara på det.                 

Jag tycker det var en väldigt svår och komplex fråga faktiskt. (Urban,            

högstadielärare) 

 

En annan av de intervjuade lärarna på grundskolan menar att genus kommer in överallt,              

men att hon inte arbetar explicit med det i sin undervisning. Detta till skillnad från ämnet                

SO, där hon menar att det kanske är mer uppstyrt. Hon menar att hon poängterar manligt                

och kvinnligt ur ett teknikhistoriskt perspektiv när chansen ges, men att hon samtidigt är              

noga med att hon inte vill befästa könsroller. Sammanfattat menar hon att hon inte vill               

tvinga fram genus i teknikundervisningen, och att det måste komma naturligt. 

 

Samtliga ovanstående lärare förtydligar att de har ett väl utvecklat kollegialt samarbete, där             

upplägg och planering för undervisningen diskuteras tillsammans. Genusfrågor och de för           

genusundervisning relevanta lydelserna i läroplanen har dock inte fått någon plats alls i detta              

samarbete. Frågan huruvida dessa lydelser har berörts i diskussionerna kring hur           

teknikundervisningen ska läggas upp besvaras i ett fall med ett kort ”nej”, och i ett annat fall                 

att diskussioner kring genus snarare fångas upp av ämneslärarna i SO, som också närvarar              

vid dessa samplaneringsmöten. 

 

Enkätundersökning 

I grundskolans årskurs 9 genomfördes en enkätundersökning med syftet att undersöka vilket            

innehåll utifrån Skolverkets genuslydelser som eleverna beskriver att de bär med sig från sin              

teknikundervisning under årskurs 7-9. Resultatet är sammanställt i Tabell 1 nedan, där det             

tydligt framgår att i stort sett ingen av eleverna anser sig ha fått någon som helst                

undervisning kopplad till genus. Svaren under kategorin ”Övrigt” är antingen tomma, eller            

en meningslös kombination av bokstäver. Enkäten återfinns i sin helhet i Bilaga D. 

 

Tabell 1. Enkätsvar grundskolan. 

 

Kommentar Antal Andel 

Inget 26 61,9 % 

Mycket lite 1 2,4 % 

Övrigt 11 26,2 % 

Vet ej 4 9,5 % 

 

 

Figur 1. Enkätsvar grundskolan. 
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6.3.2. Gymnasieskolan 

Under intervjuerna med gymnasielärarna framkom dels olika tillvägagångssätt för att          

implementera formuleringarna om genus i styrdokumenten i undervisningen, och dels olika           

hinder för implementering. 

 

De områden som lärarna implementerade genus inom var teknikhistoria och kvinnliga           

uppfinnare. Överlag tyckte lärarna att genus är lättare att koppla till ett historiskt perspektiv              

jämfört med att diskutera genusfrågor i nutid. Att till exempel undervisa och låta eleverna              

reflektera över bilen och dess utveckling genom åren är relativt lätt att koppla till genus.               

Frågeställningar av typen hur och för vilka syften bilen har designats nämndes. Exempelvis             

pratar en lärare om att män i större utsträckning vill ha bilen som en statussymbol och för att                  

ta sig ensam i till jobbet, medan kvinnor i större utsträckning behövde bilen historiskt för att                

handla mat och därför behövde en större bil. Ett annat sätt att implementera lydelserna är               

att nämna kvinnliga uppfinnare tydligt i undervisningen. 

 

Genusfrågan har också tagits upp i samband med projektarbete kring samhällsutveckling,           

där elever fått i uppgift att själva reflektera över stadens utformning utifrån mäns och              

kvinnors behov. Andra implementeringsområden som nämns är besök på Tekniska museet,           

för att där ta del av en utställning om kvinnliga uppfinnare, samt produktutveckling av              

vitvaror eller litteraturstudier kopplat till genus. 

 

Det framkommer också i intervjuerna att lärare uppfattar lydelserna om genus som svåra att              

implementera. De hinder som nämns för genusundervisningen är tidsbrist, brist på           

kompetens hos tekniklärarna samt att det är svårt som kvinnlig tekniklärare att ta upp just               

dessa frågor, eftersom det uppfattas och tas emot olika av eleverna beroende på vem läraren               

är. Exempelvis svarar en lärare på frågan om hon kan tänka sig att ha en aktiv                

genusdiskussion i klassrummet, att det känns som att det kommer uppfattas på olika sätt av               

eleverna beroende på om läraren är man eller kvinna. 

 

Alltså det är där jag tycker det blir så svårt att komma just som ung tjej. Alltså jag                  

tror att det spelar ganska stor roll för mig, att jag blir inte tagen på samma sätt                 

som om en äldre man skulle komma och ha den diskussionen. För då blir det liksom                

som att jamen nu kommer en ung tjej som ska styra och ställa så att alla blir                 

feminister. Det känns som att jag kommer stå och hålla en sån diskussion istället,              

även om vi går in med exakt samma manus så kommer eleverna tolka det på det                

sättet. (Stella, gymnasielärare) 

 

Hon menar vidare att det ibland kan vara svårt att prata om genus som kvinna, och att det                  

antagligen är enklare för hennes manliga kolleger. Detta gäller främst för de manliga             

eleverna, som hon upplever kan bjuda på stort motstånd vid diskussioner kring genus. 
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Nu har vi inte haft såna stora frågeställningar så att det har blivit en diskussion               

om det, men jag tror att oftast om en tjej ställer sig upp och börjar argumentera                

för tjejer så blir hon den här bitterfittan typ, alltså riktigt så att man blir verkligen                

hatad. Men om en kille går upp och försvarar tjejerna, då kan killarna lyssna              

fortfarande. (Stella, gymnasielärare) 

 

Hon förtydligar vilken form detta motstånd kan ta i klassrummet, och vad skillnaden mellan              

manliga och kvinnliga lärare kan bero på. Hon drar en parallell till den aktuella diskussionen               

kring metoo. 

