
 

 

Examensarbete 1 
Grundnivå 2 

Inkluderande undervisning i grundskolans 
teknikämne 
 
 
En systematisk litteraturstudie om flickors och pojkars 
intresse för teknik 
 
 
Författare: Emma Vestergaard 
Handledare: Susanne Römsing 
Examinator: Lena Skoglund 
Termin: VT-17 
Program: PG2050 
Ämne/huvudområde: Pedagogiskt arbete/Teknik 
Poäng: 15 hp 
 
Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i DiVA. 
Publiceringen sker open access, vilket innebär att arbetet blir fritt tillgängligt att läsa och 
ladda ned på nätet. Därmed ökar spridningen och synligheten av examensarbetet. 

Open access är på väg att bli norm för att sprida vetenskaplig information på nätet. 
Högskolan Dalarna rekommenderar såväl forskare som studenter att publicera sina arbeten 
open access. 

Jag/vi medger publicering i fulltext (fritt tillgänglig på nätet, open access): 

Ja ✓ Nej ☐ 

Högskolan Dalarna 
791 88 Falun 
Sweden 
Tel 023-77 80 00 



 

 

Sammandrag 
Syftet med denna studie är att utifrån forskning undersöka grundskolans 
teknikämne i relation till elevers intressen, samt hur lärare kan utforma 
inkluderande teknikundervisning ur ett jämställdhetsperspektiv. Teknikämnet har 
relativt nyligen fått en egen kursplan i svenska grundskolan vilket kan innebära 
luckor i forskning om teknikundervisningen. Genusteori är också mycket omstritt 
och kan behöva utforskas för att redas ut, förstås, anammas och utvecklas. Denna 
studies design utgörs av en systematisk litteraturstudie med dokumenterad 
sökprocess, kritisk kvalitetsgranskning samt innehållsanalys av valda källor. Dessa 
källor utgörs av avhandlingar och artiklar som genomgått peer-review. Forskning 
visar att unga elever generellt känner ett stort intresse och i olika hög grad 
förtroende för sin förmåga i teknik. Det flickor är mer intresserade för är sådant 
innehåll som har humanistisk, social och interpersonell karaktär och även sådant 
som rör miljö, design och dekoration för hemmet. Pojkar i sin tur intresserar sig 
mer för vapen, maskiner, fordon, byggande och konstruktion samt av användande 
inom teknik. Pojkar upplever generellt sett större intresse, entusiasm och 
förtroende för sin förmåga i teknikämnet.  Forskning har visat att könsinkluderad 
undervisning för att öka flickors intresse främjas av bland annat 
genusmedvetenhet, uppmuntran och elevcentrerad undervisning vilket ställer krav 
på lärare och skolledning. 
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1. Inledning 
Teknikutvecklingen i samhället går på många områden framåt med hög hastighet 
(Grimvall, 2013:13) och i de flestas vardag finns tillgång till teknologi som TV, 
surfplattor, smartphones och datorer. Bilen som många färdas med varje dag är 
också en teknisk uppfinning, och modernare bilar är dessutom utrustade med 
mjukvara för att öka komforten och bekvämligheten. Med teknisk kunskap kan vi 
utveckla fordon som drivs av förnybart bränsle och således ta ställning för en mer 
hållbar utveckling. Den tekniska tillverkningen av bilar har delvis blivit 
automatiserad; arbetet som förr utfördes av mänskliga händer är nu i högre grad 
utfört av robotar, vilket också kräver stor teknisk kunskap. Att kunna orientera sig 
i denna teknikintensiva värld är en del av teknikundervisningens syfte i 
grundskolan. Eleverna ska ges förutsättningar att "utveckla tilltro till sin egen 
förmåga att bedöma tekniska lösningar och relatera dessa till frågor som rör 
estetik, etik, könsroller, ekonomi och hållbar utveckling" (Skolverket, 2016:253). 
Längre fram i grundskolan ska teknikundervisningen även behandla ”hur kulturella 
föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och 
teknikanvändning” (Skolverket, 2016:256).  
 
Allt fler söker sig till tekniska universitet i Sverige men det råder emellertid en 
numerär mansdominans bland studenter idag (Berner, 2004:29). Detta kanske kan 
spåras tillbaka till hur teknik ur ett historiskt perspektiv främst ansetts tillhöra män 
och inte ett område som "typiska" flickor och kvinnor hade intresse eller kunskap 
för att syssla med (Bjurulf, 2011:69; Jensen, 2011:120; Berner, 2004:16). Idag 
finns en stor ambition att förändra obalansen bland de representerade könen i 
tekniska områden; det finns en allmän strävan att inkludera flickor genom att 
stärka deras intressen för teknikämnet och tekniska yrkesval. Men det kan vara en 
långsam process som dessutom kräver en kompetensutveckling kring genus hos 
förskole- och grundskolelärarna (Jensen, 2011:68). I och med teknikutvecklingens 
framfart kan yrken som exempelvis ingenjörer, tekniker, elektriker och arkitekter 
komma att ta procentuellt större plats på arbetsmarknaden. Därför är det också 
viktigt att utbilda de framtida medborgarna inom teknik och undervisningen i 
grundskolan bör också utföras på ett tillgängligt sätt för alla, oavsett kön. Kornhall 
(2014:162, 164) betonar vikten av att en lärarprofession upprätthåller en god 
kvalitet på sin yrkesutövning, vilket innefattar fortbildning och 
kompetensutveckling. Lärare bör bedriva inkluderande och jämställd 
teknikundervisning för att alla ska få samma möjligheter på arbetsmarknaden och 
även i sin vardag. Likt andra skolämnen är det även av yttersta vikt att 
inkluderingsarbetet inom tekniken påbörjas i tidigt skolålder för att alla elever ska 
kunna skapa intresse för ämnet. Att ha intresse för teknik skapar i sin tur större 
möjlighet att utveckla förtrogenhet för sin kunskap och förmåga, vilket är en del av 
syftet med teknikundervisningen (Skolverket, 2016:253). 
 
När jag var på min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) fick elever i årskurs 1–3 
undervisning i åldersblandade grupper, en gång i veckan. Gruppindelningen 
baserades bland annat på vad eleverna var intresserade av för ämne. 
Teknikundervisningen behandlade då programmering och under diskussion i 
klassrummet framkom att flera av pojkarna hade provat programmering 
tillsammans med sina pappor. Tekniklektionerna under hela min VFU-period har 
varit försvinnande få, och vid tillfället för gruppindelningen var det inte många 
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flickor som visade intresse för programmering utan valde istället andra ämnen. 
Utifrån detta vill jag studera vad forskningen säger om flickors och pojkars 
teknikintresse samt om hur en inkluderande undervisning kan utformas där alla, 
oavsett kön, får samma möjligheter till lärande i teknikämnet. 
 
2. Bakgrund 
I detta avsnitt följer en litteraturgenomgång gällande studiens centrala begrepp. 
Teknikämnet redogörs för allmänt, historiskt, med koppling till Skolverkets 
styrdokument och i relation till genusteori. Därefter behandlas också Skolverkets 
allmänna råd om diskriminering samt ett avsnitt om inkludering ur ett 
jämställdhetsperspektiv. Vidare kommer också övriga relevanta begrepp 
definieras. Avslutningsvis görs en sammanfattning för att tydliggöra studiens 
problemformulering.  
 
2:1 Teknik 
Teknikutvecklingens hastighet i samhället har på många håll tagit små steg över en 
längre tid. Grimvall (2013:13) ger exempel på hur kylskåp har förbättrats i en 
energieffektiv aspekt, men likt många äldre tekniska uppfinningar som är 
oumbärliga för oss idag, har den fortfarande samma grundläggande konstruktioner. 
Däremot finns det tekniska områden som förändras i snabbare takt i vårt samhälle 
och detta, menar Grimvall (2013:13), är en bekräftelse på att teknikens 
förändringstakt har en mycket stor framfart idag.  
 
Tekniken är på många sätt ett självklart område för många medborgare. Men när 
det kommer till att redogöra för vad teknik innebär är det dock inte lika självklart. 
Bjurulf (2011:12) förklarar att teknik ofta enkom förknippas med artefakter (de 
tillverkade föremålen). Även om teknik förvisso består av artefakter så är området 
betydligt mer komplext än så. En artefakt tillverkas av aktörer utifrån ett syfte och 
sammanhang, det ligger ofta många år av kunskap bakom framställningen. 
Tillverkning och hantering av en artefakt kan få konsekvenser på såväl människan, 
naturen och samhället. Sammanhang, konsekvenser, kunskap, aktörer och process 
är således också faktorer som bör kopplas till teknik (Bjurulf, 2011:17). Grimvall 
(2013:10) skriver om ytterligare en väsentlig del, att artefakten ska fungera; på 
samma sätt som forskare inom naturvetenskapen strävar efter sanningar, vilket kan 
leda till falsifieringar av tidigare erkänd kunskap, så kan tekniska artefakter och 
system behöva förbättras, servas och underhållas (Grimvall, 2013:10). 
 
Att lösa problem och uppfylla mänskliga behov är vad komplexa tekniska föremål 
och system syftar till (Grimvall, 2013:9–10; Bjurulf, 2011:20; 
Nationalencyklopedin, 2017b). Tekniken används också för att tillfredsställa 
moderna och oumbärliga behov som tillgång till vatten och avlopp, glasögon, tvål 
och framtida generationers behov (Bjurulf, 2011:12; Grimvall, 2013:9; 
Nationalencyklopedin, 2017b). Grimvall (2013:9) lyfter även hur tekniken i 
dagens samhälle framställer produkter som i vissa ögon kan anses överflödiga eller 
rent av skadliga, men med hänvisning till att dessa fortfarande efterfrågas, menar 
Grimvall (2013:9) att alla inte är överens om den negativa åskådningen. 
 



 

 3

2:1.1 Teknik i grundskolans undervisning 
Teknikämnet i grundskolan är relativt nytt. Det blev ett obligatoriskt ämne först i 
och med 1980 års läroplan för grundskolan (Lgr80) och fick sin första egna 
kursplan så sent som år 1994, med läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94 (Bjurulf, 2008:15). Att teknikämnet är 
ett förhållandevis nytt ämne i skolan kan innebära viss problematik menar Bjurulf 
(2011:30), eftersom det innebär att undervisande lärare inte har någon tidigare 
referens från egen skolgång med tekniklektioner. Men det innebär också att det 
kan finnas möjligheter för lärare att skapa sitt eget undervisningsinnehåll på ett 
mer fritt sätt (Bjurulf, 2011:30). Den nya utformningen i nuvarande läroplan för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11) där förmågorna står 
listade, istället för tydliga mål för varje årskurs, skapar enligt Bjurulf (2011:33) 
ytterligare möjligheter för lärare att bedriva pedagogiken friare. 
 
Inledningsvis i teknikämnets kursplan, ger Skolverket (2016:278) en övergripande 
beskrivning av ämnet och dess funktion för människan och samhällsutvecklingen. 
Exempelvis beskrivs hur kraven på teknisk kunskap blivit högre och att tekniken 
gör sig synlig på många ställen i vardagen och arbetslivet. Undervisningen i skolan 
ämnar synliggöra och begripliggöra tekniken och vilken betydelse den har för 
individen, samhället och miljön (Skolverket, 2016:278).  
 
Det är viktigt att barn i tidig ålder får upptäcka teknik för att utveckla ett intresse 
och tekniken är redan en etablerad del i många barns vardag, skriver Johansson 
och Sandström (2015:7, 14). Bjurulf (2011:14) bekräftar också att barnen kommer 
till skolan och redan är bekanta med många tekniska artefakter från sin vardag och 
att lärarna med fördel kan ta tillvara på elevers förförståelse även på individnivå 
(Bjurulf, 2011:14.). I undervisningen bör dock lärare inte endast ta hänsyn till 
teknikens artefakter, även om de kan vara en ingång för att skapa intresse och 
igenkännande hos de yngre barnen. Det är också viktigt att tekniken behandlar 
kunskap, process, aktörer, sammanhang och konsekvenser, för att kunna inta ett 
holistiskt perspektiv, vilket kan skapa engagemang och meningsfullhet för 
eleverna (Bjurulf, 2011:19–20).  
 
Teknisk bildning kan jämföras med engelskans technological literacy vilket är ett 
brett begrepp som innefattar att tekniken ska kunna användas, hanteras, utvärderas 
och förstås, skriver Bjurulf (2011:24–25). Vidare förklaras att teknisk bildning kan 
se olika ut beroende på sammanhang, situationer och för olika individer. Därför 
bör teknikundervisningen förbereda eleverna för att kunna orientera sig i det 
tekniska samhället (Bjurulf, 2011:25). I och med att tekniken fått en allt större roll 
i vårt samhälle är det av yttersta vikt att elever ges möjlighet att skapa sig kunskap 
och medvetenhet så att de kan orientera sig i en teknikintensiv värld, menar 
Skolverket (2016:278). På så vis kan eleverna få ökad förståelse för nutida 
tekniska sammanhang. Dessutom ska eleverna få en förståelse för hur teknik kan 
samspela med andra kunskaper så som vetenskap och konstarter (Skolverket, 
2016:278). Vidare syftar teknikundervisningen till att ge eleverna möjlighet att 
utveckla intresse och medvetenhet för och inom teknik, att få förtrogenhet för 
tekniska begrepp och uttrycksformer (Skolverket, 2016:278). 
 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla förståelse 
för att teknisk verksamhet har betydelse för, och påverkar, människan, 
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samhället och miljön. 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 (Skolverket, 2016:278). 

 
Elevers framtida inriktning mot studie- och yrkesval ska på intet sätt begränsas på 
grund av kön, skriver Skolverket (2016:17) under rubriken för grundskolans 
riktlinjer. Detta synliggörs i det centrala innehållet för årskurs 7–9 i teknik där 
undervisningen ska medvetandegöra eleverna om "hur kulturella föreställningar 
om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning" 
(Skolverket, 2016:281). Vidare skriver Skolverket (2016:7–8) under rubriken för 
värdegrunden att skolan ska främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. 
Alla elever ska ges rätt till samma möjligheter till att utvecklas på skolan oavsett 
könstillhörighet och ingen ska utsättas för könsdiskriminering. Hur lärare bemöter 
och bedömer elever samt vilka krav och förväntningar som ställs präglar elevers 
uppfattningar om vad som är kvinnlig och manligt, vilket alla på skolan aktivt ska 
motverka (Skolverket, 2016:7–8).  
 
2:1.2 Skolverkets naturvetenskaps- och tekniksatsning 
Skolverket (2014b) har gjort en satsning på fördjupande texter kring det centrala 
innehållet i naturvetenskap och teknik, med syfte att stödja lärare i deras 
undervisning. Ett av dessa dokument fokuserar på punkten i det centrala innehållet 
för årskurs 7–9 gällande "hur kulturella föreställningar om teknik påverkar 
kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning" (Skolverket 2014b:1; 
Skolverket, 2016:281). I dokumentet redogör Skolverket (2014b) för begreppen 
genus och teknik, hur teknikens könssegregering sett ut i historien, hur genus kan 
appliceras som ett undervisningsperspektiv i teknik samt vad som kan göras för att 
åtgärda den hierarkiska könssegregering som råder inom teknikområdet.  
 
På den tekniska arbetsmarknaden i Sverige råder en könssegregering. Skolverket 
(2014b:2) skriver om horisontell segregering; alla har inte samma möjligheter vid 
val av yrke och många tekniska yrken är mansdominerade. Vidare förklaras att det 
även finns en vertikal könssegregering inom arbetsplatserna. Det kan till exempel 
handla om att kvinnor har högre ställda krav på sig vad gäller utbildning för att få 
anställning, i jämförelse med män. På arbetsplatser tilldelas ofta män och kvinnor 
olika arbetsuppgifter trots att de arbetar med samma yrkesinriktning, denna 
segregering är en intern sådan (Skolverket, 2014b:2).  
 
Skolans viktiga roll i teknikundervisningen är att påverka elevers valfrihet när de 
senare ska välja ett framtida yrke (Skolverket, 2014b:4). Detta bidrar till att bryta 
könssegregeringen som råder inom tekniska utbildningar och yrken, vilket kräver 
en genusmedvetenhet av läraren, skriver Skolverket (2014b:1, 4). Det är också av 
stor vikt att jämställdhetsarbetet påbörjas tidigt och att arbetet fortsätter under hela 
skolgången. Att vänta till årskurserna 7-9 är alldeles för sent, menar Skolverket 
(2014b:1). 
 