 

Nej men då tycker [killarna] att det bara är löjliga diskussioner, de har inte de               

problemen, alla måste kunna ta ett skämt. Typ att jag bara vill stå och smutskasta               

killarna, att de får bara hat hela tiden: ”Det finns inga bra killar i världen längre”.                

De tyckte ju att hela den här metoo-grejen tyckte de gick för långt för nu får man ju                  

inte ens prata med en tjej utan att man blir mordhotad. (Stella, gymnasielärare) 

 

Vid sidan av temat att locka tjejer till teknik framkommer även att kvinnor kan känna en                

utsatthet i den mansdominerade teknikmiljön, både i skolan och på arbetet. En kvinnlig             

tekniklärare säger följande. 

 

Det är ju oftast väldigt mycket manligt på teknik, ehm, men jag själv är ju ändå                

ung tjej på nåt sätt och då, de blir oftast väldigt såhär, oj, kan du det här… (Stella,                  

gymnasielärare) 

 

En av de manliga eleverna i fokusgruppen förtydligar att han inte tycker sig ha fått någon                

undervisning i genus under sina år på Teknikprogrammet, och får medhåll av de andra i               

gruppen. På frågan hur genusdiskussionen implementerades i kursen Teknik 1 svarade han            

att det bara har ingått i ett projekt, och då endast i förbigående. 

 

Jag har för mig att det var en kriterie att, liksom gör den här uppgiften, uppfyll                

det, klart. Det var inte såhära ”tänk på det” och, alltså det var mest bara såhär                

bara ”gör” och så ha den gjort så får ni godkänt. [...] Jag känner att det var lite                  

random, vi hade gjort [projektet], allting var klart, och sen efteråt kom nån och              

bara ”ni ska skriva en uppsats som handlar om hur vi kan anpassa [uppgiften] för               

både män och kvinnor”. (Tomas) 

 

På frågan om han tycker sig ha fått relevant information inför att skriva denna uppsats,               

menar han att han i stort sett inte fått någon introduktion alls. 

 

Ja det var inte så mycket introduktion vad jag kommer ihåg. Det var inte så               

mycket introduktion alls. (Tomas) 
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Enkätundersökning 

Även på gymnasieskolan genomfördes en enkätundersökning där eleverna fick svara på           

frågan om vilken undervisning de beskriver att de bär med sig från den genusrelaterade              

teknikundervisningen. Resultatet är sammanställt i Tabell 1 nedan, där det tydligt framgår            

att den stora majoriteten anser sig ha fått mycket lite genusrelaterad undervisning. 

 

Flera elever kommenterar att de fått detta slags undervisning under ”en lektion”. Denna             

lektion hölls av en besökande lärarkandidat, som valde att under den internationella            

kvinnodagen visa en film som behandlar temat kvinnor och teknik. Även kommentaren ”ett             

projekt” är annorlunda mot grundskolan. Kommentaren syftar på det specifika projektet           

”teknikhistoria”, i vilket eleverna fått till uppdrag att beskriva en teknisk artefakt ur ett              

historiskt perspektiv, och där även inkludera frågan kring hur denna artefakt kan ha             

påverkat synen på manligt och kvinnligt. Denna del av projektet var mycket liten, vilket              

antagligen är anledningen till att inte fler elever har nämnt det i denna enkät. Svaren under                

kategorin ”Övrigt” är antingen tomma, eller en meningslös kombination av bokstäver.           

Enkäten återfinns i sin helhet i Bilaga C. 

 

Tabell 2. Enkätsvar gymnasiet. 

 

Kommentar Antal Andel 

Inget 6 17,6 % 

Mycket lite 8 23,5 % 

En lektion 10 29,4 % 

I ett projekt 6 17,6 % 

Övrigt 3 8,8 % 

Vet ej 1 2,9 % 

 
 

Figur 2. Enkätsvar gymnasiet. 

6.3.3. Sammanfattning 

På grundskolan har tekniklärarna i endast mycket begränsad omfattning reflekterat över           

genusformuleringarna för teknikämnet, och de uppfattar dem inte som viktiga eller           

relevanta. Dessa lärare har inte implementerat lydelserna i sin undervisning, vilket även            

bekräftas av eleverna i enkätundersökningen. 

 

När det gäller gymnasieskolan svarar lärarna att de i ganska begränsad omfattning har             

implementerat genuslydelserna, och i de fall det har skett har det varit i någon enstaka               

uppgift. Eleverna beskriver att instruktionerna från lärarna har varit mycket begränsade, och            

att de snarare har uppmuntrats att reflektera över genus på egen hand i samband med ett                

projekt i kursen Teknik 1. 
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7. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras de metoder som använts för examensarbetet, deras styrkor och             

svagheter samt faktorer som påverkat undersökningens resultat. Resultatet av studien          

diskuteras i förhållande till forskningsfrågorna. Vidare görs en tolkning av resultatet kopplat            

till tidigare forskning, och studiens slutsatser sammanfattas. 

7.1. Forskningsfrågor 

Överlag bedömer vi att vi utifrån de givna avgränsningarna har fått svar på de              

forskningsfrågor vi ställde i början av denna studie. Vi har funnit ett antal olika              

uppfattningar kring det beforskade fenomenet Skolverkets genuslydelser för teknikämnet på          

grund- och gymnasieskolan, och ett kortfattat svar på var och en av examensarbetets fyra              

forskningsfrågor ges nedan. 

 

Studiens första forskningsfråga var ”Hur uppfattar tekniklärare Skolverkets lydelser kring          

genus i teknikämnet?”. Här framkommer olika uppfattningar bland tekniklärare. Att          

inkludera genusrelaterad undervisning i teknikämnet uppfattas främst som oviktigt av de           

intervjuade lärarna. I vissa fall anser de inte genusdiskussionen vara nödvändig, eftersom            

inga skillnader mellan könen föreligger. I andra fall menar de att genusdiskussionen snarare             

förstärker skillnader mellan könen. Givet snedfördelningen på Teknikprogrammet, kan vissa          

av lärarna dock även se fördelar med den genusrelaterade undervisningen. Uppfattningen att            

genusdiskussionen mer hör hemma i andra skolämnen än teknik framkommer. Dessutom           

uttrycks uppfattningen hos gymnasielärarna att genusfrågorna passar bättre in på          

högstadiet, eftersom det är då eleverna väljer gymnasieprogram. Grundskolelärarna ser i sin            

tur inga behov av genusdiskussioner på högstadiet, eftersom de anser att alla elever             

behandlas lika där. Denna motsägelsefullhet kan jämföras med Ganneruds (2009) studie           

gällande genus i skola och förskola, där hon drar slutsatsen att trots att både manliga och                

kvinnliga lärare på förskolan menar att de har god kompetens inom jämställdhetsfrågor,            

ändå påvisar stora brister i medvetenhet gällande i vilka sammanhang dessa frågor kan vara              

relevanta att implementera. 

 

Studiens andra forskningsfråga var ”Hur beskriver tekniklärare att de implementerar          

Skolverkets lydelser kring genus i teknikämnet i sin undervisning?” Här framkommer           

uppfattningar hos tekniklärare kring implementeringen av Skolverkets lydelser. På         

grundskolan har tekniklärarna i endast mycket begränsad omfattning reflekterat över          

genusformuleringarna för teknikämnet, och de uppfattar dem inte som viktiga eller           

relevanta. Därmed har ingen genusundervisning skett explicit. När det gäller gymnasieskolan           

svarar lärarna att de i ganska begränsad omfattning har implementerat genuslydelserna, och            

i de fall det har skett har det varit i någon enstaka uppgift. Områden där implementering av                 

genuslydelserna skett beskrivs exempelvis som inom samhällsutveckling, projekt med         

teknikhistoria och kvinnliga uppfinnare i fokus, eller i litteraturstudier. Företeelsen att lyfta            

fram kvinnliga uppfinnare lite extra som ett sätt att visa att kvinnor också är aktiva inom                

området, resonerar Berner (2004) om då hon talar om ”historiska förmödrar”. Risken med             
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detta upplägg kan enligt Berner vara att listan över kvinnliga uppfinnare kan kontras med              

ännu längre listor över manliga uppfinnare, och att en intressant aspekt i sammanhanget kan              

vara på vilka villkor de kvinnliga uppfinnarna har kunnat verka. 

 

Den tredje forskningsfrågan var ”Vilket innehåll beskriver eleverna att de bär med sig av              

lärarens implementation av Skolverkets lydelser kring genus i teknikämnet?” och kan för            

grundskolan besvaras med att eleverna beskriver att ingen implementering skett. På           

gymnasieskolan beskriver eleverna att implementering skett i mycket begränsad omfattning. 

 

Fjärde forskningsfrågan, slutligen, var ”Hur uppfattar eleverna att undervisningen kopplad          

till Skolverkets lydelser kring genus i teknikämnet påverkar deras syn på könsroller i             

nuvarande och framtida teknikkontexter?”. Här framkommer olika uppfattningar bland         

eleverna. Som tidigare poängterat, genomfördes fokusgruppsintervjuerna endast i        

gymnasieskolan, vilket innebär att underlaget för svaret på forskningsfråga 4 endast baseras            

på dessa elevers utsagor. Gällande undervisning i genus, ger de intervjuade eleverna uttryck             

för uppfattningen att de skulle uppskatta undervisning i dessa frågor, och att det är bra att                

det står med i Skolverkets dokument. På samma linje uppfattar de det som negativt att deras                

lärare inte givit dessa frågor tillräckligt utrymme i utbildningen. Samtidigt upplever både            

killar och tjejer att de kan känna sig utpekade på grund av sitt kön i samband med detta slags                   

undervisning, och båda fokusgrupperna uttrycker uppfattningen att de inte vill bli           

särbehandlade på grund av sitt kön. Elevgrupperna uttrycker, precis som lärarna,           

uppfattningen att genusfrågorna kanske mer hör hemma i andra skolämnen än just            

teknikämnet. Eleverna ger vidare uttryck för uppfattningen att deras syn på genus och             

könsroller i vissa fall har ändrats under deras år på gymnasiet, men att denna förändring               

snarare beror på den sociala och könsblandade kontext de har befunnit sig i, snarare än den                

undervisning de har fått. 

7.2. Tolkning av resultatet 

De kvinnliga elever som har deltagit i denna studie är inte representativa för alla kvinnor i                

samma ålder. De tjejer som har deltagit i studien har alla redan valt Teknikprogrammet,              

vilket gör att de antagligen har ett intresse för teknik utöver det vanligt förekommande.              

Fröberg (2010) ger en del belägg för att de tjejer som söker sig till Teknikprogrammet skiljer                

sig från övriga tjejer genom att vara både mer ”driftiga och tuffa” och mer beslutsamma samt                

att de av lärarna upplevs som ”pojkflickor”. En mer outforskad, men mycket intressant, fråga              

är vilka strategier de kvinnor som valt en teknisk utbildning eller ett tekniskt yrke har hittat                

för att hantera ”grabbigheten” och det faktum att de avviker från mansnormen i tekniken. De               

intervjuade lärarna samt fokusgruppen med enbart killar tar upp grabbigheten som de            

uppfattar finns på Teknikprogrammet, medan tjejerna inte nämner detta alls. Det skulle            

kunna tolkas som att tjejerna använder strategin att försöka smälta in i mansnormen, och att               

de vill undvika uppmärksamhet på grund av sitt kön. 