2:1.3 Teknik i relation till genus - ett historiskt och nutida perspektiv 
Samhället har satt en könsprägel på tekniken, förklarar Berner (2004:8), vilket 
enligt författaren anses vara en kontroversiell uppfattning som möter mycket 



 

 5

motstånd. Berner (2004:8) motiverar hur detta blir mer logiskt när koppling görs 
till hur genus gör sig synligt överallt; 
 

/.../hur vi tänker om oss själva, i våra interaktioner med andra och i hur 
makten och arbetsfördelningen ser ut i samhället i stort. Det vore inte 
märkligt om inte också /.../ teknik på något sätt påverkas av samhällets 
genusrelationer (Berner, 2004:8).  

 
Tekniken som omger oss i vår vardag kan vara allt från nagellack till pacemakers 
till telefonsamtal. Enligt Berner (2004:162) bidrar den till att forma våra identiteter 
och relationer, ofta genom att upprätthålla könsnormen. 
 
Teknik kan diskuteras utifrån ett genusperspektiv, enligt Berner (2004:14) som 
menar att dessa föreställningar konstruerats i samhället och är under ständig 
förändring. När forskare studerat genus och teknik har de framför allt angripit 
områden som behandlar hur män och kvinnor upplever, formas av och påverkar 
teknisk kunskap (Berner, 2004:164). Vidare har även försök gjorts till att förstå 
vem som äger och ligger bakom den etablerade tekniska kunskapen samt hur den 
uppstod. Bjurulf (2011:67) anser att tekniska yrken ofta förknippas med manlighet 
och maskulinitet, detta trots att kvinnor också hanterat tekniska artefakter med stor 
kunskap inom olika yrkesverksamheter. Men den kunskapen räknas inte eftersom 
den inte bedrivs av män (Bjurulf, 2011:67). Historiskt sett har flickor och kvinnor 
inte fått samma möjligheter att erhålla teknisk utbildning. Bjurulf (2011:69) ger 
exempel på maskinteknik och byggnadsteknik som inte fanns tillgängliga för 
flickor eftersom det inte ansågs som lämpligt. Trots satsningar på att inkludera 
flickor/kvinnor i tekniska högskoleutbildningar, menar Berner (2004:28) att 
utbildningarna fortfarande bedrevs på männens villkor. Bjurulf (2011:69) skriver 
att det inte var förrän år 1938 i samband med kvinnoarbetsmarknadsutredningen 
som kvinnor fick plats på de lägre utbildningarna på Kungliga Tekniska 
Högskolan. Det ansågs då att kvinnor var kapabla att klara av tekniska yrken 
(Bjurulf, 2011:69).  
 
Kvinnor har länge fått ägna sig åt det feminina inom teknik som exempelvis 
kommunikation, inlevelseförmåga och mänsklig omsorg, skriver Berner 
(2004:157). Det har även funnits en tröskel att få positiv utdelning eller gehör för 
sitt tekniska arbete som kvinna. De uppfinningar som kvinnor bidrog till under 
1800-talet uteslöts ur teknisk forskning och kvinnorna ignorerades (Berner, 
2004:157, 17). När kvinnor ville söka patent på tekniska uppfinningar uppstod det 
problem som förklarades mot avsaknaden av kontaktnät och ekonomiska medel. 
Det ledde till att de antingen fick avstå alternativt låta en man i släkten patentera i 
deras ställe (Berner, 2004:19). Grimvall (2013:19) å andra sidan menar att det som 
ligger bakom huruvida en person får status som teknisk uppfinnare är beroende av 
"ursprungsland, språk, personens samhällsställning och en framgångsrik 
kommersialisering" (Grimvall, 2013:19). Även Berner (2004:11) lyfter att 
genusanalys inte alltid är det enda eller primära svaret när det kommer till hur 
samhällsfrågor interagerar med teknik (Berner, 2004:11). 
 
Alternativ till den mansnormativa teknik vi har idag, lyfts och diskuteras av Berner 
(2004:152). Det finns en viss skillnad mellan teknik för kvinnor och feministisk 
teknik även om de i mångt och mycket stämmer överens med varandra. Det 
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förstnämnda handlar om att bygga upp tekniken utifrån kvinnors behov och 
värderingar samt att utöka kvinnors kompetens för att inte vara beroende av mäns 
kunskaper. Medan det sistnämnda har ett mer brett angrepp på åtgärder, som 
exempelvis att få en teknik som bejakar feministiska värderingar om jämställdhet 
samt att ta tillvara på kvinnors sätt att närma sig teknik utifrån intresse (Berner, 
2004:152). 
 
Det är viktigt att inte låsa sig fast vid det som anses vara kvinnlig och manlig 
teknik, betonar Berner (2004:157). Vidare klargörs att förväntningar kring 
kvinnligt respektive manligt inte går eller bör generaliseras i allt för stor 
utsträckning, då detta skulle riskera att leda till konservatism som cementerar 
föreställningar om kön och teknik. Det finns exempelvis kvinnor som inte tilltalas 
av den teknik som anses kvinnlig, på samma sätt som det finns män som i det 
avseendet inte är självklart "manliga" (Berner, 2004:157). En ytterligare faktor är 
osynliggörandet det kan innebära när tekniska könspräglade artefakter tillskrivs 
som binära, när det finns tertiära kön där personer exempelvis identifierar sig som 
ickebinär, intergender, nongender, agender, genderqueer eller genderfluid. 
Samtliga är exempel på könstillhörigheter som inte ingår i den binära könsnormen 
kvinna och man (RFSL, 2016). Det kan också bli problematiskt att studera 
könsroller utan en kritisk syn på maskulinitet kopplat till teknik, då det innebär en 
risk för osynliggörande av maktstrukturer som råder inom tekniska områden 
(Berner, 2004:157). Det bör alltid finnas utrymme att få bredda sitt tekniska 
tillägnande för samtliga individer, oavsett yttre förväntningar och föreställningar 
om kön. Johansson och Sandström (2015:8) lyfter vikten av att i undervisningen 
undvika grova generaliseringar kring elevers förkunskaper, då detta i 
förlängningen hämmar elevernas möjligheter till att prova tekniska utmaningar och 
utveckla förtrogenhet. 
 
2:2 Skolverkets allmänna råd om diskriminering  
Definitionen av diskriminering är att någon blir negativt särbehandlad på grund av 
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder, skriver Skolverket 
(2014a:8). Enligt lag kan inte elever utsätta varandra för diskriminering eftersom 
det krävs en maktposition för att utföra det (Skolverket, 2014a:8). Skolverket 
(2014a:17) hänvisar till kapitel 3, §14, ur diskrimineringslagen som säger att: 

 
/.../ huvudmannen (ska) bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika 
rättigheter och möjligheter för de barn eller elever som deltar i eller söker till 
verksamheten, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning (Skolverket, 
2014a:17). 

 
Likabehandling innefattar att alla elever på skolan ska ha lika rättigheter och 
möjligheter, däremot inte att alla ska behandlas lika då det skulle leda till indirekt 
diskriminering (Skolverket, 2014a:48). Att främja likabehandling på en skola 
kräver ett aktivt och metodiskt arbete från skolpersonalen, vilket innefattar 
förebyggande arbete, uppföljning och åtgärder (Skolverket, 2014a:6). 
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2:3 Inkluderande undervisning ur ett jämställdhetsperspektiv 
Inkludering handlar om att göra det lätt för elever att vara i skolan, beskriver 
Alenkær (2011:192). Lärare behöver ha ett öppet förhållningssätt till elever som 
individer och tillåta deltagande för alla. För att kunna uppmärksamma den enskilda 
individen och skapa inkluderande klimat i klassrummet, beskriver Jensen 
(2011:124–125) att lärare i största möjliga mån bör undvika positionering utifrån 
kategoriseringar. En positionering är att beskriva hur en elev är istället för vad den 
gör, att definieras baserat på omgivande diskurser (Jensen, 2011:120). 
Kategorisering är en handling som kan göras exempelvis utifrån några av de 
strukturellt förtryckta kategorierna i samhället: kön, ålder och hudfärg (Jensen, 
2011:124, 112). Vidare förklarar Jensen (2011:120) att kategorierna kan beskrivas 
som tröga storheter, eftersom de kan eliminera de personer som bryter mot 
normen; "En kvinna som brinner för teknisk nyutveckling tas bort från kategorin 
'vanliga kvinnor', varigenom kvinnor även i fortsättningen kan beskrivas som 
ointresserade av ny teknik" (Jensen, 2011:12).  
 
För att utveckla sitt ledarskap till ett mer inkluderande sådant är det viktigt att 
skaffa en medvetenhet kring sin egen föreställning av kategorier och 
kategorisering. Utifrån sin medvetenhet kan lärare lokalisera i vilka fall dessa 
kategorier har kommit att påverka undervisningen eller bedömningen av en individ 
(Jensen, 2011:124–125). Bjurulf (2011:68) talar också om en medvetenhet och 
kunskap som en nyckel för att uppnå en inkluderande och jämställd undervisning. 
Många lärare har en önskan att skolan ska ge alla elever likvärdig undervisning 
oavsett kön, men alla lever inte upp till detta i verksamheten (Bjurulf, 2011:68). 
 
2:4 Definition av övriga centrala begrepp för studien 
Intresse är ett mångsidigt begrepp. Nationalencyklopedin (2017a) beskriver att 
intressen kan delas upp i subjektiva och objektiva. Det subjektiva intresset handlar 
om önskningar som en person har, medan det objektiva intresset handlar om en 
persons medvetna eller omedvetna rättigheter eller behov (Nationalencyklopedin, 
2017a). Den definition som syftas till i denna studie är den subjektiva; att önska ta 
del av något.  
 
Motivation är på många sätt närbesläktat med begreppet intresse; en upplevelse 
som skapar människors drivkraft till att vilja handha/utöva någonting. 
Nationalencyklopedin (2017c) definierar begreppet som en psykologisk term som 
ligger bakom varför vi riktar beteenden mot ett visst mål.  
 
Genus är ett begrepp som används inom samhällsforskning för att beskriva sociala 
kön och dess föreställningar, idéer och handlingar (Nationalencyklopedin, 2017d). 
Vetenskapsrådet (2005) beskriver hur genusforskningen, sprungen ur feminismen, 
ämnar studera hur människor ”konstruerar kön” samt vilka konsekvenser och 
betydelser det får och har fått för vårt samhälle. Det kan handla om exempelvis 
strukturer, arbetsmarknad, jämställdhet, makt och om en hierarki bland de binära 
könskategorierna, även kallad genusordning eller könsmaktsordning. Vidare 
studerar genusforskningen hur dessa förhållanden i så fall uppstått och 
reproduceras (Vetenskapsrådet, 2005). Genusordning beskriver maktskillnader 
mellan könen samt hur de upprätthålls i samhället (Vetenskapsrådet, 2005). Genus 
som begrepp i denna studie används för att beskriva hur kön kan förstås som 
sociala konstruktioner (Vetenskapsrådet, 2005), att sådana föreställningar får 
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betydelser för människor och samhälle samt att de är föränderliga beroende på tid, 
kultur och plats. Det är alltså en beskrivning av de binära könen man och kvinna, 
på strukturell nivå och inte nödvändigtvis en beskrivning av människor som 
individer. I vissa kontexter kan genus även formuleras utifrån begreppet kön, med 
samma verbform och definition som beskriver genus; det är något vi gör, tillskrivs 
och bär med oss i möten med andra. 
 
Jämställdhet är det begrepp som beskriver samma rättigheter, skyldigheter och 
möjligheter för män och kvinnor (Nationalencyklopedin, 2017e). "Jämställdhet 
förutsätter en jämn fördelning av makt och inflytande, /.../lika tillgång till 
utbildning och möjligheter till utveckling av personliga ambitioner, intressen och 
talanger" (Nationalencyklopedin, 2017e). I svenska skolans läroplan (Lgr11) 
beskriver Skolverket (2016:7) att alla som verkar inom skolan har som uppgift att 
förmedla jämställdhet mellan kvinnor och män. Rektorn har även ett ansvar att 
undervisningen i olika ämnen på skolan ska integrera kunskapsområdet 
jämställdhet (Skolverket, 2016:18–19). 
 
2:5 Sammanfattning av bakgrund 
För att uppnå inkludering i undervisningen bör lärare i största möjliga mån 
undvika positionering och kategoriseringar utifrån fördomar och förutfattade 
meningar (Jensen, 2011:124–125). Dessa kan vara att till exempel att tilldela 
elever egenskaper utifrån könstillhörighet. Om detta görs riskerar 
samhällskategoriseringar att påverka individers möjlighet till lärande. Teknik som 
område har en historia av att vara präglat av könsnormer och mansdominans vilket 
riskerar att färga innehållet i teknikundervisningen såväl som huruvida elever 
upplever att det är ett ämne som är intressant eller inte.  
 
Föreställningar om manligt och kvinnligt är föränderligt (Berner, 2004:44). 
Genusmedvetenhet hos lärare kan vara en nyckel för att dels skapa inkluderande 
undervisningen och dels för att uppmärksamma elever om genus och således få 
möjlighet att bryta etablerade ideal och föreställningar. Skolan har en viktig roll att 
kunna påverka elevers framtida yrkesval, och tekniska studier och yrken är en 
arena som historiskt sett och också idag domineras av män. Att arbeta 
genusmedvetet är en aktiv och pågående process som bör inledas tidigt och pågå 
löpande under hela skoltiden. Att börja jämställdhetsarbetet i årskurs 7–9 är för 
sent (Skolverket, 2014b:1). 
 
Eftersom teknikämnet relativt nyligen fick en egen kursplan i svenska 
grundskolans läroplan innebär att det kan finnas luckor i teknikundervisningen 
som forskningsområde. I och med att det finns en etablerad könsskillnad inom det 
tekniska fältet så är det även relevant att väga in genusteori för att skapa en utökad 
förståelse kring teknikämnet i svenska grundskolan. Genusteori är mycket omstritt 
och kan behöva utforskas för att redas ut, förstås, anammas och utvecklas. Dessa 
två aspekter gör denna studie relevant för samhällsutvecklingen.  
 
3. Syfte och frågeställningar 
Syftet är att utifrån forskning undersöka grundskolans teknikämne i relation till 
elevers intressen samt hur lärare kan utforma inkluderande teknikundervisning ur 
ett jämställdhetsperspektiv. 
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 Hur beskriver forskningen elevers intresse för teknikämnet? Finns det 
någon skillnad mellan könen? 

 Hur kan teknikundervisning enligt forskning utformas för att inkludera alla 
elever oavsett kön?  

 
4. Metod 
Detta avsnitt ger en beskrivning av studiens design med en redogörelse för vad en 
systematisk litteraturstudie innebär samt de etiska aspekter som studien har utgått 
ifrån. Vidare presenteras sökprocessen utifrån val av databaser och sökord, 
avgränsningar, sökstrategier samt urvalsprocessen. Därefter kommer analys, 
kvalitetsgranskning och presentation av valda titlar att redogöras för.  
 
4:1 Studiens design 
Syftet med en systematisk litteraturstudie är att den ska väva ihop insamlade data 
från tidigare studier för att ge ett heltäckande resultat, skriver Eriksson Barajas, 
Forsberg och Wengström (2013:27, 31). När det kommer till 
utbildningsvetenskapliga områden kan en sådan studie exempelvis leda till att 
skapa nya kunskaper inom de redan existerande och etablerade teorier som är 
viktiga för lärande (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013:44). 
 
En systematisk litteraturstudie karaktäriseras av att den ska vara heltäckande för 
området som studeras, skriver Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström 
(2013:28). Vidare ska studien också utföras med noggrannhet och tydlighet vid 
redovisningen av metoder, sökstrategier och kritisk analys (Eriksson Barajas, 
Forsberg & Wengström, 2013:28). Källorna ska kvalitetsbedömas, redovisning av 
metoder ska sträva efter att redogöras tydligt. I och med detta möjliggörs att andra 
ska kunna kritiskt granska studien och risken för felaktiga slutsatser minimeras 
(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013:26, 28).  
 