 

I vår studie framkommer att lärare överlag uppfattar att fler kvinnor behövs inom teknik,              

och att dessa lärare på olika sätt vill försöka locka tjejer att i högre omfattning välja tekniska                 

utbildningar. Ytterligare en uppfattning som framkommer är att det endast är upp till             

tjejerna att välja högre teknisk utbildning, och att detta val borde vara enkelt. En teknisk               
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utbildning skulle innebära en säker framtid med bra lön och god arbetsmarknad, och tjejerna              

ses som något dumma då de ändå väljer bort den möjligheten. Detta synsätt skulle kunna               

sägas säga en del om hur samhället väljer att ålägga unga tjejer hela ansvaret för att jämna ut                  

könsobalansen inom teknikområdet, vilket även kan relateras till Berners (2004, s. 26)            

metafor om ”pipeline”. Hon visar där att unga kvinnor behöver anpassa sig till det redan               

existerande konceptet som finns inom teknik, men att detta kanske inte alltid stämmer väl              

överens med deras erfarenheter och prioriteringar. 

 

Flera av lärarna i studien nämner att de tydligt upplever att tjejer är mer mogna och att detta                  

märks i teknikämnet, där de presterar bättre än killarna. Denna uppfattning hos lärare finner              

även Fröberg (2010, s. 151), där hon beskriver att lärarna uppfattar flickorna på             

teknikprogrammet som både mer mogna och mer ansvarstagande än pojkarna. Författarna           

till detta examensarbete finner dock ingen forskning som stödjer denna uppfattning. Adler &             

Adler (2006) tydliggör att mognad hänger samman med utvecklingen av hjärnans frontallob,            

vilken bland annat styr de exekutiva förmågorna samt förmågan att planera och tänka             

långsiktigt. Adler & Adler menar vidare att frontalloben ofta mognar först i 20-årsåldern hos              

de flesta, men de nämner inga könsskillnader i detta sammanhang. Vi menar därför att det               

är högst tveksamt om uppfattningen att skillnad i mognad mellan könen kan förklara en              

könsskillnad i prestation i  teknikämnet. 

 

I vår studie framkommer även att både manliga och kvinnliga elever uttrycker en rädsla för               

att bli utpekade. Detta skulle kunna tolkas som att det finns en rädsla för att synliggöra                

strukturer samt en rädsla för att synliggöra sin egen plats i dessa strukturer. Med strukturer               

menas här de kulturella föreställningar om manligt och kvinnligt som finns inom teknik,             

vilka diskuterats i kapitel 2. Samtidigt ställer eleverna krav på en god undervisning och              

uttrycker en vilja att alla av Skolverkets lydelser, även genuslydelserna, ska ingå i             

undervisningen. 

 

Många elever och lärare ger i studien uttryck för uppfattningen att diskussion kring genus              

inte hör hemma i teknikämnet och att de hellre vill arbeta med vad de uppfattar som                

traditionell teknik. De kan sägas vara ovilliga att koppla denna traditionella teknik till de i               

kapitel 2 diskuterade kulturella föreställningar, som de menar mer hör hemma i            

samhällsorienterande ämnen. Vi anser det i sammanhanget dock vara viktigt att poängtera            

att diskussionen kring genus fyller en roll i samband med teknikundervisning. Hagberg            

(2009) menar att teknik är något som är konstruerat av och för människan, och han ringar in                 

och förtydligar begreppet teknik med de fyra begreppen objekt, produktion, kunskap och            

användning. Givet att tekniken med denna definition har förmågan att påverka alla            

människor både negativt och positivt, är det inte önskvärt att teknikfältet befolkas av en stor               

övervikt män, där kvinnors behov, prioriteringar och önskemål inte ges tillräckligt utrymme. 

 

I intervjuunderlaget till detta examensarbete återfinns främst bland lärare i högstadiet           

uppfattningen att könsroller inte finns, samt att genus inte ska eller bör diskuteras. Detta              

anser vi vara ett tydligt exempel på det som Hedlin (2010) nämner som missförstånd kring               

genus, där genus antas handla om exempelvis biologiska skillnader eller endast innebära ett             

ökat fokus på kön. Detta stämmer inte, utan det är föreställningarna om manligt och              

kvinnligt i förhållande till teknik som ska diskuteras. Som en eventuell följd av detta, ser vi                
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tendenser till att lärare gärna ser att genusdiskussionen tas någon annanstans, i en annan              

tid. Gymnasielärarna menar att formuleringarna passar bättre att ha med i teknikämnet i             

grundskolan än på gymnasiet, samtidigt som högstadielärarna menar att genus kopplat till            

teknik inte är relevant på högstadiet, eftersom kön inte spelar någon roll och eftersom de               

uppfattar alla elever som elever, eller människor. Samtliga lärare uttrycker uppfattningen att            

de på något sätt hellre skulle se att genusdiskussionen togs någon annanstans, tidigare eller              

senare. Kanske i ett annat ämne eller i ett annat sammanhang än på just deras lektioner. Vi                 

finner det anmärkningsvärt att hela teknikarbetslaget på den studerade högstadieskolan          

väljer att helt undvika att implementera genuslydelserna i sin undervisning, trots att det             

ingår i deras arbetsuppgifter. 

 

I vår mening är en av de viktigaste slutsatserna från denna studie att lärarna överlag är i stort                  

behov av mer stöd och konkret undervisningsmaterial att använda sig av i sin             

genusrelaterade undervisning. Detta stöd behöver ges både i lärarutbildningen och i           

lärarfortbildning, där läraren får möjligheten att utmana sina etablerade tankemönster och           

föreställningar. Vidare skulle mer material kunna ge dem djupare kunskap och idéer om vad              

de kulturella föreställningarna som finns om genus innebär och hur detta kan användas i en               

konkret undervisningssituation. Därför är det mycket viktigt att arbetsmaterial tas fram,           

kanske av Skolverket, i syfte att underlätta och hjälpa lärare. Utan detta material tror vi               

genusundervisningen i teknik riskerar att vara fortsatt bristfällig. 

7.3. Metod 

De metoder som har använts i detta arbete presenterades i kapitel 5. Avgränsningar för              

arbetet gjordes främst i det antal lärare och elever som deltog i den empiriska              

undersökningen. Denna avgränsning gjordes med hänsyn till den detaljnivå som den           

kvalitativa ansatsen kräver, samt tiden som allokerats för uppgiften. Ett större urval med fler              

lärare och elever att intervjua hade haft en positiv inverkan på reliabiliteten för vårt arbete,               

men vi anser ändå det nuvarande underlaget vara stort nog för att arbetet ska kunna ses som                 

tillförlitligt. Detta gäller särskilt då uppfattningarna som uttrycktes av både lärare och elever             

på många sätt kan sägas vara samstämmiga. Denna samstämmighet kan för övrigt sägas             

styrka studiens trovärdighet, och det är rimligt att anta att en mer omfattande studie skulle               

visa resultat som i mångt och mycket överensstämmer med vårt. 

 

Valet av lärare att intervjua föll sig naturligt, då samtliga lärare som ingår i teknikarbetslagen               

på de respektive skolorna intervjuades. Eleverna till fokusgrupperna valdes ut slumpmässigt           

via klasslistor. Sammantaget anser vi urvalet av både lärare och elever vara representativt för              

de utvalda skolorna. 

 

Gällande enkätundersökningen, gjordes den endast i tre och två klasser på grund- respektive             

gymnasieskolan. Detta då det var svårt att få de ordinarie lärarna att erbjuda delar av sina                

lektionstimmar. Att göra denna studie mer omfattande hade inte nödvändigtvis behövt           

innebära särskilt mycket merarbete, och i efterhand kan enkätundersökningarnas ringa          

underlag ses som en av studiens svagheter. På gymnasiet genomfördes enkätundersökningen           

dessutom i klasser tillhörande endast en av de intervjuade lärarna, och det hade varit              

intressant att inkludera även de andra lärarnas klasser. Dock visar undersökningen ett            
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mycket samstämmigt resultat av elevernas beskrivningar av hur Skolverkets genuslydelser          

har implementerats, varför det ändå kan ses som tillförlitligt. På samma sätt som för              

intervjuerna, kan denna samstämmighet sägas stärka vår studies reliabilitet, samtidigt som           

den talar för en tydlig trovärdighet. Vidare har enkätundersökningen en tydligt underställd            

roll i vår studie, eftersom intervjuerna med lärare och elever ligger som grund för den               

absoluta merparten av de slutsatser vi drar. 

 

Vi är medvetna om risken att de intervjuade lärarna gav svar som de ansåg passa situationen                

och Skolverkets lydelser, men att dessa svar inte nödvändigtvis reflekterar deras egentliga            

uppfattningar. Denna slutsats skulle kunna dras då flera av de intervjuade gymnasielärarna            

poängterar vikten av undervisning i genus, men att relativt lite fokus ändå verkar ligga på att                

implementera Skolverkets lydelser kring genus. Bland de intervjuade grundskolelärarna är          

situationen dock annorlunda. De verkar ge en sanningsenlig bild, då de menar att de faktiskt               

inte alls har läst lydelserna eller uttrycker att de trots dessa lydelser väljer att inte               

implementera dem i sin ordinarie undervisning. 

 

Poängteras bör att risken att vi i vår studie fått något tillrättalagda uppfattningar även              

föreligger hos de intervjuade eleverna. Detta, de eventuellt lärt sig vad som uppfattas som en               

korrekt uppfattning, och därför anpassar sina utsagor därefter. 

 

Analysen innebar kategorisering och tematisering, samt aktivt sökande efter gemensamma          

drag i de olika delarna av det empiriska materialet. Den slutgiltiga kategoriseringen av de              

insamlade uppfattningarna känns relevant och ger relativt tydliga svar på våra           

forskningsfrågor. Samtidigt hade kategoriseringen kunnat göras annorlunda, och det hade          

varit möjligt att hitta andra teman än de i detta arbete presenterade. De slutsatser vi drar och                 

de svar vi får på våra forskningsfrågor syns dock tydligt i materialet, och en annorlunda               

kategorisering hade antagligen inte påverkat dessa resultat. Även detta talar för en hög nivå              

av trovärdighet. Vidare är vi två personer som har kategoriserat och tematiserat det             

empiriska materialet. Vi har erhållit god överensstämmelse, vilket ytterligare bidrar till           

trovärdigheten. Slutligen har vi för att kunna dra rimliga och verklighetsanknutna slutsatser            

hela tiden strävat efter att ligga nära de uttalanden som finns i empirin. 

 

Det finns utrymme att diskutera vårt val av gruppkonstellationer i fokusgrupperna. Vi valde             

aktivt att dela upp eleverna efter kön, med motiveringen att detta skulle ge dem större               

spelrum att utan eventuell inverkan från det motsatta könet kunna tala fritt kring sina              

upplevelser. Om grupperna hade varit blandade, hade vi eventuellt fått ett annat resultat.             

Kanske hade killarna varit mer förtegna om hur de tror tjejerna uppfattar sin situation på               

Teknikprogrammet, och kanske hade tjejerna möjligtvis inte kommit till tals i samma            

utsträckning. Detta är dock inte självklart, och det skulle vara intressant att i en framtida               

studie även inkludera en eller flera fokusgrupper med en mindre tydlig uppdelning av elever. 

 

Sammantaget kan vårt arbete sägas ha undersökt det som vi ursprungligen planerade, med             

hänsyn tagen till de uppsatta avgränsningarna. Med stöd i ett gott datamaterial har vi genom               

tematisk analys och med en fenomenografisk ansats, där deltagarnas uppfattningar stått i            

fokus, kunnat hitta svar på våra forskningsfrågor. 
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7.4. Egna lärdomar 

Vi har under skrivandets gång främst blivit betydligt mer bekanta och bekväma med             

forskningsprocessen. Vare sig det gäller litteratursökning, disposition, datainsamling eller         

analys, har det som initialt tedde sig främmande nu utvecklats till ett relativt familjärt och               

rättframt arbete. 