Det är även viktigt att i en litteraturstudie förhålla sig kritiskt, samt att analysera 
och diskutera resultatet (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013:32). 
Studien ska basera på en problemformulering som motiverar anledningen till att 
studien utförs. Vidare bör forskaren formulera frågeställningar som går att besvara, 
utforma en plan för studien, planera sökord samt ha en sökstrategi. Avslutningsvis 
bör studien ha en sammanställning och slutsats (Eriksson Barajas, Forsberg & 
Wengström, 2013:32). För att möjliggöra generaliserbarhet krävs god reliabilitet 
och validitet, det är därför viktigt att utgå från artiklar som diskuterat dessa i sin 
studie (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013:52, 105–106). 
 
4:2 Etiska förhållningssätt 
Inom forskning är det av stor vikt att förhålla sig till etiska aspekter, beskriver 
Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013:69-70). Exempelvis får inte fusk 
eller ohederligheter förekomma, vilket skulle innebära att forskare vilseleder 
läsaren eller på något sätt förvränger resultat. En systematisk litteraturstudie ska 
vara heltäckande vilket innebär att studien ska inkludera forskning som inte bara 
bekräftar skribentens åsikt/ståndpunkt. Att endast ha med det som stöder ens 
hypotes är oetiskt (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013:70). Det är 
också viktigt att redovisa urvalet av artiklar och avhandlingar i texten samt att 
arkivera dessa källor i tio år (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013:70). 
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För att undvika att resultatet präglas i allt för stor utsträckning av egna förutfattade 
meningar har tid lagts på att skriva ner den egna förförståelsen för ämnet samt 
antaganden gällande studiens utfall, innan studien påbörjades. Utifrån detta 
möjliggörs granskning av egna slutsatser och det stärker studiens reliabilitet och 
validitet (jfr: Kihlström, 2008:227). 
 
I God forskningssed som givits ut av Vetenskapsrådet (2011) redogörs bland annat 
för individskyddskravet, forskningskravet samt forskningsetiska kodexar 
(Vetenskapsrådet, 2011:18). Dessa handlar bland annat om att ingen deltagare ska 
komma till skada och att det bör finnas etiska motiv till varför forskning bör 
bedrivas, exempelvis samhällsnyttan och hälso- och miljöskäl (Vetenskapsrådet, 
2011:18). Björkdahl Ordell (2008:26–27) redogör för de fyra huvudkraven som 
framställts av vetenskapsrådet inom humanistisk och samhällsvetenskaplig 
forskning:  
 

1. Informationskravet: Forskaren ska informera de av forskningen berörda 
om den aktuella forskningsuppgiftens syfte.  
2. Samtyckeskravet: Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma 
över sin medverkan.  
3. Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla i en undersökning ingående 
personer ska ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna ska 
förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.  
4. Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast 
användas för forskningsändamål (Björkdahl Ordell, 2008:26–27). 

 
Vikten av att studera ett område som är betydelsefullt för samhällsutvecklingen, 
lyfts av Björkdahl Ordell (2008:27) och har tagits i beaktning vid planering av 
studiens syftesbeskrivning. Granskningen av hur författarna till utvald litteratur har 
förhållit sig till etiska aspekter redogörs för under rubriken Kvalitetsgranskning. 
 
4:3 Validitet och reliabilitet 
Validitet och reliabilitet är avgörande för en studies generaliserbarhet (Eriksson 
Barajas, Forsberg & Wengström, 2013:52). Validitet är beroende av i vilken grad 
ett mätinstrument för en studie mäter det som ämnas mätas samt om innehållet 
verkar rimligt, beskriver Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013:52, 
105). Reliabilitet i sin tur beskriver graden av överensstämmelse mellan upprepade 
studier där samma mätinstrument använts, alltså där studierna ger samma resultat 
och därför får hög tillförlitlighet (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 
2013:52, 103). För att uppnå detta är det viktigt med systematiska och noggranna 
redovisningar av tillvägagångssätt, så att andra forskare kan upprepa studierna 
utifrån samma metoder. Vidare bör beaktas att en studies validitet kan vara svår att 
bevisa eller verifiera, men det är alltid fördelaktigt att diskutera det i sin text (jfr: 
Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013:105–106). För denna studie har 
noggrannhet i planeringsstadiet och genomförandet varit viktigt för att nå så hög 
validitet och reliabilitet som möjligt. Generaliserbarheten för denna studies utvalda 
forskningsstudier beskrivs närmare i analysavsnittet.  
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4:4 Sökprocess 
Detta avsnitt redovisar hur datasökningen för studien har gått till. En redogörelse 
görs för de sökord och databaser som använts samt för avgränsningar, 
sökstrategier och urvalsprocessen. 
 
4:4.1 Databaser 
De databaser som använts för studien är Educational Resources Information 
Center (ERIC), Nordic Studies in Science Education (NorDiNa), Avhandlingar.se 
och Summon via Högskolan Dalarnas bibliotek. Dessa databaser var lämpliga 
eftersom de bland annat tillhandahåller avhandlingar i full text och vetenskapliga 
artiklar som refereegranskats av andra forskare i samma fält, genom så kallad peer 
review (jfr: Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013:61). Databaserna ger 
även tillgång till forskning inom teknikdidaktik, vilket är relevant för denna studie.  
 
Databasen Educational Resources Information Center (ERIC) har i denna studie 
används utifrån gränssnitten Ebsco och International ERIC. ERIC är en bred 
internationell databas som bland annat innehåller vetenskapliga tidskriftartiklar 
och avhandlingar, i huvudsak på engelska. Inriktningen är mot pedagogik och 
psykologi (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013:75-76). ERIC Ebsco 
har ett utbud av vetenskapliga artiklar som inte finns tillgängliga för allmänheten 
(ERIC Ebsco, 2017) utan användarinloggning via Högskolan Dalarnas 
studentportal krävdes för att gå tillgång till litteraturen.  
 
Tidskriften Nordic Studies in Science Education (NorDiNa) finns tillgänglig för 
allmänheten och behandlar forskning inom naturvetenskapernas och teknikens 
didaktik. Samtliga artiklar som publiceras i NorDiNa är refereegranskade. 
Publikationerna är på engelska och i vissa fall även på nordiska språk (NorDiNa, 
2017a).  
 
Avhandlingar.se är en svensk databas med publikationer på svenska och engelska, 
tillgänglig för allmänheten. Den tillhandahåller doktorsavhandlingar och 
licentiatavhandlingar från svenska högskolor och universitet (Avhandlingar.se, 
2017).  
 
Summon nås via användarinloggning på Högskolan Dalarnas studentportal. Det är 
en bred databas som ger möjlighet att göra avancerade sökningar i elektroniskt och 
tryckt material, från flera databaser som högskolan abonnerar på (Högskolan 
Dalarna, 2017). Det går även att avgränsa sökningen till fulltexter och 
vetenskapliga artiklar som refereegranskats (Högskolan Dalarna, 2017).  
 
4:4.2 Sökord 
Denna studie ämnar undersöka grundskolans teknikämne i relation till elevers 
intressen utifrån kön samt hur lärare kan utforma inkluderande teknikundervisning 
ur ett jämställdhetsperspektiv. För att definiera vilka sökord som lämpade sig bäst 
för sökningen i databaser för denna studie, och därmed stärka studiens validitet, 
användes PICOC-metoden (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013:70–
72). Genom metoden kan en forskare strukturera upp intresseområden baserat på 
problemformulering och syfte för studien. Dessa begrepp beskriver vem studien 
handlar om, vad som ska undersökas, lämplighet/kontrollgrupp och resultat/utfall. 
Varje intresseområde står representerat för varje bokstav i förkortningen PICOC: 
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P - Population 
I - Intervention 
C - Control 
O - Outcome 
C - Context (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013:71)  

 
Kontrollgrupp är ett intresseområde som enligt Eriksson Barajas, Forsberg och 
Wengström (2013:71) inte alltid anses nödvändig. Den punkten har uteslutits för 
denna studie, då den inte ansågs relevant. 
 
PICOC-metoden ledde i detta fall till sökorden: 

P (Vem) - grundskolan 
I (Vad) - elevers intressen (och genus) 
C (Kontrollgrupp) - utesluten i denna studie 
O (Utfall) - Inkludering ur ett jämställdhetsperspektiv  
C (Sammanhang) - teknikundervisning 

 
Utefter detta har sökorden anpassats ytterligare för att lättare finna artiklar och 
avhandlingar som besvarar de frågeställningar som ställts för denna studie. 
Exempelvis har vissa sökord översatts till engelska för att utöka antal relevanta 
träffar i databaser genom att inkludera litteratur skriven på engelska. De sökord 
som valdes för studien var:  
 
teknik, genus, intresse, flickor, pojkar, kön, inkludering, grundskola, undervisning, 
utbildning, genusteori, gender, technology, engineering, teaching, education, 
inclusive, equal, equality, equity, gender bias, interests, girls, boys, primary 
school, elementary school. 
 
4:4.3 Avgränsningar 
Relevanta aspekter vid datasökning är bland annat att bestämma sig för 
publiceringsår, språk och texttyper för urvalet (Eriksson Barajas, Forsberg & 
Wengström, 2013:78). Kriterier för att någon artikel eller avhandling skulle vara 
intressant för vidare granskning planerades utifrån studiens frågeställningar, vilket 
också beskrivs av Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013:78). I första 
fasen av planeringen stod det inte helt klart om F-3, F-6 eller hela grundskolan 
skulle ingå i studiens urval. Men med anledning till att teknikämnet är relativt nytt 
med egen kursplan i svenska grundskolan och ofta sammankopplats med 
naturorienterande ämnen (Bjurulf, 2008:15), valdes hela grundskolan för att få ett 
större underlag av studier. Publikationerna kunde dessutom vara internationella 
och inte avgränsade till att vara genomförda i Sverige. Om sökningen hade varit 
snävare fanns risk för att inte finna tillräckligt med data, speciellt inte gällande 
forskning som utöver teknikundervisning även studerat inkludering, genusaspekter 
eller elevers intressen i teknikämnet.  
 
Andra kriterier som bestämdes var att urvalet skulle bestå av avhandlingar 
och/eller vetenskapliga artiklar som före publicering kritiskt granskats av andra 
experter i samma forskningsfält (jfr: Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 
2013:61). Andra kriterier var bland annat att publicering skett någon gång mellan 
år 2000 och 2017. Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013:115) 
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motiverar relevansen för publiceringsår med att forskning är färskvara och snabbt 
riskerar att bli inaktuell. Vidare skulle artiklarna och avhandlingarna endast vara 
skrivna på svenska eller engelska, för att möjliggöra en säkrare analys och 
förståelse av det lästa innehållet. För att kvalificeras till en närmare granskning 
behövde titeln redogöra för undervisning med koppling till genus och/eller elevers 
intressen och/eller inkludering, enligt denna studies frågeställningar. Artikelns 
abstract/sammandrag behövde dessutom beskriva en studie om teknikundervisning 
och informanter som var i grundskoleåldern, för att gå vidare till innehållsanalys.   
 
4:4.4 Sökstrategier och urvalsprocess 
Det som är sökbart i en databas är titel, författarnamn, tidskrifter, 
abstract/sammandrag och keywords/nyckelord. Om antalet träffar upplevs för stort 
kan det vara lämpligt att snäva in sökningen genom exempelvis tillägg av 
operatorer (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013:78) eller genom att 
utöka antalet sökord.  
 
I studien användes olika operatorer som kan inkluderas tillsammans med valda 
sökord, för att få snävare resultat (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 
2013:80). Till exempel kombinerades sökord och operatorn AND, exempelvis 
"teknik AND genus", vilket gjorde att båda dessa begrepp ingick i samtliga träffar. 
Sökningen av det engelska begreppet technology i databasen Summon gav träffar 
på avhandlingar och artiklar som behandlar IT i skolundervisning. Eftersom det 
inte var relevant för denna studie skrevs sökorden med operatorn NOT i 
kombination: "Gender technology inclusive teaching elementary school NOT 
computer". Detta uteslöt träffar där begreppet computer ingick (jfr: Eriksson 
Barajas, Forsberg & Wengström, 2013:78, 80). Att skriva "NOT computer" var 
särskilt användbart vid fokus på studiens andra frågeställning, om inkluderande 
undervisning, eftersom teknologi ofta används som hjälpmedel i många klassrum 
för att skapa inkludering för elever med särskilda behov. En annan operator som 
användes för datasökningar var frassökning (Karolinska Institutet, 2017), där binds 
sökorden samman i given ordning med hjälp av citationstecken. Exempelvis skrevs 
"avoid gender bias" (engelskans gender bias kan förstås som könssegregering eller 
fördelar/nackdelar baserat på kön, på svenska). Om inte frassökningen gjordes 
hade det funnits risk att ordet avoid eller bias hade redovisats ur en annan kontext, 
eller separata vilket givit irrelevanta träffar för studien (Karolinska Institutet, 
2017). Sökresultat då frassökning användes kan ses i Bilaga 1. Vid avsmalnade 
sökningar granskades samtliga titlar vilka generellt sett verkade ha högre relevans 
för studien. När datasökning gjordes på engelska utökades antalet sökträffar och då 
lästes istället de första 20–50 titlar, som genom databasens sökfunktion 
automatiskt rankas som de mest relevanta. Med syfte att vara tidseffektiv gjordes 
bedömning relativt snabbt om det verkade vara en lyckad datasökning eller om den 
behövdes snävas in ytterligare. 
 
Utfall från sökningar, där källor valdes ut, sammanställdes (Tabell 1) med 
dokumentation av databas, sökord, antal träffar, antal lästa titlar och 
abstract/sammandrag, antal valda källor samt avgränsningar. I detta skede stod det 
inte helt klart om de valda källorna skulle användas för studiens resultat eller inte. 
Det avgjordes först vid den mer utförliga innehållsanalysen av litteratur. För 
närmare granskning av dokumenterad databassökning, se Bilaga 1. 



 

 14

 
 

Tabell 1. Dokumenterad sökning på artiklar och avhandlingar i databaserna: 
avhandlingar.se, ERIC, Summon och NorDiNa 

Databas Sökord Träffar Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

Vald 
källa 

Avgränsningar 

Avhandlingar.se technology 
teaching gender 

8 8 2 1 fulltext 

Avhandlingar.se technology gender 
education 

39 39 4 1 fulltext 

Avhandlingar.se teknik genus 
undervisning 

1 1 1 1 fulltext 

ERIC technology 
equality 

20 20 6 1 peer-review, 
fulltext 

ERIC technology 
learning equity 
gender 

415 45 5 3 peer-review, 
fulltext 

ERIC engineering AND 
equity AND gender 

5 5 1 1 peer-review, 
fulltext 

ERIC Ebsco Technology gender 
interest teaching 

78 78 11 5 peer-review, 
fulltext 

NorDiNa teknik 10 10 3 1 peer-review 

NorDiNa gender technology 2 2 2 1 peer-review 
Summon technology gender 

primary school 
146 541 20 5 1 peer review, 

fulltext 

Summon teknik genus 68 68 7 1 från 2000 → 
avhandlingar 

Summon Gender technology 
inclusive teaching 
elementary school 
NOT computer 

151 151 4 1 Peer-review, full-
text, Inkludering 
av relevanta 
ämnesord  

 
Vid urval av litteratur valdes titlar bort baserat bland annat på att de inte 
behandlade teknik och genus, på att studierna var gjorda med äldre informanter än 
grundskoleelever eller på grund av avsaknad av teknik i undervisningskontext. 
Även titlar med studier som behandlar teknologi i form av IT, datorer, surfplattor 
eller annan teknisk utrustning/redskap i undervisning uteslöts, eftersom denna 
studie handlar om undervisning och utformning av teknikämnet i skolan.  
 
Några titlar som sparats för en närmare innehållsanalys ansågs senare vara 
irrelevanta för studien av olika anledningar och exkluderades därför. För närmare 
granskning av de exkluderade titlarna, se bilaga 2. Fler källor hade kunnat 
kvalificera sig till att ingå i studien men uteslöts dessvärre på grund av bristande 
tidsutrymme (Bilaga 3). De valdes slumpvis bort utan någon vidare urvalsstrategi. 
När de sju första titlarna var genomlästa bedömdes att dessa var tillräckliga för 
urvalet till denna studie och resten lästes aldrig igenom. 
 
Efter att genomläsning gjorts återstod fem vetenskapliga artiklar och två 
avhandlingar, vilka valdes ut för innehållsanalys. Dessa titlar sammanställdes 
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(Tabell 2) med författarnamn och årtal, titel och texttyp samt databas och sökord 
som användes vid databassökningen.  
 

Tabell 2. Redovisning av valda källor för studien 

Författare/årtal Titel Texttyp Databas Sökord 

Björkholm, Eva 
(2010) 

Technology Education 
in Elementary School: 
Boys' and Girls' 
Interests and Attitudes  

Peer-
review 
artikel 

NorDiNa gender, 
technology 

Grenholm, Jan 
(2016) 

Teknik eller inte? 
Attityder och intressen 
bakom 
grundskoleelevers val 
av framtida studievägar 

Avhandling Summon Teknik, genus 

Jidesjö, Anders 
(2008) 

Different content 
orientations in science 
and technology among 
primary and secondary 
boys and girls in 
Sweden: Implications 
for the transition from 
primary to secondary 
school?  

Peer-
review 
artikel 

NorDiNa teknik 

Rennie, Léonie J. 
(2003) 

“Pirates Can Be Male 
or Female”: 
Investigating Gender-
Inclusivity in a Years 
2/3 Classroom  

Peer-
review 
artikel 

Summon Gender 
technology 
inclusive 
teaching 

elementary 
school NOT 

computer 
Rooke, Gunilla 
(2013) 

In search for gender 
awereness in 
technology education  

Avhandling Avhandlingar.se technology, 
gender, 

education  
Virtanen, Sonja., 
Räikkönen, Eija & 
Ikonen, Pasi (2014) 

Gender-based 
motivational 
differences in 
technology education  

Peer-
review 
artikel 

Summon technology, 
gender, 

primary school  

Weber, Katherine 
& Custer, Rodney 
(2005)  

Gender-based 
Preferences toward 
Technology Education 
Content, Activities, and 
Instructional Methods 

Artikel Eric Ebsco Technology 
gender interest 

teaching 

 
 
4:5 Analys 
Detta avsnitt redogör för processen av en innehållsanalys (Eriksson Barajas, 
Forsberg & Wengström, 2013:164) där texterna lästs igenom med fokus på 
studiens frågeställningar. Utfallet av analysen utgör senare grund för studiens 
resultat. Mer utförligt görs en beskrivning av kvalitetsgranskning, en kortare 
sammanfattning och relevansmotivering av valda titlar, samt processen där 
kategorier och teman identifieras. 
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4:5.1 Kvalitetsgranskning 
Artiklarna och avhandlingarna har kritiskt granskats i förhållande till etiska 
aspekter. De forskningsetiska kodexarna, som Vetenskapsrådet (2011:18) 
beskriver, är en samling regler framställda för att tydliggöra hur forskaren ska 
bemöta sina informanter etiskt korrekt. Där ingår bland annat informanternas rätt 
till att tilldelas information och ge sitt samtycke, vilket har granskats i källorna för 
denna studie. De valda artiklarna och avhandlingarna lästes noggrant igenom och 
analyserades och kvalitetsgranskades stegvis (Eriksson Barajas, Forsberg & 
Wengström, 2013:144–115, 163). Litteratur som genomgått granskning av andra 
forskare genom peer-review har valts ut, då det ger en indikation om att 
litteraturen är av god kvalitet. En egen granskning har även utförts gällande om det 
tydligt redogörs för hur författarna till litteraturen förhållit sig till forskningsetiska 
principer, antingen utifrån redogörelse direkt i texten eller via tidskriftens 
allmänna etiska förhållningssätt för deras publikationer (Eriksson Barajas, 
Forsberg & Wengström, 2013:61, 141). Utfallet av kvalitetsgranskningen 
dokumenterades (Tabell 3) för en tydligare överskådlighet. 
 
Grenholm (2016), Jidesjö (2008), Rooke (2013) samt Weber och Custer (2005) har 
tydligt redogjort för forskningsetiska förhållningssätt direkt i texten medan 
Björkholm (2010), Rennie (2003), samt Virtanen, Räikkönen och Ikonen (2014) 
utgår från anonymisering via fiktiva eller uteslutande av namn för informanter. 
Deltagarna har även fått förhandsinformation av forskaren, i enlighet med 
informationskravet och konfidentialitetskravet (Björkdahl Ordell, 2008:26–27). 
Samtliga vetenskapliga artiklar har publicerats i tidskrifter som har allmänna etiska 
förhållningsregler (Springer, 2017; NorDiNa, 2017b; Virginia Tech, 2016). Utifrån 
dessa grunder bedömdes att de utvalda texterna för studien är etiskt försvarbara.  
 
En analys gjordes även utifrån huruvida texterna besvarade någon av 
frågeställningarna för denna studie samt om informanternas ålder redovisades av 
forskaren, vilket samtliga källor levde upp till (Eriksson Barajas, Forsberg & 
Wengström, 2013:188). En av titlarna, Weber och Custer (2005), har studieresultat 
som sammanfogat svar från informanter i grundskolan och gymnasiet, vilket gör 
att den del av texten som besvarar frågeställning 2 (inkludering i undervisning) 
främst har inkluderats för denna studies resultat. Detta för att forskning som visar 
hur könsinkludering kan utformas i undervisning upplevs vara applicerbart för 
yngre årskurser också. Anledningen till att Weber och Custers (2005) resultat för 
frågeställning 1 inte har inkluderats i denna studie är för att det varit särskilt viktigt 
att studera just grundskoleelevers (och inte gymnasieelevers) intressen för teknik. 
 
Rookes (2013) avhandling diskuterar delar av samma bakgrundslitteratur som 
denna studie, vilket tagits hänsyn till vid genomläsningen. Emellertid har utvald 
litteratur granskats i förhållande till samstämmighet, motsättningar och skillnader, 
för att inte studien endast ska redovisa resultat utifrån samma hypotes och således 
inte kunna bidra som en ny byggsten i forskningen (Eriksson Barajas, Forsberg & 
Wengström, 2013:28, 171). Tre av texterna är baserade på kvalitativa fältstudier 
vilket (också enligt forskarna själva) begränsar generaliserbarheten (Eriksson 
Barajas, Forsberg & Wengström, 2013:187). Dessa titlar inkluderades trots detta, 
eftersom de hade andra viktiga kvaliteter. I två av källorna kan resultatets 
generaliserbarhet också diskuteras i och med att eleverna i den ena studien själva 
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valt teknikinriktning och i den andra är antalet flickor som valt att studera på 
tekniskt gymnasium högre än i andra kommuner.  
 

Tabell 3. Kvalitetsgranskning av valda källor    
Källa Texttyp Frågeställning 

1 
Frågeställning 

2 
Etiska 

aspekter 
Peer 

review 
Övriga 

kommentarer 

Björkholm, 
Eva (2010)  

Artikel ✓ Delvis ✓ ✓ Anonymiserar 
informanter, 
publicerad i och 
följer NorDiNas 
etiska 
förhållningssätt. 

Grenholm, 
Jan (2016) 

Avhandling ✓ ✓ ✓ ✓ Studien är kvalitativ 
vilket begränsar 
generaliserbarhet 

Jidesjö, 
Anders 
(2008) 

Artikel ✓ Delvis ✓ ✓ Förhållandevis liten 
studie vilket 
begränsar 
generaliserbarhet 

Rennie, 
Léonie J. 
(2003) 

Artikel Delvis ✓ ✓ ✓ Studien är kvalitativ 
vilket begränsar 
generaliserbarhet. 
Anonymiserar 
informanter, 
publicerad i och 
följer Springers 
etiska 
förhållningssätt. 

Rooke, 
Gunilla 
(2013) 

Avhandling ✓ ✓ ✓ ✓ Diskuterar 
bakgrundskällorna 
Bjurulf (2008) och 
Berner (2004) 

Virtanen, 
Sonja., 
Räikkönen, 
Eija & 
Ikonen, 
Pasi (2014) 

Artikel ✓ ✓ ✓ ✓ Anonymiserar 
informanter, 
publicerad i och 
följer Springers 
etiska 
förhållningssätt 

Weber, 
Katherine 
& Custer, 
Rodney 
(2005) 

Artikel Delvis ✓ ✓ ✓ Eleverna som deltog 
i studien har själva 
valt inriktning mot 
teknik i skolan, 
vilket kan påverka 
resultatet. Har 
sammanfogat 
resultat från studie i 
grund- och 
gymnasieskolan. 

 
4:5.2 Beskrivning av vald litteratur 
Här beskrivs utvalda källor med titel, författarnamn, årtal, tidskrift, 
sammanfattning och en redogörelse för källans relevans för denna litteraturstudie. 
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De artiklar och avhandlingar som är skrivna på engelska har i denna studie 
översatts till svenska. Dessa är Björkholm (2010), Jidesjö (2008), Rennie (2003), 
Rooke (2013), Virtanen, Räikkönen och Ikonen (2014) samt Weber och Custer 
(2005).  
 
Titel: Technology Education in Elementary School: Boys’ and Girls’ Interests and 
Attitudes.  
Författare: Björkholm, Eva. 
Årtal: 2010. 
Tidskrift: Nordic Studies in Science Education (NorDiNa). 
Sammanfattning: En enkätstudie om elevers intressen och inställningar till 
teknikämnet gjordes i tio skolor, elevernas ålder var 8–12 och de gick i årskurs 2–
6. Antal elever som deltog var 256 och de blev ombedda att fylla i frågeformulär 
under sin tekniklektion. Resultatet visade att majoriteten av flickor och pojkar 
uppfattar teknik som mycket positivt. Det syntes ingen skillnad mellan könen när 
det kom till vilken typ av undervisning som föredrogs. Både pojkar och flickor 
ansåg sig själva vara kompetenta inom teknik, pojkarna kände dock större 
förtroende för sin tekniska kompetens, i jämförelse med flickorna. Det fanns även 
en skillnad mellan könen vid frågor om framtidsplaner, men inte när det kom till 
just tekniska yrken. Både flickor och pojkar värderar samma innehåll och 
aktiviteter på tekniklektionerna. Detta skiljer sig mot vad andra studier kommit 
fram till gällande teknik och genus, där vissa studier visar att det finns skillnader 
för elevers intressen och attityder till naturvetenskap- och teknikundervisning 
beroende på kön. Detta kan dock bero på att eleverna var yngre i denna studie, i 
jämförelse med vad de var i de andra studierna. En viktig aspekt av 
jämställdhetsfrågan gäller potential och förmåga att självständigt hantera och ta 
över sin egen identitetsprocess. Lösningen på detta problem är enligt författaren att 
utveckla både självförtroende och förmågan att hantera den egna 
inlärningsprocessen. 
Relevans: Eleverna som deltagit i studien är i åldrar 8–12 och går på grundskolan. 
Studien behandlar flickor och pojkars intressen och attityder till teknik.    
 
Titel: Teknik eller inte? - Attityder och intressen bakom grundskoleelevers val av 
framtida studievägar. 
Författare: Grenholm, Jan. 
Årtal: 2016. 
Utgiven: Karlstad universitet.  
Sammanfattning: Denna studie undersöker vilka grunder som ligger bakom 
elevers val av framtida yrken och i beslut om gymnasieprogram, med särskild 
hänvisning till teknisk utbildning. Författaren gör fyra gruppintervjuer om 4–6 
elever som går i årskurs 9. Författaren diskuterar skillnaden i hur pojkar och 
flickor resonerar gällande framtid, studier och yrken. Den kvalitativa studien har 
också kombinerats med frågeformulär som 300 elever besvarat. Resultatet visar att 
ungdomarna tar medvetna och självständiga beslut som till viss del präglats av 
yttre förväntningar såväl som förebilder. Teknisk utbildning lockar fler pojkar, 
men denna kommun har särskilt hög andel flickor som söker sig till teknisk 
utbildning. Författaren kopplar detta bland annat till satsningen “Tjejer i teknik” 
och att eleverna har tillgång till en attraktiv fristående gymnasieskola med teknisk 
inriktning, där de kunnat göra studiebesök. Studien är delvis kvalitativ vilket 
begränsar generaliserbarhet. 
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Relevans: Denna studie redogör för elevers intressen samt vad som kan åtgärdas 
för att inkludera flickor mer inom tekniska utbildningar. Eleverna går fortfarande i 
grundskolan vilket är relevant för denna studie. 
 
Titel: Different content orientations in science and technology among primary and 
secondary boys and girls in Sweden: Implications for the transition from primary 
to secondary school? 
Författare: Jidesjö, Anders. 
Årtal: 2008. 
Tidskrift: Nordic Studies in Science Education (NorDiNa). 
Sammanfattning: Denna studie behandlar elevers preferenser gällande områden 
inom naturvetenskap och teknik i skolan. Informanterna i grundskolan utgörs av 
53 flickor och 59 pojkar, 19 tioåringar, 78 elvaåringar och 15 tolvåringar. 
Uppgifterna för studien kommer också från en del av ROSE-studien (Relevance of 
science Education) som har gjorts i gymnasieskola. Utifrån insamlade data har 
författaren sammanställt listor på flickors och pojkars mest/minst föredragna 
innehåll i teknik. Det upptäcktes skillnad på innehållsorientering mellan de unga 
och de äldre eleverna, detta diskuteras med hänvisning till ungas teknikintressen 
samt funktionen av dessa områden som en del av utbildningen. Författaren betonar 
att det finns ett starkt behov av att förstå skiftet mellan flickors och pojkars 
intressen beroende på ålder. Författaren menar också att det finns signifikanta 
skillnader i preferenser beroende på kön som bör tas hänsyn till i undervisningen, 
men eftersom studien är förhållandevis liten begränsas möjligheter för 
generalisering i allt för stor grad. 
Relevans: Denna studie har gjorts i grundskolan med fokus på elevers intressen i 
bland annat teknikämnet. Resultaten jämförs i förhållande till ålder och kön för att 
se eventuellt skiften och skillnader. Artikeln diskuterar även delvis vilka åtgärder i 
undervisningen som kan främja inkludering. Den del som behandlar elevers 
intressen för naturvetenskap samt den studie som gjorts i gymnasieskola har 
bortsetts från, eftersom det saknar relevans för denna studies syfte och 
frågeställningar.  
 
Titel: “Pirates Can Be Male or Female”: Investigating Gender-Inclusivity in a 
Years 2/3 Classroom. 
Författare: Rennie, Léonie J. 
Årtal: 2003. 
Tidskrift: Springer: Research in Science Education. 
Sammanfattning: Detta är en kvalitativ fältstudie som gjorts i en kombinerad 
årskurs 2–3. Klassen arbetade med ett pirattema och teknikundervisningen 
handlade framförallt om att designa, planera och konstruera modeller av piratskepp 
i olika valbara material. Läraren planerar lektionerna mycket efter elevernas 
intressen och låter detta leda upplägg och innehåll. Pirater är ett könsbetingat ämne 
som ger möjligheter att diskutera och utmana genus och könsstrukturer. 
Författaren beskriver hur arbetssätten lämpar sig för unga elever att skapa en 
uppfattning om rådande föreställningar om kön och privilegierade grupper. 
Utformningen av lektionen var också av sådan karaktär att alla elever fick 
möjlighet att delta på lika villkor, förklarar författaren. 
Relevans: Studien behandlar teknikundervisning i grundskolans årskurs 2–3, hur 
lärare kan undervisa på ett inkluderande sätt och även medvetandegöra unga elever 
om genus. Det ges även en viss redogörelse för vilka olika intressen som eleverna 
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visar för teknik, med jämförelse mellan könen, vilket är av relevans för denna 
studie.  
 