 

Vi har under arbetets gång även blivit mer säkra på att genusformuleringarna i Skolverkets              

styrdokument behövs, och att de fyller en funktion för att uppmärksamma föreställningar            

om manligt och kvinnligt i teknikämnet. Detta var initialt ingen självklarhet. 

7.5. Slutsatser 

Nedan följer de slutsatser vi anser vara av störst vikt i studien. 

 

1. Lärare uppfattar lydelserna som svåra att implementera, och kunskap saknas om           

varför och hur dessa lydelser ska implementeras konkret. 

 

2. Lärare upplever överlag att genuslydelserna är mindre viktiga än övrigt innehåll i            

teknikämnet, och flera lärare uppfattar att denna undervisning kan reduceras. 

 

3. Eleverna efterfrågar en utbildning som väl ska täcka alla delar i det centrala             

innehållet. En större medvetenhet om genuslydelsernas relevans finns hos eleverna,          

än hos lärarna. 

 

4. Eftersom syftet med formuleringarna är att synliggöra föreställningar om genus som           

finns i samhället som rör teknik, behöver exempel på dessa föreställningar           

konkretiseras. Ett undervisningsmaterial om dessa lydelser för både grundskolan och          

gymnasieskolan skulle troligen hjälpa mycket. Detta ligger också väl i linje med            

Sinnes & Løken (2014), som menar att implicita föreställningar inom genus och            

naturvetenskap bör göras explicita. 

 

5. Den förändrade och mer öppensinnade syn elever på gymnasiet anser sig ha, beror på              

den sociala kontext de befunnit sig i under sina år på Teknikprogrammet, snarare än              

den genusrelaterade undervisning de fått. 

  

56 



Referenser 

Adler, B. & Adler, H. (2006). Neuropedagogik: Om komplicerat lärande. (2. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Ardies, J., Maeyer, S., Gijbels, D., & Keulen, H. (2015). Students attitudes towards 

technology. International Journal Of Technology & Design Education, 25(1), 43-65. 

https://doi:10.1007/s10798-014-9268-x. 

 

Barry, E. (2018, 24 mars). In Sweden’s Preschools, Boys Learn to Dance and Girls Learn to 

Yell. The New York Times. Hämtad från https://www.nytimes.com/2018/03/24/ 

world/europe/sweden-gender-neutral-preschools.html 

 

Berner, B. (2003). Kön, teknik och naturvetenskap i skolan. I B. Berner (Red.), Vem tillhör 

tekniken?: Kunskap och kön i teknikens värld. (s. 119-144). Lund: Arkiv. 

 

Berner, B. (2004). Ifrågasättanden: Forskning om genus, teknik och naturvetenskap. 

Linköping: Tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet. 

 

Berner, B. (Red.). (2003). Vem tillhör tekniken?: Kunskap och kön i teknikens värld. Lund: 

Arkiv. 

 

Björnberg, U. & Helander B (u.å.). Könsroller. I Nationalencyklopedin. Hämtad 24 juli, 

2018, från http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/könsroll. 

 

Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using Thematic Analysis in Psychology. Qualitative research 

in psychology, 3(2), 77-101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa. 

 

Broady, D. & Börjesson, M. (2008). En social karta över gymnasieskolan. I U. P. Lundgren 

(Red.), Individ - samhälle - lärande. Åtta exempel på utbildningsvetenskaplig forskning. (s. 

24-35). Stockholm: Vetenskapsrådet. 

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 

 

Dahlgren, L. O. & Johansson, K. (2015). Fenomenografi. I A. Fejes & R. Thornberg (Red.), 

Handbok i kvalitativ analys. (s. 162-175). Stockholm: Liber. 

 

Denscombe, M. (2016). Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 

 

Dakers, J. R., Dow, W. & McNamee, L. (2009). De-Constructing Technology's Masculinity. 

International Journal of Technology and Design Education, 19(4), 381-391.  

 

  

57 



Engström, S. (2018). Differences and similarities between female students and male students 

that succeed within higher technical education: profiles emerge through the use of cluster 

analysis. International Journal of Technology and Design Education, 28(1), 239–261. 

https://doi.org/10.1007/s10798-016-9374-z. 

 

European Commission. (2003). Implementation of ‘‘Education & Training 2010’’, Work 

Programme. Working Group D ‘‘Increasing Participation in Math, Sciences and 

Technology’’. Progress Report. 

 

Faulkner, W. (2000). The power and the pleasure: A research agenda for ‘making gender 

stick’ to engineers. Science, Technology and Human Values, 25(1), 87-119. 

https://doi.org/10.1177/016224390002500104 

 

Faulkner, W. (2001). The technology question in feminism. Women’s Studies International 

Forum, 24(1), 79–95. 

 

Fröberg, M. (2010). Teknik och genus i skapandet av gymnasieskolans teknikprogram: 

Översättningar och gränsarbete på tre nivåer. Diss. Linköping: Linköpings universitet. 

 

Fürst, G. (1985). Reträtten från mansjobben: En studie av industriarbetande kvinnor och 

arbetsdelningen mellan könen på en intern arbetsmarknad. Diss. Göteborg: Göteborgs 

universitet. http://hdl.handle.net/2077/11117. 

 

Gannerud, E. (2009). Pedagogers syn på några aspekter av genus och jämställdhet i arbetet. 

I E. Wernersson (Red.), Genus i förskola och skola: Förändringar i policy, perspektiv och 

praktik, 85-104. Göteborg: Göteborgs Universitet. 

 

Hagberg, J. E. (2009).chat Att lära i teknikens rum och landskap: En metadidaktisk 

betraktelse. I Gyberg, P. & Hallström, J. (Red.), Världens gång - teknikens utveckling: Om 

samspelet mellan teknik, människa och samhälle. (s. 41-60). Lund: Studentlitteratur. 