Titel: In search for gender awareness in technology education. 
Författare: Rooke, Gunilla. 
Årtal: 2013. 
Utgiven av: Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) - Royal Institute of 
Technology. 
Sammanfattning: Avhandlingen baseras på en empirisk studie och en 
litteraturstudie. Syftet är att belysa maktstrukturer och hur genussystemet utesluter 
flickor och kvinnor från det tekniska området. Studien beskriver också metoder för 
att skapa inkludering. Den empiriska studien har utförts på en grundskola för 
årskurs 1–6, en grundskola för årskurs 7–9, en gymnasieskola och ett universitet. 
Metoden för den empiriska studien var observation, intervju och enkätfrågor till 
skolledning, lärare och elever. Studien visar att lärare i grundskolan för årskurs 1–
6 har arbetat aktivt för att motverka traditionella könsroller och undervisar teknik i 
stor grad. De använder två metoder för att få elever, särskilt flickor, mer 
intresserade av teknik och fokus ligger bland annat på att utforska, uppfinna och 
lösa problem. Eleverna tycker mycket om teknikundervisningen och lärarna menar 
att de sett en stor utveckling för eleverna, speciellt flickorna, vad gäller deras 
självförtroende i teknik. I grundskolan för årskurs 7–9 har inte lärarna och 
skolledningen gjort något större arbete för att främja genusmedvetenheten, 
beskriver författaren. De kvinnliga lärarna önskar större möjligheter att få flickor 
mer intresserade av ämnet men de upplever att de saknar material och tid till 
undervisningen i teknik. Författaren betonar vikten av att ha en stark ledning för 
att skapa förändring. Vidare förklaras att lärare behöver få fortbildning i både 
teknikdidaktik och genus. Det landar emellertid i ledningens inställning; om den 
individuella genusnivån som avsaknaden av flickors intresse för teknik ska 
förändras, måste det ske förändring på strukturell nivå. 
Relevans: Studien riktar sig mot teknikämnet, grundskolan, genus och 
undervisning. Den besvarar båda frågeställningarna men framförallt hur 
undervisning kan utformas för att skapa könsinkludering. Den del av studien som 
redogör för och diskuterar resultatet från studien i gymnasiet och universitet är inte 
relevant för denna litteraturstudie och har därför bortsetts från. 
 
Titel: Gender-based motivational differences in technology education. 
Författare: Virtanen, Sonja., Räikkönen, Eija och Ikonen, Pasi. 
Årtal: 2014. 
Tidskrift: Springer: International Journal of Technology and Design Education. 
Sammanfattning: Artikeln behandlar en studie som undersöker könsskillnader 
inom motivationen för teknikämnet. Datainsamlingen har gjorts utifrån ett 
frågeformulär med påståenden och svarsalternativ. Deltagarna var 281 elever, 
varav 144 flickor och 137 pojkar, i årskurs 5–6. På denna skola var 
hantverkslektionerna uppdelade i hantverk- och textilundervisning, vilka är valbara 
alternativ för eleverna. 28 stycken flickor och 107 stycken pojkar hade haft någon 
form av teknikundervisning. Resultatet i enkäten visar att pojkar beskrev mer 
entusiasm än flickor gällande att jobba med hantverk. Generellt brydde sig elever 
om vilken sorts artefakter som studerades eller tillverkades i 
hantverksundervisningen, detta var oberoende av kön. Emellertid uppstod en hel 
del könsskillnader i resultatet för studien. Författarna beskriver att teknikämnet 
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behöver undervisas genusmedvetet för att kunna skapa större teknikintresse och 
självsäkerhet i ämnet för flickor. Vidare förklaras att läroplanskrivarna och lärare 
därför bör ägna mer uppmärksamhet åt flickor för att de ska kunna se att tekniken 
är relevant för dem. Genusmedveten utbildning bör skapa sådana 
lärandeupplevelser som identifierar och erkänner flickors och pojkars olika 
intressen, men bör samtidigt sträva efter att uppmuntra barn att vara individer, 
menar författarna. 
Relevans: Studiens deltagare går i grundskolan. Den studerar flickors och pojkars 
intressen för teknikämnet samt delvis hur teknikundervisning kan utformas för att 
vara med könsinkluderande, vilket är av relevans för denna studie.  
 
Titel: Gender-based Preferences toward Technology Education Content, 
Activities, and Instructional Methods. 
Författare: Weber, Katherine och Custer, Rodney. 
Årtal: 2005. 
Tidskrift: Journal of Technology Education. 
Sammanfattning: En enkätstudie har gjorts på grundskola och gymnasieskola där 
348 elever fick svara på frågor om teknikämnet. Tre specifika områden studerades: 
Vilka aktiviteter, innehållsämnen och instruktionsmetoder, relaterade till tekniska 
studier, som är mest föredragna av flickor och pojkar på grund- och 
gymnasieskola. Resultatet visade att elever generellt saknar intresse för bland 
annat jordbruk och bioteknik men överlag uppskattade de bland annat 
grupparbeten och sådant som innefattar kommunikation. Flickor hade bland annat 
större intresse för design och pojkar för konstruktion. I många avseenden stämde 
studieresultatet överens med tidigare forskning i samma område, men särskilde sig 
också i vissa fall beskriver författarna. Eleverna som deltog i studien hade själva 
valt teknikutbildningskurser, vilket kan påverka resultatet gällande intressen för 
området.  
Relevans: Behandlar könsinkludering i teknikundervisning, samt elevers intressen. 
Studiens resultatredovisningar i grund- och gymnasieskolan är sammanfogade, 
vilket gjort att gymnasiet inte kunnat uteslutas. 
 
4:5.3 Identifierade kategorier och teman 
Mönster och centrala teman kan upplevas vara något dolda i texter vilket kräver en 
systematisk analys och flera omgångar av genomläsning (Eriksson Barajas, 
Forsberg & Wengström, 2013:147–148, 164). Inledningsvis strukturerades 
relevanta delar av källornas resultat- och diskussionsredovisning i färgkoder, 
utifrån hur de besvarade frågeställningarna för denna studie. Därefter markerades 
texternas återkommande utsagor som senare låg till grund för att lokalisera koder, 
vilket Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013:164) rekommenderar för 
en innehållsanalys. Koderna studerades ytterligare och komprimerades till 
kategorier (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013:164). Identifierade 
kategorier och teman sammanställdes (Tabell 4 och Tabell 5) för att granska 
regelbundenheten mellan de olika texterna. 
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Tabell 4. Identifierade kategorier för resultat som besvarar frågeställning 1 

Källa Elevers 
intressen, 
skillnad 
mellan 
könen? 

Förebilder, 
tillgänglighet  

Identitet En framtid 
inom 

tekniskt 
yrke 

Förtroende 
för sin 

förmåga 

Björkholm, E. 
(2010) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Grenholm, J. 
(2016) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Jidesjö, A. (2008) ✓     

Rennie, L-J. (2003) ✓     

Rooke, G. (2013) ✓ ✓   ✓  

Virtanen, S., 
Räikkönen, E. & 
Ikonen, P. (2014) 

✓ ✓   ✓ 

Weber, K. & 
Custer, R. (2005) 

✓ ✓    

 
I de källor som redogjorde för elevers intressen för teknik (frågeställning 1 i denna 
studie) lokaliserades många kategorier. Emellertid överlappade kategorierna inte 
sällan av varandra, vilket komplicerade arbetet med att strukturera upp tydliga 
teman (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013:164). Därför kommer 
resultatet för frågeställning 1 sammanfogas under samma rubrik, varvid samtliga 
identifierade kategorier ingår i en underrubrik.  
 

Tabell 5. Identifierade teman för resultat som besvarar frågeställning 2 

Källa Genusmedvetenhet 
och bredare 

innehåll 

 Uppmuntran, 
positivitet och stolthet 

Meningsfull- och  
elevcentrerad 
undervisning 

Björkholm, E. 
(2010) 

 ✓  

Grenholm, J. (2016) ✓ ✓ ✓ 

Jidesjö, A. (2008)   ✓ 

Rennie, L-J. (2003) ✓ ✓ ✓ 

Rooke, G. (2013) ✓ ✓ ✓ 

Virtanen, S., 
Räikkönen, E. & 
Ikonen, P. (2014) 

✓ ✓ ✓ 

Weber, K. & Custer, 
R. (2005) 

✓ ✓ ✓ 

 
För de texter vars delar av resultat- och diskussionsredovisningarna besvarade hur 
teknikundervisning kan utformas för att inkludera alla elever oavsett kön 
(frågeställning 2 i denna studie), kunde en lokalisering från kategorier till teman 
göras.  
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Kort beskrivning av identifierade kategorier för frågeställning 1:  
 Elevers intressen skillnad mellan könen? - Denna kategori utgör stommen 

för studiens resultatavsnittets första del. Den är även invävd i de övriga 
kategorier som identifierats för frågeställning 1. Samtliga sju utvalda titlar 
redovisade resultat och/eller diskussion som behandlade denna kategori. 

 Förebilder och tillgänglighet - förebilder och tillgänglighet är beskrivande 
faktorer som kan vara avgörande för huruvida elever kan utveckla intresse 
för något ämne. I denna kategori ingår även olika satsningar som gjorts för 
att öka flickors intressen. Fem av de utvalda titlarna redovisade resultat 
och/eller diskussion som behandlade denna kategori. 

 Identitet - denna kategori diskuterar kopplingen mellan teknikintresse och 
identitetsprocessen hos elever. Två av de utvalda titlarna redovisade 
resultat och/eller diskussion som behandlade denna kategori. 

 En framtid inom tekniskt yrke - denna kategori diskuterar elevers intresse 
för en framtid inom tekniskt urke. Tre av de utvalda titlarna redovisade 
resultat och/eller diskussion som behandlade denna kategori. 

 Förtroende för sin förmåga - syftesbeskrivningen av teknikämnet i 
grundskolan ligger som grund för varför denna del fokuserades på vid 
innehållsanalysen. Tre av de utvalda titlarna redovisade resultat och/eller 
diskussion som behandlade denna kategori. 

 
Kort beskrivning av identifierade teman för frågeställning 2:  

 Genusmedvetenhet och bredare innehåll - Denna del beskriver hur 
könsinkludering i teknikundervisningen kan nås genom genusmedvetenhet 
samt genom att bredda innehållet för att öka flickors intresse för teknik. 
Fem av de utvalda titlarna redovisade resultat och/eller diskussion som 
behandlade detta tema. 

 Uppmuntran, positivitet och stolthet - För att nå könsinkludering i 
teknikämnet beskrivs vikten av lärares uppmuntran och positivitet. 
Möjligheter där elever får känna stolthet över sina uppfinningar eller dylikt 
ingår i detta tema. Här ingår även grupparbete och samarbete i 
teknikundervisning. Sex av de utvalda titlarna redovisade resultat och/eller 
diskussion som behandlade detta tema. 

 Meningsfull- och elevcentrerad undervisning - Dessa teman beskriver 
meningsfullhet i teknikundervisningen och hur det kan främja 
könsinkludering. Detta är i de analyserade texterna ofta kopplat till 
vardagsnära innehåll, elevers intressen, eleverperspektiv och/eller 
elevinflytande, för studien har dessa slagits samman till benämningen 
elevcentretad undervisning. Sex av de utvalda titlarna redovisade resultat 
och/eller diskussion som behandlade detta tema. 

 
5. Resultat 
Detta avsnitt redogör för analysresultatet av de valda titlarna. Resultatet redovisas 
utifrån de frågeställningar som ligger till grund för studien samt de kategorier och 
teman som identifierats i innehållsanalysen. Avslutningsvis görs en 
sammanfattning av resultatet.  
 
Frågeställning 1 Hur beskriver forskningen elevers intresse för teknikämnet? Finns 
det någon skillnad mellan könen? utgör huvudrubriken: Flickors och pojkars 
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intressen för teknikämnet där även kategorin förtroende för sin förmåga ingår. 
Övriga kategorier som för denna frågeställning identifierats under 
innehållsanalysen är: förebilder och tillgänglighet, identitet samt en framtid inom 
tekniskt yrke. Dessa sammanfogas och utgör underrubriken: Avgörande faktorer 
till teknikintresse och könsskillnader.  
 
Frågeställning 2 Hur kan teknikundervisning enligt forskning utformas för att 
inkludera alla elever oavsett kön? utgör huvudrubriken: Könsinkluderad 
undervisning i teknikämnet. Från denna frågeställning identifierades teman som 
utgör underrubrikerna: genusmedvetenhet och bredare innehåll, uppmuntran, 
positivitet och stolthet samt meningsfull- och elevcentrerad undervisning. 
 
5:1 Flickors och pojkars intressen för teknikämnet.  
Unga elever har ett högt intresse för teknik, i synnerhet innehåll som besvarar hur 
saker fungerar, beskriver Jidesjö (2008:202). Rooke (2013:24) lyfter också att 
unga elever generellt uttrycker ett stort intresse för teknik, vilket även deras lärare 
bekräftar. Många elever beskriver också att teknikämnet är deras favoritämne i 
skolan och att de önskar ha mer teknikundervisning, särskilt när det kommer till 
modern teknologi (Rooke, 2013:24-25). Det som beskrivs som roligt och 
utmanande inom teknik är det praktiska arbetet, där är flickor och pojkar överens 
(Björkholm, 2010:40). Innehåll som ligger nära elevers vardag verkar vara det som 
elever finner mest intressant inom teknikämnet, bland annat nämns piratskepp, 
motorfordon och datorer (Rennie, 2003:519; Grenholm, 2016:63-64; Björkholm, 
2010:31, 39). Virtanen, Räikkönen och Ikonen (2014:207) lyfter att både pojkar 
och flickor verkar ägna mycket möda åt att skapa attraktiva artefakter och de vill 
gärna utgå från sina egna idéer och intressen.  
 
Emellertid finns det sig ofta skillnader mellan flickors och pojkars intressen för 
teknikämnet (Rooke, 2013:24; Virtanen, Räikkönen & Ikonen, 2014:205; Weber 
& Custer, 2005:59; Björkholm, 2010:41-42; Jidesjö, 2008:203; Rennie, 2003:525). 
I förhållande till flickor känner pojkar större intresse och självsäkerhet för 
teknikämnet samt mer entusiasm när det kommer till hantverk (Rooke, 2013:24; 
Virtanen, Räikkönen & Ikonen, 2014:208). Enligt Virtanen, Räikkönen och Ikonen 
(2014:208) stämmer detta överens med tidigare forskning inom samma område. 
Generellt sett är flickor i högre utsträckning än pojkar intresserade av 
teknikinnehåll som design, kommunikation, humanistiska och sociala aspekter, 
interpersonell interaktion, miljöaspekter och dekorativa artefakter för hemmet 
(Weber & Custer, 2005:59, 61-62; Virtanen, Räikkönen & Ikonen, 2014:207). 
Även Rennie (2003:524) menar att flickors intressen för teknik ofta kan härledas 
till humanism och sociala faktorer. Till skillnad från pojkar involverar flickor 
oftare vardagliga aktiviteter i sina ritningar och artefakter (Rennie, 2003:524). Ett 
exempel på detta ges i en fältstudie där klassen har ett pågående pirattema (Rennie, 
2003:517). Där fick eleverna göra skisser och bygga egna piratskepp, men det var 
endast flickor som därtill skapade bostäder på skeppen med tillhörande 
modellpirater och dekorerade dessa med tyger (Rennie, 2003:525). Pojkar 
intresserar sig däremot "i slående kontrast" (Weber & Custer, 2005:61), för 
teknikinnehåll som innefattar användande, byggande, konstruktion och 
transportfordon och i mindre utsträckning av design. Weber och Custers (2005:62) 
forskning visar att flickor inte intresserar sig för att bygga, medan pojkar i sin tur 
gärna ägnar sig åt detta på tekniklektionerna. På samma sätt beskriver Virtanen, 
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Räikkönen och Ikonen (2014:207) att flickorna inte tycker att det är särskilt 
intressant med byggande av artefakter och att de dessutom inte upplever sig 
kunniga inom det området. Uppfinningar som elever får göra från egna idéer blir 
enligt lärarna könsmärkta på så vis att pojkarna föredrar vapen och maskiner och 
flickor föredrar saker för hemmet (Rooke, 2013:31). Pojkar visar dessutom större 
intresse än flickor när det kommer till användande inom teknikämnet (Jidesjö, 
2008:197; Weber & Custer, 2995:59-60; Virtanen, Räikkönen & Ikonen, 
2014:207-208). De tydligaste könsskillnaderna i studien av Björkholm (2010:41–
42) var när eleverna fick beskriva vad de kunde tänkas ha för framtida yrke, där 
endast pojkar visar intresse för tekniska yrken.  
 
Pojkar är mer konsekventa genom åren när det kommer till vilka delar av teknik 
som de intresserar sig mest för, till skillnad från flickor som har ett betydligt 
starkare skifte mellan årskurserna 1-6 till 7-9, menar Jidesjö (2008:203).  Skiftet 
tydliggörs också gällande elevers intresse för att arbeta med något tekniskt yrke i 
framtiden (Jidesjö, 2008:203). Även Björkholm (2010:39) redovisar att intresset 
generellt avtar från årskurs 2-3 och 4-6, i synnerhet var antalet flickor som var 
intresserade av teknik lågt och blev desto lägre med åren.  
 
Unga elever känner i olika hög grad ett starkt förtroende för sin förmåga i teknik 
och de uppfattar ämnet som positivt, beskriver Björkholm (2010:37, 41). 
Björkholm (2010:38) citerar en flicka som tyckte att hon var bra på teknik: "först 
förstod jag knappt någonting, men när jag väl började var jag bra" (Björkholm, 
2010:38). Lärarna i årskurs 1-6 i Rookes (2013:31) studie beskriver att elevers, 
och i synnerhet flickors, förtroende till sin förmåga hade växt sedan de började 
med teknik tidigt i förstaklass. Men i Björkholms (2010:39) studie beskriver 
emellertid flickor en något högre svårighetsgrad i teknik än pojkarna, 39% av 
flickorna och 41% av pojkarna tyckte att de var bra i teknik, 29% av flickorna och 
20% av pojkarna tyckte att de var ganska så bra, medan 9% av flickorna och 7% 
av pojkarna tyckte att de inte var bra i teknik (Björkholm, 2010:39). Även 
Virtanen, Räikkönen och Ikonen (2014:208) menar att pojkar upplever större 
förtroende än flickor i teknik. Pojkarna tycker det är roligt och att de känner att de 
kan lära sig något på lektionerna (Virtanen, Räikkönen & Ikonen, 2014:208).  
 
5:1.1 Avgörande faktorer till teknikintresse och könsskillnader 
De könsskillnader som forskningen visar gällande elevers intressen för teknik kan 
förstås genom olika genusaspekter (Björkholm 2010:41; Grenholm, 2016:78; 
Weber & Custer, 2005:60). Grenholm (2016:78) belyser hur genusrelaterade 
problem kan förklara flickors generellt låga intressen för teknikämnet. Detta lyfter 
också Björkholm (2010:42) som menar att resultaten för elevernas val av framtida 
yrken i sin helhet tyder på starka könsstereotypa mönster. Även Weber och Custer 
(2005:60) kopplar flickornas intresse för design inom teknik till generella 
könsstereotyper, särskilt när designinnehållet också behandlar sociala element. 
Strukturella genusföreställningar kan påverka elevers identitetsprocess; om ett 
yrkesområde eller ämne är starkt könsbetingat kommer det inte upplevas intressant 
för det motsvarande könet, eftersom det inte bidrar till att stärka könsidentiteten, 
beskriver Björkholm (2010:41). När processen för identitetsskapande görs 
tillsammans med sådana strukturella genusföreställningar så skapas individuellt 
genus för elever (Björkholm, 2010:41). 
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Andra avgörande faktorer för huruvida elever känner intresse för teknik eller inte, 
kan härledas till förebilder och tillgänglighet. Pojkar och flickor på en grundskolan 
för årskurs 1-6 anger en stor bredd könsneutrala framtida drömyrken inom teknik 
som exempelvis austronaut, uppfinnare och designer, förklarar Rooke (2013:31). 
Till skillnad från dessa är det få elever på grundskolan i årskurs 7-9 i Rookes 
(2013:32) studie som säger att de vill gå tekniska utbildningar i framtiden. 
Samtliga av de som kunde tänka sig det är pojkar och har ingenjörer inom 
familjen, vilket kan kopplas till hur viktigt det är med förebilder (Rooke, 2010:32). 
Detsamma gäller i Björkholms (2010:39) studie, gällande de elever som har 
intresse av att arbeta med teknik i framtiden, som motiverar sina svar genom 
personligt intresse, positiva upplevelser av teknikundervisning eller att de har 
föräldrar med tekniskt yrke. Ett annat exempel ges i Virtanen, Räikkönen och 
Ikonens (2014:207) studie, där textilundervisning och hantverksundervisning är 
uppdelade och valbara, vilket lett till att flickor i högre grad väljer textilämnet 
(Virtanen, Räikkönen & Ikonen, 2014:207).  Av flickorna i studien hade 62% 
endast haft undervisning i textil och således aldrig fått tillgång till innehållet på 
hantverkslektionerna. Att bygga elektroniska apparater är ett ämnesområde som i 
huvudsak undervisades på hantverkslektionerna, och flickorna, till skillnad från 
pojkarna, beskriver att de vet väldigt lite eller inget alls om detta teknikområde 
(Virtanen, Räikkönen & Ikonen, 2014:207).  
 
Flickorna i Grenholms (2016:53, 56, 61–62) studie visar ett stort intresse för 
teknik. I kommunen där studien tog plats kan elever i årskurs 7-9 dels få möjlighet 
att besöka ett tillgängligt teknikgymnasium och även delta i en företagssatsning 
som syftar till att öka flickors teknikintresse (Grenholm, 2016:54). Satsningen som 
kallas "Tjejer i Teknik" (Grenholm, 2016:111) är ett projekt där elever i årskurs 8-
9 frivilligt får delta i under sommaren. Grenholm (2016:111) beskriver att en hög 
andel av flickor som deltagit senare också valt att söka tekniskt gymnasieprogram. 
Både flickor och pojkar säger att de planerar en framtid inom tekniska yrken och 
de talar mycket positivt om den ansökta gymnasieskolan som de tidigare fått 
besöka (Grenholm, 2016:53, 56, 61). Elevernas framtida yrkesval motiveras också 
av att det är intressant, tryggt och bra lön. Där är det ingen skillnad mellan flickor 
och pojkar. Dock är det relativt sällsynt att just lön är något som har betydelse för 
ungdomars val av yrke, poängterar Grenholm (2016:111). 
 
5:2 Könsinkluderad undervisning i teknikämnet 
I detta avsnitt redogörs för de teman som identifierats under innehållsanalysen 
gällande frågeställning 2, hur teknikundervisning enligt forskning kan utformas för 
att inkludera alla elever oavsett kön. 
 
5:2.1 Genusmedvetenhet och bredare innehåll 
För att inkludera flickor i teknikundervisningen, som kan betraktas som stereotypt 
manlig, bör lärare bedriva undervisning som tar hänsyn till genus, förklarar 
Virtanen, Räikkönen och Ikonen (2014:207). Även Grenholm (2016:123) betonar 
genus som en viktig faktor i undervisningen i teknik, eftersom flickor har större 
behov av könsneutralt innehåll. Rennie (2003:526) beskriver att ett könsbetingat 
ämne öppnar upp för möjligheter att synliggöra strukturer för elever, genom att 
exempelvis diskutera och utmana sättet vi tänker på. Vidare förklaras hur ämnen 
som har tydlig könsetablering inte kan eller bör undvikas eftersom det dels skapar 
snävare innehåll för lärare vid lektionsplanering, och dels för att elever inte ska 
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isoleras från livet utanför skolan, som kan vara könsetablerad på många sätt 
(Rennie, 2003:526). Rooke (2013:20) lyfter också att det är viktigt att ledningen 
tagit ställning för att främja genusmedveten undervisning på skolan.  
 
Exempel på hur genusmedveten undervisning kan bedrivas ges i Rookes (2013:31) 
studie, där lärare på en grundskola för årskurs 1–6 under tekniklektioner ibland 
delar upp eleverna två och två, flickor med flickor och pojkar med pojkar. En 
lärare motiverar att det inom teknikundervisning lätt kan bildas hierarkier mellan 
pojkar och flickor; “Om du har en stark flicka och en svag pojke så dominerar 
flickan. Men om du har två jämnstarka, pojke och flicka, så tar pojken över.” 
(Rooke, 2012:31). Lärarna som arbetar på det sättet strävar efter att utmana 
traditionella roller genom att medvetet skapa nya förutsättningar för samarbeten, 
förklarar Rooke (2013:31). Virtanen, Räikkönen och Ikonen (2014:207) beskriver 
hur genusmedvetenhet framförallt skapar möjligheter för flickor att få känna 
motivation till att studera teknik. Skolan där deras studie är gjord, har valbara 
textil- och hantverkslektioner, vilket enligt Virtanen, Räikkönen och Ikonen 
(2014:207) leder till att teknikundervisning i viss mån uteblir för flickor då de ofta 
väljer textilundervisning. En första åtgärd för att främja jämlikhet i 
skolundervisningen skulle i detta fall kunna vara att frångå valbarheten och låta 
samtliga elever studera både textil och hantverk under grundskolans årskurs 1–6, 
föreslår Virtanen, Räikkönen och Ikonen (2014:207). Att som flicka ges tillträde 
att delta på en mansstereotyp arena kan också upplevas vara "empowering" 
(Rennie, 2003:526), alltså att tilldelas/uppleva maktkänsla eller styrka, vilket 
bidrar till att stärka förtroende för sin förmåga, beskriver Rennie (2003:526). 
 
Att också fundera på vilka sorters leksaker pojkar och flickor exponeras för kan 
vara relevant för en genusmedveten teknikundervisning, lyfter Weber och Custer 
(2005:55). Det finns en skillnad mellan leksaker som tillverkas för pojkar och 
flickor; pojkars leksaker konstrueras oftare med utbytbara delar eller innehar 
elektronik, medan flickors leksaker snarare bejakar interpersonell interaktion för 
att främja sociala aktiviteter (Weber & Custer, 2005:55). Därför måste flickor 
också ges möjlighet att utforska leksaker som uppmuntrar tekniskt tänkande, för 
att i förlängningen kunna skapa intresse för teknikämnet, betonar Weber och 
Custer (2005:55).  
 
Genusmedveten inkludering handlar inte bara om att få flickor intresserade av det 
mansstereotypa och etablerade inom teknik, utan det kan även vara fördelaktigt att 
bredda innehållet. Weber och Custer (2005:60, 67–68) ser möjligheter till att skapa 
intresse hos flickor om teknikundervisningen lägger större betoning på design. I 
Rookes (2013:24) studie på grundskolan för årskurs 1–6, strävar lärarna efter att ha 
ett så varierat och brett innehåll som möjligt. Eleverna får också prova att lösa 
problem på olika sätt där det inte finns rätt eller fel. En flicka i årskurs två säger: 
“Här, inom detta ämne, kan man prova vad man tror, för det finns inget rätt eller 
fel. Du har alltid rätt tills du har provat och sett om det blev rätt" (Rooke 2013:27). 
Vidare förklaras hur begränsningen av tillgång till läromedel i teknik, som upplevs 
av lärare på grundskolan för årskurs 7–9, enligt Rooke (2013:33), öppnar upp för 
deras möjligheter att utforma metoder och material som utmanar det traditionella 
teknikinnehållet.  
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5:2.2 Uppmuntran, positivitet och stolthet 
Några viktiga aspekter när det kommer till könsinkluderande undervisning i teknik 
är lärares uppmuntran och positivitet. Elever beskriver att de har noterat om deras 
lärare varit uppmuntrande när det kommer till elevernas val av framtida studier 
(Grenholm, 2016:72, 73). Detta är något som Grenholm (2016:74) lyfter att fler 
lärare bör anamma för att stötta elever att följa sina drömmar inom teknik. Även 
Rennie (2003:522) beskriver en varm och stödjande klassrumsmiljö som främjar 
alla elevers lärande. Weber och Custer (2005:62, 65–66) betonar hur viktig 
pedagogiken, stimulerande aktiviteter och gemenskap i klassrummet har för 
elevers teknikintresse. Virtanen, Räikkönen och Ikonen (2014:207–208) förklarar 
att flickor i större utsträckning än pojkar har en rädsla för att göra fel under 
tekniklektionerna och att lärarna därför i större utsträckning behöver uppmuntra 
flickorna till att känna att de är kunniga inom teknik. Rennie (2003:525) redogör 
för ett temaarbete där eleverna fick planera, skissa och bygga egna modeller av 
piratskepp och där resultatet blev att flickorna inte konstruerade fullt lika 
välbyggda modeller som pojkarna. Trots utfallet värderade inte läraren någon 
modell mer eller mindre, utan alla elever fick validering och uppmuntran av 
läraren (Rennie, 2003:526). Vidare beskrivs hur eleverna får visa upp sina tekniska 
arbeten i klassrummet och att det förekommer en hel del kamratstöd under 
lektionerna (Rennie, 2003:522). Rooke (2013:31) sammankopplar flickors 
växande självkänsla i teknik med att de bland annat får känna stolthet och visa upp 
sina uppfinningar för föräldrarna (Rooke, 2013:31). Björkholm (2010:41) 
beskriver hur viktigt det är att stötta elever till att få självförtroende och förmåga 
att ta makt över sin inlärningsprocess, som en lösning på jämställhetsfrågan i 
teknik.   
 
5:2.3 Meningsfull- och elevcentrerad undervisning 
Om skolpersonal respekterar unga elever för vilka de är, lyssnar på dem och 
integrerar det som eleverna tycker är viktigt i undervisningen, så kan 
attitydförändringar till teknikämnet nås, beskriver Grenholm (2016:122). Vidare 
förklarar Grenholm (2016:123) att det är svårt för teknikutbildningar att värva 
flickor, men att det i hans studie inte märks någon rädsla eller några 
könsstereotypa fördomar om teknikutbildning hos eleverna. Grenholm (2016:123) 
härleder detta till hur den tekniska gymnasieskolan sågs som positiv från elevernas 
sida, och att detta i sin tur beror på att den skolan har lyckats förmedla att de 
värdesätter eleverna. Virtanen, Räikkönen och Ikonen (2014:297-208) betonar 
också hur viktigt det är att lärare utformar undervisning som ger plats åt elevers 
egen design och egna projekt. För att öka elevers motivation till teknik kan lärare 
låta elever fritt få tillverka artefakter på tekniklektionerna (Virtanen, Räikkönen & 
Ikonen, 2014:207-208). De lyfter särskilt hur viktigt det är att ge uppmärksamhet 
åt flickor inom teknikundervisningen: "för att hjälpa dem att se teknikens relevans 
i deras vardag och teknikrelaterade karriärer" (Virtanen, Räikkönen & Ikonen, 
2014:197). 
 
Det är viktigt att frångå tanken om eleverna som mottagare och istället värdesätta 
och uppmärksamma deras perspektiv, förklarar Jidesjö (2008:205). Att utforma 
undervisning på så sätt gör att eleverna tycker att det är roligt och de får en känsla 
av deltagande (Jidesjö, 2008:205). Weber och Custer (2005:68) beskriver hur 
viktigt det är att koppla komplexa tekniska undervisningsområden till sådant som 
är välbekant för eleverna, för att i sin tur öka elevers intresse till teknik. Rooke 
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(2013:24) lyfter exempel där lärare utformar undervisning utifrån teknik i 
vardagen, artefaktdesign och fantasiutmaningar, för att närma sig elevers 
förförståelse i teknik (Rooke 2013:24, 27). Läraren i Rennies (2003:520) fältstudie 
beskriver hur hon först utgår från egen lektionsplanering men att riktningen och 
innehållet för lektionen baseras på elevernas intressen. I Rennies (2003) studie har 
läraren exempelvis utformat ett pirattema baserat på att några av barnen i klassen 
visade intresse för fartyg med modeller de hade tagit med hemifrån och pirater i 
Lego (Rennie, 2003:519). Vidare förklaras hur eleverna fått stort inflytande på 
aktiviteterna i undervisningen och att bland annat detta givit effekt för 
meningsfullheten hos eleverna (Rennie, 2003:522). Att piratundervisningen 
uppvisade märkbart könade resultat hos eleverna är inte något som Rennie 
(2003:525) tycker ska behöva stå i vägen för att följa elevers behov och intressen. 
En elevcentrerad utformning av undervisningen bejakar ofta mångfald och 
olikheter och det är viktigt att särskilja lärandeprocessen och resultatet; "Med 
hänsyn till skillnader och mångfald i barns bakgrund måste deras behov och 
intressen möjliggöra att resultaten också är olika" (Rennie, 2003:525). 
 
5:3 Sammanfattning av resultat 
Unga elever har ett stort intresse för teknik, särskilt sådant innehåll som finns i 
elevers vardag som exempelvis piratskepp, motorfordon och datorer samt är de 
intresserade av att få tillverka egna artefakter. Elevers intresse för teknik avtar 
dock generellt med åren Rooke, 2013:24, 31–32; Virtanen, Räikkönen & Ikonen, 
2014:205, 207; Weber & Custer, 2005:59; Björkholm, 2010:31, 39–42; Jidesjö, 
2008:203; Rennie, 2003:519, 525; Grenholm, 2016:63–64). 
 