 

Hedlin, M. (2009). Konstruktionen av kön i skolpolitiska texter 1948 - 1994, med särskilt 

fokus på naturvetenskap och teknik. Diss. Umeå : Umeå universitet. 

 

Hedlin, M. (2010). Lilla genushäftet 2.0: Om genus och skolans jämställdhetsmål.  Växjö: 

Instutitutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, Linnéuniversitetet. 

 

Jennings, S., McIntyre, J. G. & Butler, S. E. (2014). What Young Adolescents Think About 

Engineering: Immediate and Longer Lasting Impressions of a Video Intervention. Journal of 

Career Development, 1(42), 3-18. https://doi.org/10.1177/0894845314555124. 

 

Mammes, I. (2004). Promoting Girls' Interest in Technology through Technology Education: 

A Research Study. International Journal of Technology and Design Education, 14(2) , 

89-100. https://doi.org/10.1023/B:ITDE.0000026472.27439.f6. 

 

58 



Marton, F. (1981). Phenomenography: Describing describing conceptions of the world 

around us. Instructional Science, 10(2), 177-200. https://doi.org/10.1007/BF00132516 

 

Master, A. & Meltzoff, A. N. (2016). Building Bridges between Psychological Science and 

Education: Cultural Stereotypes, STEM, and Equity. Prospects: Quarterly Review Of 

Comparative Education, 46(2), 215-234. 

 

Mellström, U. (2003). Teknik och maskulinitet.  I B. Berner (Red.), Vem tillhör tekniken?: 

kunskap och kön i teknikens värld. (s. 57-76). Lund: Arkiv. 

 

Osagie, R. O. & Alutu, A. N. (2016). Factors Affecting Gender Equity in the Choice of Science 

and Technology Careers among Secondary School Students in Edo State, Nigeria. 

International Education Studies, 9(10), 231-236 

 

Rasmussen, B. & Håpnes, T. (1991). Excluding women from the technologies of the future? 

Futures, 23(10), 1107–1119. 

 

Skolverket (2011a). Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet. 
Hämtad 17 juli, 2018 från https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/ 

laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskole

klassen-och-fritidshemmet 

 

Skolverket (2011b). Läroplan för gymnasieskolan. Hämtad 17 juli, 2018 från 

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/ 

laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan 

 

Skolverket (u.å.a). Förslag på förändrade läroplaner. Se länk ”Konsekvensutredning 

jämställdhet i läroplaner”. Hämtad 18 juli, 2018 från https://www.skolverket.se/ 

undervisning/forslag-som-ar-ute-pa-remiss/forslag-pa-forandrade-laroplaner 

 

Skolverket (u.å.b). Ämnesplan Religionskunskap. Hämtad 18 juli, 2018, från 

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-g

ymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsub

ject.htm%3FsubjectCode%3DREL%26lang%3Dsv%26tos%3Dgy%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee

44715d35a5cdfa92a3 

 

Skolverket (u.å.c). Ämnesplan Teknik. Hämtad 18 juli, 2018, från 

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-g

ymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsub

ject.htm%3FsubjectCode%3DTEK%26lang%3Dsv%26tos%3Dgy%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee

44715d35a5cdfa92a3 

 

Sinnes, A. T., & Løken, M. (2014). Gendered Education in a Gendered World: Looking 

beyond Cosmetic Solutions to the Gender Gap in Science. Cultural Studies of Science 

Education, 9(2), 343-364. 

 

59 



Stevanovic, B. (2014). Girls in science and technology in secondary and post-secondary 

education: the case of France. British Journal of Sociology of Education, 35(4), 541-558. 

https://doi.org/10.1080/01425692.2013.791229. 

 

Stoet, G. & Geary, D. C. (2018) The Gender-Equality Paradox in Science, Technology, 

Engineering and Mathematics Education. Psychological Science. 29(4), 581-593. 

https://doi.org/10.1177/0956797617741719 

 

Uljens, M. (1989). Fenomenografi: forskning om uppfattningar. Lund: Studentlitteratur. 

 

Virtanen, S., Räikkönen, E. & Ikonen, P. (2015). Gender-Based Motivational Differences in 

Technology Education. International Journal of Technology and Design Education, 25(2), 

197-211. 

 

Voyles, M. M., Fossum, T., & Haller, S. (2008). Teachers Respond Functionally to Student 

Gender Differences in a Technology Course. Journal Of Research In Science Teaching, 

45(3), 322-345. 

 

Wahl, A., Holgersson, C., Höök, P. & Linghag, S. (Red.). (2011). Det ordnar sig: teorier om 

organisation och kön. Lund: Studentlitteratur. 

 

Wang, M. -T. & Degol, J. L. (2017). Gender Gap in Science, Technology, Engineering, and 

Mathematics (STEM): Current Knowledge, Implications for Practice, Policy, and Future 

Directions. Educational Psychology Review, 29(1), 119–140. 

 

  

60 



Bilaga A. Underlag för intervju med lärare 

Introduktion 

1. Förklara syftet med intervjun: ”undersökning med fokus på en ökad förståelse för hur             

lydelser gällande genus i Skolverkets ämnesplan för teknikämnet faktiskt uppfattas          

och implementeras i skolan”. 

2. Gå igenom aktuell text från centrala innehållet och ämnets syfte tillsammans. 

Intervjufrågor 

Huvudfrågor är numrerade. Följdfrågor följer som punkter a, b, c, ... Baserat på hur utförligt               

den intervjuade svarar, behöver följdfrågorna eventuellt inte ställas. 

1. Hur uppfattar du lydelserna som behandlar genus i styrdokumenten för          

teknikämnet? 

a. Finns någon del du reagerar särskilt på? Vilken? På vilket sätt? Varför? 

b. Hur väl tycker du innehållet passar ihop med den övriga          

teknikundervisningen? Varför? 