Det flickor är mer intresserade för än pojkar inom teknik, är sådant innehåll som 
har humanistisk, social och interpersonell karaktär och även sådant som rör miljön, 
design och dekoration för hemmet. Pojkar i sin tur intresserar sig mer än flickor för 
innehåll som vapen, maskiner, fordon, byggande och konstruktion samt i större 
utsträckning av användande inom teknik. Pojkar upplever större intresse, 
entusiasm, självsäkerhet och förtroende för sin förmåga i teknikämnet (Weber & 
Custer, 2005:59–61; Virtanen, Räikkönen & Ikonen, 2014:207–208; Jidesjö, 
2008:197; Rooke, 2013:24; Björkholm, 2010:39). 
 
Det skilda teknikintresset mellan flickor och pojkar kan förstås genom 
genusaspekter, förebilder och tillgänglighet (Rooke, 2013:24, 32; Virtanen, 
Räikkönen & Ikonen, 2014:205, 207; Weber & Custer, 2005:59–60; Björkholm, 
2010:41–42; Jidesjö, 2008:203; Rennie, 2003:525; Grenholm, 2016:78;). Även 
könsstereotyper och identitetsskapande i relation till genus kan enligt forskning 
förklara det låga intresset för teknik hos flickor (Virtanen, Räikkönen & Ikonen, 
2014:207; Björkholm, 2010:41–42; Grenholm, 2016:78; Weber & Custer, 
2005:60).  
 
För att kunna utforma könsinkluderande undervisning i teknikämnet visar 
forskning att lärare och skolor behöver fokusera på genusmedvetenhet och bredare 
innehåll, uppmuntran, positivitet och stolthet samt meningsfull- och elevcentrerad 
undervisning (Virtanen, Räikkönen & Ikonen, 2014:207; Grenholm, 2016:123; 
Rennie, 2003:526; Rooke, 2013:20; Weber & Custer, 2005:55; Jidesjö, 2008:205; 
Björkholm, 2010:41). Att få uppmuntran från lärare har visats vara särskilt viktigt 
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för flickor eftersom de i större utsträckning känner sig rädda för att göra fel under 
tekniklektioner (Virtanen, Räikkönen & Ikonen, 2014:207–208).  
 
6. Diskussion 
Detta avsnitt diskuterar och problematiserar studiens metod och resultat med 
hänvisning till bakgrundslitteraturen. 
 
6:1 Metoddiskussion 
I detta avsnitt följer en kritisk diskussion och problematisering gällande metodens 
styrkor och svagheter, validitet och reliabilitet (jfr: Eriksson Barajas, Forsberg & 
Wengström, 2013:50).  
 
6:1.1 Validitet och reliabilitet gällande studiens sökprocess och urval 
Utifrån syfte och frågeställning planerades val av kriterier, databaser, sökord och 
avgränsningar för urvalet, vilket stärker studiens validitet (Eriksson Barajas, 
Forsberg & Wengström, 2013:83, 52). Val av databaser baserades på om de erbjöd 
vetenskapliga artiklar och avhandlingar som behandlade teknikdidaktik. De valda 
databaserna var lämpliga eftersom de bland annat tillhandahöll avhandlingar i full 
text och vetenskapliga artiklar som refereegranskats av andra forskare i samma 
fält, genom så kallad peer review (jfr: Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 
2013:61).  Sökorden valdes utifrån PICOC-metoden (Eriksson Barajas, Forsberg & 
Wengström, 2013:70–72) för att stärka validiteten.  
 
Denna systematiska litteraturstudie har ämnat vara heltäckande och titlarna är 
därför utvalda bland annat med hänsyn till att uppnå en bredd inom området (jfr: 
Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013:28). Studierna som presenteras i 
artiklarna och avhandlingarna har dels gjorts i olika länder och de är både 
kvantitativt- och kvalitativt utformade. Forskarna kommer i viss mån fram till 
olika resultat och slutsatser men i större grad visas överensstämmelser i resultat, 
vilket stärker denna studies reliabilitet (jfr: Eriksson Barajas, Forsberg & 
Wengström, 2013:70, 103). Några av de utvalda artiklarna och avhandlingarna 
redogör för kvalitativa studier som därför begränsar generaliserbarheten gällande 
exempelvis utsagor från lärare och elever. Avgränsningarna för urvalet 
redogjordes och motiverades för med hänvisning till att finna ett relevant urval för 
syftet och frågeställningarna. Exempelvis inkluderades titlar bland annat baserat på 
om de redogjorde för så ny forskning som möjligt (jfr: Eriksson Barajas, Forsberg 
& Wengström, 2013:115). Den äldsta publikationen var “Pirates Can Be Male or 
Female”: Investigating Gender-Inclusivity in a Years 2/3 Classroom (Rennie, 
2003) från år 2003. Den studien inkluderades trots att den var mindre aktuell 
eftersom den bidrog med tydliga exempel som besvarade frågeställning 2, om 
könsinkluderande undervisning.  
 
Noggrannhet, tydlighet och struktur har genomgående varit av betydande vikt 
under hela processen, vilket är en av studiens styrkor. Redogörelse har gjorts 
gällande avgränsningar, sökord, databaser och sökprocessen. Tydliga motiveringar 
av beslut som gjorts under processen samt varför studien är viktig för 
samhällsforskningen har också redogjorts för. Detta bidrar till ökad reliabilitet 
eftersom metoden kan upprepas samt kritiskt granskas av andra (Eriksson Barajas, 
Forsberg & Wengström, 2013:28, 103; Björkdahl Ordell, 2008:27). Studiens 
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begränsningar går bland annat att härleda till brist av tid och erfarenhet. I 
sökprocessen har exempelvis titlar uteslutits på grund av tidsbrist, trots att dessa 
hade kunnat bidra till ett större omfång av studiens område (se Bilaga 3). Vid 
sökprocessen lästes inte alltid alla titlar igenom utan endast de mest relevanta 
första 20–50 träffarna granskades. Att teknikämnet är relativt nytt i svenska 
läroplanen (Bjurulf, 2008:15) gör att denna studie inte endast har kunnat avgränsas 
till studier genomförda i Sverige. Detta medför att hälften av studierna är 
genomförda utanför Sverige. Alla texter utom en har även översatts från engelska 
till svenska, vilket kan påverka tolkningen och således också tillförlitligheten av 
studiens resultat. 
 
6:1.2 Analysprocess och kvalitetsgranskning 
Tidsbrist i kombination med ovana gjorde sig särskilt påmind vid 
kvalitetsgranskningen och innehållsanalysen som upplevdes mödosam, vilket kan 
ha påverkat reliabiliteten och validiteten (Eriksson Barajas, Forsberg & 
Wengström, 2013:50, 52). I innehållsanalysen krävdes ett stort och tidskrävande 
arbete med att säkerställa relevansen för denna studies frågeställningar samt att se 
vilken frekvens kategorier och teman uppkom i de olika texterna (jfr: Eriksson 
Barajas, Forsberg & Wengström, 2013:147–148).  
 
Vetenskapsrådets etiska riktlinjer för forskning (Vetenskapsrådet, 2011; Björkdahl 
Ordell, 2008:26–27) samt de etiska aspekter som beskrivs av Eriksson Barajas, 
Forsberg och Wengström (2013:69–70) har tagits hänsyn till vad gäller denna 
studies genomförande och för de källor som utgör resultatet. Dessutom har endast 
källor som genomgått peer-review inkluderats i studien (Eriksson Barajas, 
Forsberg & Wengström, 2013:61). Det utgör en styrka för studien. 
 
6:1.3 Författarens objektivitet 
Antaganden, tankar och förförståelse om studiens utfall har skrivits ner innan 
studien inleddes (jfr: Kihlström, 2008:227). Det har funnits en strävan att förhålla 
sig objektiv genomgående, men "ett helt objektivt förhållningssätt är omöjligt" 
(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013:55). Antaganden som skrevs ner 
har kunnat påverka studiens process och utfall, men som Eriksson Barajas, 
Forsberg och Wengström (2013:70) skriver så får inte studiens urval endast 
redogöra för resultat som stödjer den egna hypotesen, vilket författaren har haft i 
åtanke under sökningen och vid innehållsanalysen av de valda källorna. En styrka 
med denna studie är att de lokaliserade kategorier och teman i källorna inte 
bestämdes i förväg utan lokaliserades under genomläsning. Resultatet har således 
tolkats mer objektivt. 
 
6:2 Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att utifrån forskning undersöka grundskolans teknikämne i 
relation till elevers intressen, samt hur lärare kan utforma inkluderande 
teknikundervisning ur ett jämställdhetsperspektiv. I detta avsnitt diskuteras 
forskningsresultatet i relation till gällande styrdokument och övrig 
bakgrundslitteratur. Avsnittet ämnar kritiskt diskutera huruvida studiens syfte är 
uppnått och om frågeställningarna är besvarade eller ej.  
 
Dispositionen av rubrikernas innehåll är densamma som för resultatavsnittet om än 
mer sammanfattande. Den inledande delen i resultatavsnittet diskuterar 
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frågeställning 1, Hur beskriver forskningen elevers intresse för teknikämnet? Finns 
det någon skillnad mellan könen? samt avgörande faktorer till teknikintresse och 
könsskillnader under samma rubrik. Den andra delen diskuterar frågeställning 2, 
Hur kan teknikundervisning enligt forskning utformas för att inkludera alla elever 
oavsett kön? med fokus på genusmedvetenhet och bredare innehåll, uppmuntran, 
positivitet och stolthet samt meningsfull- och elevcentrerad undervisning. 
 
6:2.1 Flickors och pojkars intressen för teknikämnet 
Forskning som denna litteraturstudie baseras på visar att unga elever generellt har 
ett stort intresse för teknik (Jidesjö, 2008:202; Rooke, 2013:24–25; Björkholm, 
2010:40; Virtanen, Räikkönen & Ikonen, 2014:207). Teknikinnehåll som är nära 
elevers vardag som exempelvis piratskepp, motorfordon och datorer samt det 
praktiska arbetet med att få tillverka egna artefakter, är det elever uppskattar mest 
(Rennie, 2003:519; Grenholm, 2016:63–64; Björkholm, 2010:31, 39–40; Virtanen, 
Räikkönen & Ikonen, 2014:207). Dessa områden skulle kunna förklaras som en 
del av elevers teknikintensiva omvärld, som Skolverket (2016:278) skriver om i 
gällande läroplan. Vidare beskrivs i läroplanen att tekniken i vår vardag synliggörs 
allt mer och att det därför är viktigt att begripliggöra den för eleverna (Skolverket, 
2016:278). Utifrån att elever ofta beskriver vardagsnära teknik som mest intressant 
möjliggörs arbete med elevcentrerat innehåll i teknikundervisningen.  
 
Resultatet för denna litteraturstudie visar att intresset för teknik ser olika ut för 
flickor och pojkar (Rooke, 2013:24; Virtanen, Räikkönen & Ikonen, 2014:205; 
Weber & Custer, 2005:59; Björkholm, 2010:41–42; Jidesjö, 2008:203; Rennie, 
2003:525). Det flickor är mer intresserade för än pojkar inom teknik, är sådant 
innehåll som har humanistisk, social och interpersonell karaktär och även sådant 
som rör miljön, design och dekoration för hemmet (Weber & Custer, 2005:59, 61–
62; Virtanen, Räikkönen & Ikonen, 2014:207; Rennie, 2003:524–525; Rooke, 
2013:31). Pojkar i sin tur intresserar sig mer än flickor för innehåll som vapen, 
maskiner, fordon, byggande och konstruktion samt i större utsträckning av 
användande inom teknik (Weber & Custer, 2005:59–61; Virtanen, Räikkönen & 
Ikonen, 2014:207–208; Jidesjö, 2008:197). Historiskt sett har kvinnor länge ägnat 
sig åt det feminina inom teknik, sådana uppgifter som exempelvis behandlar 
kommunikation och humanism, de har inte fått lika mycket gehör som männen för 
sitt tekniska arbete och deras uppfinningar har ofta uteslutits ur teknisk forskning 
(Berner, 2004:157, 17). I dag lyfts alternativ till den mansnormativa tekniken med 
olika satsningar som innebär att bygga upp teknik efter kvinnors värderingar och 
behov, beskriver Berner (2004:152). Om teknikundervisning endast bejakar 
mansstereotypa arbetsområden kommer flickor således att missgynnas. Det skiljer 
sig inte bara mellan det innehåll som flickor och pojkar intresserar sig för i teknik, 
utan forskningen i denna litteraturstudie visar att flickors intressen ofta är direkt 
ointressanta för pojkar och vise versa, vilket beskrivs som en slående kontrast, av 
Weber och Custer (2005:61). I likhet med Berner (2004:152) härleder forskarna 
denna könsskillnad till bland annat genusaspekter, förebilder och tillgänglighet av 
teknisk utbildning och undervisningsinnehåll (Björkholm 2010:39, 41; Grenholm, 
2016:78; Weber & Custer, 2005:60; Rooke, 2013:32; Virtanen, Räikkönen & 
Ikonen, 2014:207).  
 
Forskare i studiens litteratururval beskriver också hur pojkar i jämförelse med 
flickor upplever ett större förtroende för sin förmåga, de tycker det är roligare och 
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att de lär sig något på tekniklektionerna (Virtanen, Räikkönen & Ikonen, 
2014:208; Björkholm, 2010:39). Skolan har en viktig roll när det kommer till att 
bryta könssegregeringen inom tekniska utbildningar och yrken, vilket är ett 
jämställdhetsarbete som måste påbörjas tidigt, enligt Skolverket (2014b:1). 
Skolverket (2014a:17) beskriver att alla elever oavsett kön ska ha lika möjligheter 
i skolan. Även Bjurulf (2011:17, 19–20) betonar hur viktigt det är att 
teknikundervisningen intar ett holistiskt perspektiv där inte bara artefakter ingår, 
utan även sammanhang, konsekvenser, kunskap, aktörer och process, för att skapa 
meningsfullhet och engagemang hos alla elever.  
 
I denna litteraturstudies urval av forskning diskuteras bland annat 
identitetsskapande i relation till genus, som bakomliggande orsak till flickors 
bristande intresse för teknik, eftersom teknik som maskulint etablerat ämne inte 
hjälper till att bygga flickors identitet (Björkholm, 2010:41). Virtanen, Räikkönen 
och Ikonen ger exempel i sin forskningsartikel där valbarhet i textil- och 
hantverksundervisning ofta leder till att flickor i större uträckning väljer bort de 
lektioner som behandlar tekniskt byggande och därför inte ges tillgång till 
kunskap, intresse eller förtroende för sin förmåga gällande detta (Virtanen, 
Räikkönen & Ikonen, 2014:207). Detta kanske kan jämföras med beskrivningen av 
hur tekniska yrken ofta förknippas med maskulinitet och att genus kan förklara 
sådana föreställningar, idéer och handlingar (Bjurulf, 2011:67; 
Nationalencyklopedin, 2017d). Även om det gjorts stora satsningar på att 
inkludera flickor till tekniska utbildningar och yrken genom historien kan det 
fortfarande anses normbrytande för flickor och kvinnor att intressera sig för teknik 
(Berner, 2004:8; Jensen, 2011:12).  
 
Berner (2004:8) beskriver hur tekniken fått en könsprägel och att den genom att 
upprätthålla könsnormen bidrar till att forma våra identiteter och relationer. Tre av 
källorna i denna litteraturstudies resultat menar också att könsstereotyper påverkar 
och kan förklara det låga intresset för teknik hos flickor (Grenholm, 2016:78; 
Björkholm, 2010:42; Weber & Custer, 2005:60). Däremot visar pojkar i denna 
studie desto större intresse, entusiasm, självsäkerhet och förtroende för sin 
förmåga i teknikämnet, vilket beskrivs som en historiskt oförändrad trend i 
forskningen (Rooke, 2013:24; Virtanen, Räikkönen & Ikonen, 2014:208; 
Björkholm, 2010:39). Utifrån kopplingen mellan flickors låga intresse till det 
mansdominerade teknikämnet och med hänvisning till genus och identitet, kanske 
pojkars stora intresse för teknik kan förstås på samma sätt.  
 