 

2. Hur skulle du beskriva att du implementerat innehållet i din egen undervisning sedan             

2011? 

a. Hur upplever du att innehållet har mottagits av eleverna? 

b. Hur stor del av undervisningen skulle du säga att innehållet har fått av den              

totala undervisningen? (Har undervisningen givits i sjok, eller kontinuerligt?) 

c. Vad har varit utmanande med implementationen? Vad har fallit sig naturligt? 

d. Har ni diskuterat i teknikarbetslaget hur innehållet ska implementeras? Hur          

har detta diskuterats, och hur skulle du beskriva resultatet? 

 

3. Hur skulle du beskriva att skolan i stort (alla lärare som undervisar i teknikämnet)              

har implementerat innehållet i teknikundervisningen? 
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Bilaga B. Underlag för fokusgrupper 

Introduktion 

1. Förklara syftet med diskussionen…..: ”undersökning med fokus på en ökad förståelse 

för hur lydelser gällande genus i Skolverkets kursplan för teknikämnet faktiskt 

uppfattas och implementeras i skolan”. 

2. Gå igenom aktuell text från centrala innehållet och ämnets syfte tillsammans. Printa? 

Frågor 

1. Hur reagerar ni/ vilka reaktioner får ni när ni läser innehållet relaterat till genus i 

styrdokumenten? 

 

2. Vilka uppfattningar har ni om att detta innehåll finns med i styrdokumenten (kopplat 

till teknikämnet)? 

 

3. Hur mycket tid uppfattar ni att detta innehåll har fått i er undervisning? 

a. Har innehållet fått rimlig prioritet? Varför? Varför inte? 

 

4. Hur upplever ni att den teknikundervisning ni hittills har fått om detta har varit? 

a. Innehåll? 

b. Uppfattningar? 

 

5. Har (och i så fall på vilket sätt) den undervisning ni har fått hittills  i teknik påverkat 

er syn på könsroller? 

a. (Vad är en könsroll? Vad grundar de sig i? Biologi, socialt, blandning?) 

b. Har någon syn ändrats? Om ja, på vilket sätt? Beror ändringen på 

undervisningen eller andra faktorer under din gymnasietid hittills? 

c. Frågor för att ”få igång diskussionen”? Exempel på att könsroller finns för att 

få igång dem? Rosa verktyg? Rosa och blått i förskolan? Annat? 

 

6. På vilket sätt påverkar könsroller er syn på framtida val av yrke och utbildning? 

a. Hur ser ni att den teknikundervisning ni fått påverkar framtida yrkesval? 
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Bilaga C. Enkät – Grundskolan 

Enkät – Genus och teknik 

Vi är lärarstudenter vid KTH och skriver för närvarande vårt examensarbete. Vårt arbete             

behandlar genus i teknikämnet i grundskolan och på gymnasiet, och dina tankar kring vår              

nedanstående fråga är mycket viktiga för den undersökning vi just nu gör. 

 

Ditt svar är anonymt och kommer inte användas i något annat sammanhang än för just               

denna undersökning. Ditt deltagande är frivilligt. Som tack för ditt deltagande delar vi gärna              

vår slutgiltiga rapport med dig när den är klar mot slutet av sommaren 2018. Vid intresse                

kan du maila oss. 

 

Stort tack för din medverkan! 

Lisa och Andreas, lerkstam@kth.se, andrlind@kth.se 

 

Bakgrund 

I Skolverkets kursplan för teknikämnet står i syftesbeskrivningen något förenklat att: 

"Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att bedöma tekniska lösningar och relatera           

dessa till frågor som rör könsroller." 

 

I det centrala innehållet för teknikämnet för årskurs 7-9 ingår: 

"Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och           

teknikanvändning" 

Frågor 

1. Vilket av innehållet i bakgrunden ovan skulle du beskriva att du bär med dig från den                

teknikundervisning du fått hittills under årskurs 7-9? (fri text) 

 

2. Kön (flervalsfråga: kille, tjej, annat/vill ej uppge) 

 

3. Vilken klass går du i (flervalsfråga) 
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Bilaga D. Enkät – Gymnasiet 

Enkät – Könsroller i teknikämnet 

Vi är lärarstudenter vid KTH och skriver för närvarande vårt examensarbete. Vårt arbete             

behandlar genus i teknikämnet i grundskolan och på gymnasiet, och dina tankar kring vår              

nedanstående fråga är mycket viktiga för den undersökning vi just nu gör. 

Ditt svar är anonymt och kommer inte användas i något annat sammanhang än för just               

denna undersökning. Ditt deltagande är frivilligt. Som tack för ditt deltagande delar vi gärna              

vår slutgiltiga rapport med dig när den är klar mot slutet av sommaren 2018. Vid intresse                

kan du maila oss. 

Stort tack för din medverkan! 

Lisa och Andreas 

lerkstam@kth.se, andrlind@kth.se 

Bakgrund 

I Skolverkets ämnesplan för teknikämnet står i syftesbeskrivningen att eleverna ska ”ges            

möjlighet att utveckla kunskaper om föreställningar om manligt och kvinnligt i förhållande            

till teknik”. 

Vidare står att eleverna ska utveckla ”Kunskaper om hur föreställningar och traditioner inom             

teknikområdet styr uppfattningar om vad som är manligt och kvinnligt och hur det har              

påverkat och påverkar teknik och teknikutveckling.”. 

Slutligen innehåller det centrala innehållet för kursen Teknik 1 ”Grundläggande          

teknikfilosofi: etiska värderingar och genusstrukturer samt hur de har påverkat och påverkar            

tekniken, dess användning och tillgänglighet. Hur teknik och teknikens attribut könsmärks.” 

Frågor 

1. Vilket av innehållet ovan skulle du beskriva att du bär med dig från den              

teknikundervisning du fått hittills? På vilket sätt har du fått denna undervisning? (fri             

text) 

 

2. Kön (flervalsfråga: kille, tjej, annat/vill ej uppge) 

 

3. Vilken klass går du i (flervalsfråga) 
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