6:2.2 Könsinkluderad undervisning i teknikämnet 
För att uppnå inkludering i undervisningen bör lärare i största möjliga mån 
undvika positionering och kategoriseringar, beskriver Jensen (2011:124–125). 
Detta kan vara till exempel att tilldela elever egenskaper utifrån könstillhörighet. 
Elevers framtida val av studier och yrken ska inte begränsas på grund av kön, 
skriver Skolverket (2016:17) i grundskolans riktlinjer. För att kunna utforma 
könsinkluderande teknikundervisning och stärka flickors intressen för teknik visar 
forskningen i denna litteraturstudie att lärare och skolledning behöver fokusera på 
genusmedvetenhet och bredare innehåll, uppmuntran, positivitet och stolthet samt 
meningsfull- och elevcentrerad undervisning (Virtanen, Räikkönen & Ikonen, 
2014:207; Grenholm, 2016:123; Rennie, 2003:525–526; Rooke, 2013:20; Weber 
& Custer, 2005:55; Jidesjö, 2008:205; Björkholm, 2010:41). Skolverket (2016:7–
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8) skriver att lärares bemötande och bedömning av elever, samt vilka krav och 
förväntningar som ställs, präglar elevers uppfattningar om vad som är kvinnligt 
och manligt, vilket alla på skolan aktivt ska motverka. Skolans viktiga roll i 
teknikundervisningen är att lägga en grund för elevers valfrihet när de senare ska 
välja ett yrke i framtiden, vilket kräver en genusmedvetenhet av läraren 
(Skolverket, 2014b:1,4). Särskilt flickor har behov av könsneutral och 
genusmedveten undervisning, visar resultatet för denna studie; “om du har en stark 
flicka och en svag pojke så dominerar flickan. Men om du har två jämnstarka, 
pojke och flicka, så tar pojken över.” (Grenholm, 2016:123; Rooke, 2012:31). 
 
Resultatet i denna studie visar att valbarhet i textil- och hantverksundervisning ofta 
leder till att flickor i större uträckning väljer textillektioner (Virtanen, Räikkönen 
& Ikonen, 2014:207). Hela 62% av flickorna i Virtanen, Räikkönen och Ikonens 
(2014:207) forskning hade endast haft undervisning i textil och således gått miste 
om innehållet på hantverkslektionerna, där byggande av elektroniska apparater 
ingick. Flickorna, till skillnad från pojkarna, beskriver i resultatet att de vet väldigt 
lite eller inget alls om detta teknikområde (Virtanen, Räikkönen & Ikonen, 
2014:207). Skolan har ansvar att ta ställning kring likabehandling, som innebär att 
alla elever på skolan ska ha samma rättigheter och möjligheter (Skolverket, 
2014a:48). I detta fall bör man låta samtliga elever studera både textil och 
hantverk, föreslår Virtanen, Räikkönen och Ikonen (2014:207). Detta stämmer 
överens med främjandet av likabehandling som kräver ett aktivt och metodiskt 
arbete från skolpersonalen, vilket innefattar förebyggande arbete, uppföljning och 
åtgärder (Skolverket, 2014a:6). 
 
I resultatet av denna studie ges exempel där tekniken introduceras i årskurs 1 och 
där innehållet är anpassat efter elevers förförståelse och vardag, vilket har lett till 
inkluderande teknikundervisning (Rennie, 2003:520; Rooke, 2013:31). Rennie 
(2003:520) beskriver hur läraren planerat ett pirattema baserat på elevernas 
intressen. Att eleverna fått stort inflytande har givit effekt för meningsfullheten för 
eleverna, menar Rennie (2003:522). På samma sätt beskriver Johansson och 
Sandström, (2015:7, 14) och Bjurulf (2011:14); för att utveckla teknikintresse är 
det viktigt att barn får upptäcka tekniken tidigt och att lärare med fördel kan utgå 
från den tekniska kunskap eleverna har med sig (Johansson & Sandström, 2015:7, 
14; Bjurulf, 2011:14.). Pirattemat som redovisades i en av artiklarna uppvisade 
könade resultat vilket Rennie (2003:525) inte tycker ska behöva stå i vägen för att 
följa elevers behov och intressen; "med hänsyn till skillnader och mångfald i barns 
bakgrund måste deras behov och intressen möjliggöra att resultaten också är olika" 
(Rennie, 2003:525). Forskning i denna studie visar att om skolpersonal värdesätter 
och respekterar unga elever för vilka de är, lyssnar på dem och integrerar 
undervisning med det som eleverna själva tycker är viktigt, så kan man 
åstadkomma attitydförändringar till teknikämnet (Grenholm, 2016:122–123).  
 
Teknik som förhållandevis nytt ämne i skolan innebär att undervisande lärare inte 
har någon tidigare referens från egen skolgång med tekniklektioner, beskriver 
Bjurulf (2011:30). Men det innebär också att det kan finnas möjligheter för att 
skapa sitt eget innehåll mer fritt (Bjurulf, 2011:30). Den nya utformningen i 
nuvarande läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 
(Lgr11) där förmågorna står listade, istället för tydliga mål för varje årskurs, 
skapar enligt Bjurulf (2011:33) ytterligare möjligheter för lärare att bedriva 
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pedagogiken på ett friare sätt. Den begränsning av tillgång till läromedel i teknik 
som upplevs av lärare på grundskolan för årskurs 7–9 i Rookes (2013:33) 
avhandling, kan öppna upp för möjligheter att utforma metoder och material som 
utmanar det traditionella teknikinnehållet, menar Rooke (2013:33). 
 
7. Sammanfattande slutsats 
Utifrån studiens resultat visas att pojkars och flickors intressen för teknik ofta 
skiljer sig åt och att utformning av könsinkluderande undervisning i teknik kan 
göras utifrån bland annat genusmedvetenhet, uppmuntran och elevcentrerad 
undervisning. Många forskare i utvald litteratur beskriver hur innehållet i teknik 
kan behöva breddas bland annat för att flickor ska se relevansen med teknik. Det är 
också viktigt att förstå hur identitetsprocessen är kopplad till elevers erövrande av 
kunskap; om ett ämne upplevs mansstereotypt kommer flickor inte intressera sig 
för det eftersom det inte hjälper till att stärka identiteten. I denna litteraturstudies 
utvalda forskning har flickor visat intresse för tekniskt innehåll av social- och 
humanistisk karaktär, design och dekoration medan pojkar istället intresserar sig i 
större utsträckning för användande och byggande inom tekniken. Detta behöver tas 
hänsyn till vid planering av elevcentrerat innehåll i teknikundervisningen om 
undervisningen ska utformas till fördel för alla elever. En sådan utformning skapar 
större meningsfullhet (Rennie, 2003:522), vilket är en viktig faktor för elevers 
tillägnande av kunskap.  
 
Utifrån resultatet att elever uppskattar innehåll i teknik som de kan relatera till kan 
lärare arbeta mer aktivt för att inkludera flickor i sådant lektionsinnehåll som 
annars kan upplevas mer mansstereotypt. Exempelvis kan lärare genom sin diskurs 
arbeta för att neutralisera ämnet utifrån ett genusperspektiv. Förslagsvis kan lärare 
också bjuda in kvinnliga tekniker på studiebesök, för att visa flickor att de har 
förebilder och att det är en arena som också de tillåts att intressera sig för. Vidare 
diskuteras hur viktig skolledningen är för att stötta lärare i det genusmedvetna 
arbetet samt hur olika tekniska satsningar kan främja flickors intressen för teknik. 
 
För att koppla denna förståelse för genusskillnader till det praktiska arbetet i 
skolan så kan det exempelvis vara fördelaktigt att uppmuntra alla elever att delta i 
teknikprojekt som exempelvis att bygga piratskepp, samt att då låta alla elever få 
använda tyger och involvera sammanhanget för piratskeppet och dess besättning. 
På så viss kanske polarisering mellan kön kan undvikas och eleverna får även en 
mer holistisk anknytning till teknikämnet (Bjurulf, 2011:17, 19–20). Om 
teknikundervisning cirkulerar kring mansnormativa innehåll riskerar flickorna att i 
större utsträckning prestera lägre än pojkar, om vi ser till exempel i resultatet för 
denna studie. I och med att teknikämnets kursplan är förhållandevis ny i Sverige 
och att lärare upplever avsaknad av material, finns möjligheter för enskilda lärare 
att aktivt arbeta emot denna polarisering, som redogörs för i denna litteraturstudies 
forskningsunderlag. 
 
Historiskt sett har kvinnor inte tillåtits delta på tekniska arenor i lika stor 
utsträckning som män, vilket sakta men säkert börjat förändras. 
Jämställdhetsarbetet behöver dock påbörjas i tidiga åldrar och genomgående under 
hela skolgången, i årskurs 7–9 är det för sent (Skolverket, 2014b:1). Med tanke på 
teknikutvecklingens framfart i vårt samhälle, där yrken inom tekniken troligtvis 
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kommer öka, är det av stor vikt att flickor och pojkar får samma möjligheter att 
utveckla ett intresse för teknik. Skolan har en viktig roll för att bryta 
könssegregering och det är viktigt att framtida studie- och yrkesval inte begränsas 
beroende på kön (Skolverket, 2016:17). Emellertid är det viktigt att som lärare inte 
göra för grova generaliseringar gällande kön eftersom det kan etablera normativa 
genusföreställningar i undervisningen (Johansson & Sandström, 2015:8).  
 
8. Förslag till fortsatt forskning i ämnet 
Könsinkluderande undervisning i teknik kräver en genusmedvetenhet, vilket också 
ställer krav på enskilda lärare, skolledning (Skolverket, 2014b:1) och 
grundlärarutbildningen. Det kan därför vara intressant och av vikt att undersöka 
hur lärare och skolledning kan arbeta på skolan för att främja en sådan 
undervisning. Genusmedvetenhet hos lärare innebär att ha en kritisk blick på de 
normer vi har i samhället. Med vilka medel kan en sådan genusmedvetenhet 
uppnås? Om grundlärarutbildningen saknar utbildning i genuskunskap hur kan 
lärare då förvärva en sådan i det yrkesverksamma livet? Lärare beskriver i 
inkluderad litteratur i denna studie hur fortbildning inom både teknik och genus 
har bidragit till en utveckling av könsinkluderad undervisningen, vilket i sin tur har 
lett till ett ökat teknikintresse för alla elever. Hur ofta görs sådana fortbildningar i 
skolor, hur ser sådana fortbildningar ut? Följs genusmedvetet arbete upp? Har 
dessa varit fruktsamma för genusmedvetenheten i stort på skolor? På vilka sätt kan 
ledningen engagera lärare att agera genusmedvetet? Dessa frågor vore intressanta 
att beforska. Vidare visar forskning i denna litteraturstudie att det kan vara viktigt 
att bredda innehållet för att skapa meningsfullhet för eleverna, därför kan det vara 
intressant att studera hur teknikundervisning bedrivs samt om något innehåll får 
större fokus och utrymme i svenska grundskolor. Förslagsvis kan även studier 
göras för att ta reda på om lärarens könstillhörighet kan vara avgörande för 
inkluderingsarbetet i teknikundervisningen. Kan en manlig tekniklärare lägga en 
grund för ett utanförskap för flickor om denne utgår från sina egna intressen 
gällande innehåll, förutsatt att dessa är könsstereotypa? Detta ställer ytterligare 
krav på den enskilda läraren gällande genusmedvetenhet; kan hen lägga sitt egna 
sociala kön åt sidan under lektionen? 
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gender 

415 45 5 3 Peer-review, 
full-text 

ERIC engineering primary school 
learning equity gender 

150 50 1 - Peer-review, 
full-text 

ERIC engineering AND equity 
AND gender 

5 5 1 1 Peer-review, 
full-text 

ERIC Engineering gender 6 6 -  Peer-review, 
full-text, 
elementary 
education 

ERIC Ebsco Technology gender interest 
teaching 

78 78 11 5 Peer-review, 
full-text 

ERIC Ebsco Technology inclusive 
teaching gender 

12 12 3 - Peer-review 

 



 

 

Bilaga 2 
Tabell över exkluderad litteratur 

Författare/årtal Titel Motivering 

Holth, Line (2015)  Den raka och den krokiga 
vägen - Om genus, 
ingenjörer och 
teknikkarriärer  

Denna avhandling är inte aktuell på 
grund av fel åldersgrupp 

Lindahl, Britt (2003) Lust att lära naturvetenskap 
och teknik? En lognitudinell 
studie om vägen till 
gymnasiet  

Inte aktuell eftersom den inte 
studerar grundskolans elever utan 
gymnasiet 

Fro ̈berg, Merith (2010) Teknik och genus i 
skapandet av 
gymnasieskolans 
teknikprogram  

Inte aktuell eftersom den inte 
studerar grundskolan utan 
gymnasiet 

Staberg, Else-Marie 
(1992)  

Olika världar skilda 
värderingar - hur flickor och 
pojkar möter högstadiets 
fysik, kemi och teknik  

Denna artikel är inte relevant för 
studien eftersom den är skriven för 
ca 24–25 år sedan, och därmed kan 
upplevas inaktuell.  

Ingvar, Martin (2010)  Biologiska faktorer och 
könsskillnader i skolresultat  

Saknar ämnesdidaktiskt fokus och 
besvarar inte frågan om intressen.  

Liaw, Shu-Sheng & 
Huang, Hsiu-Mei 
(2015)  

How factors of personal 
attitudes and learning 
environments affect gender 
differences toward mobile 
distance learning acceptance  

Utesluts pga att informanternas 
ålder var 18–25 (för gamla) och 
fokuset var för snävt (mot 
mobiltelefoni).  

Naizer, Gilbert., 
Hawthorne, J Melissa & 
Henley, B Tracy (2014)  

Narrowing the Gender Gap: 
Enduring Changes in 
Middle School Students' 
Attitude Toward Math, 
Science and Technology  

Utesluts pga att studien framförallt 
behandlar teknologi inom 
datoranvändning och inte 
teknikämnet. Större fokus på 
matematik och naturvetenskap 
inom STEM.  

Istenic, Andreja (2010) Educational Technology for 
the Inclusive Classroom 

Irrelevant eftersom denna studie 
handlar om technologiska 
utrustning och verktyg, inte om 
teknikundervisning.  

Osagie, Roseline O. & 
Alutu, Azuka N. (2016) 

Factors Affecting Gender 
Equity in the Choice of 
Science and Technology 
Careers among Secondary 
School Students in Edo 
State, Nigeria 

Utesluts eftersom det är en studie 
som gjorts på en gymnasieskola 
och inte grundskola. 

Andersson, Kristina 
(2011) 

Lärare för förändring - att 
synliggöra och utmana 
föreställningar om 
naturvetenskap och genus 

En avhandling som innehåller 
artiklar med information om 
naturvetenskap snarare än teknik.  
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Andra relevanta vetenskapliga artiklar och avhandlingar i ämnet 
Nedan listas artiklar och avhandlingar som exkluderades ur denna studie på grund 
av tidsbrist.  
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http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:407209/FULLTEXT02 
 
Brown, P L., Concannon, J P., Marx, D., Donaldson, C W & Black, A (2016) An 
Examination of Middle School Students' STEM Self-Efficacy with Relation to 
Interest and Perceptions of STEM. Journal of STEM Education Vol 17, No 3, 
2016. 
ojs.jstem.org/index.php?journal=JSTEM&page=article&op=download&path%5B
%5D=2137&path%5B%5D=1784 
 
Chang, S-N & Yeung, Y-Y (2009) Ninth Graders' Learning Interests, Life 
Experiences and Attitudes Towards Science & Technology. Spinger: Journal of 
Science Education and Technology. Vol 18, No 5, 2009. 
http://www.uv.uio.no/ils/english/research/projects/rose/publications/JOST-ROSE-
Taiwan.pdf 
 
Hasni, A & Potvin, P (2015) Student's Interest in Science and Technology and its 
Relationships with Teaching Metods, Family Context and Self-Efficacy. 
International Journal of Environmental and Science Education Vol 10, No 3, 2015. 
http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1069261.pdf 
 
Weber, K (2012) Gender Differences in Interest, Percieved Personal Capacity and 
Participation in STEM-Related Activities. Journal of Technology Education Vol 
24. No 1, 2012.  
https://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JTE/v24n1/pdf/weber.pdf 
 
 

 
 


