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Abstract 
Syftet med denna studie är att undersöka hur genusmedvetenhet kan utvecklas och 

appliceras på teknikundervisning i grundskolan och förskoleklassen. Vad lyfter 

verksamma lärare som betydelsefullt för att utveckla sin teknikundervisning och 

genusmedvetenhet? Hur utformar lärare teknikundervisning för att inkludera alla 

elever oavsett kön? Studiens metod utgörs av kvalitativa intervjuer med sex 

stycken lärare från förskoleklassen och grundskolan i spridda delar av Sverige. 

Resultatet visar att lärarna utformar inkluderande teknikundervisning genom att 

visa förebilder i teknik för eleverna samt anpassa teknikinnehåll för att göra 

teknikundervisningen tillgänglig för alla elever. Dessutom redovisas två motsatta 

tillvägagångssätt för att skapa inkludering i teknikundervisningen, där lärarna 

individanpassar eller kompenserar för könsskillnader. Det beskrivs emellertid vara 

komplext att applicera genusmedvetenhet på teknikundervisningen och att som 

lärare veta att man gör rätt. Att generalisera för att upptäcka könsmönster får inte 

leda till att traditionella könsmönster upprätthålls. Lärarna önskar därför 

kompetensutveckling i genus och teknik där deras förvärvade teoretiska kunskaper 

kan appliceras på en undervisningspraktik. De värdesätter därtill ledningens stöd 

och positiva attityd samt kollegialt lärande. Genom avsatt tid för 

klassrumsobservationer eller diskussioner med kollegor kan lärare få stöd att 

utveckla sin genusmedvetenhet och således få större förtrogenhet för att tillämpa 

den i teknikundervisningen. 
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Teknikundervisning, genusmedvetenhet, inkludering, kompetensutveckling, 

grundskolan och förskoleklassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Innehållsförteckning 

Inledning .................................................................................................................. 1 
Bakgrund .................................................................................................................. 1 

Teknikundervisningen för årskurs F-9 - en förberedelse för teknisk kompetens i 

såväl vardag som framtida yrkesliv ..................................................................... 1 
Tidigare forskning om teknikundervisning och genus ......................................... 3 

Elevers intressen i teknikämnet kopplat till identitetsbyggande ...................... 3 
Genusmedvetenhet i teknikundervisningen - från könsneutrala leksaker till 

diskussioner om könsnormer............................................................................ 4 
Teoretiska perspektiv ........................................................................................... 5 

Forskning om lärares kompetensutveckling..................................................... 5 
Genusteorins tre processer ............................................................................... 7 

Sammanfattande definitioner av studiens centrala begrepp ................................. 8 
Syfte och frågeställningar ........................................................................................ 9 
Metod ....................................................................................................................... 9 

Metodval .............................................................................................................. 9 
Urval och avgränsningar .................................................................................... 10 
Etiska aspekter ................................................................................................... 11 
Validitet och reliabilitet...................................................................................... 12 
Genomförande .................................................................................................... 12 
Analys ................................................................................................................ 14 

Beskrivning av teman kopplat till teoretiska perspektiv ................................ 15 
Resultat ................................................................................................................... 17 

Lärares kompetensutveckling i teknik och genusmedvetenhet .......................... 17 
Kompetensutveckling i teknik och genus - teoretiska kunskaper och 

undervisningspraktik ...................................................................................... 17 
Kollegialt lärande ........................................................................................... 18 
Ledningens stöd och ledarskap ...................................................................... 19 

Utformning av inkluderande teknikundervisning .............................................. 20 
Förebilder i teknik .......................................................................................... 20 
Individanpassad undervisning - utgå från elevers intressen ........................... 21 
Könsuppdelad undervisning - kompensera för könsskillnader ...................... 22 
En teknikundervisning tillgänglig för alla ..................................................... 24 

Sammanfattning ................................................................................................. 25 
Diskussion .............................................................................................................. 26 

Metoddiskussion ................................................................................................ 26 
Etiska förhållningssätt .................................................................................... 26 
Metodval och genomförande.......................................................................... 27 
Urval och tidsåtgång ...................................................................................... 28 
Faktorer gällande studiens utfall .................................................................... 28 

Resultatdiskussion .............................................................................................. 29 
Lärares kompetensutveckling i teknik och genusmedvetenhet ...................... 29 
Utformning av inkluderande teknikundervisning .......................................... 31 

Slutsats ................................................................................................................... 33 
Förslag till fortsatt forskning .................................................................................. 34 
Referenslista ........................................................................................................... 36 
Bilaga 1 
Bilaga 2 



 

 1 

Inledning 
Att ha teknisk kunskap är viktig för att kunna hantera, förstå, uppfinna, utvärdera 

och anpassa de artefakter som löser problem och uppfyller våra mänskliga behov 

(Bjurulf 2011:12–14, 20, 24–25; Skolverket, 2017:283). I teknikämnets kursplan 

skriver Skolverket (2017:283) att det idag ställs högre krav på teknisk kompetens 

såväl i vår vardag som i yrkeslivet. Det är därför viktigt att elever i grundskolan får 

möjlighet att utveckla intresse, medvetenhet och förtroende för sin kompetens 

inom teknik (Skolverket, 2017:283). Skolverket (2014:1) skriver i stödmaterialet 

Naturvetenskaps- och tekniksatsningen att teknik och genus är starkt sammanfogat 

på så vis att tekniken traditionellt upprätthållit samhälleliga föreställningar om 

kön, där pojkar och flickor givits olika förutsättningar för teknisk kompetens. Det 

är skolans ansvar att motverka traditionella könsmönster och ge alla elever oavsett 

kön lika möjligheter (Skolverket, 2017:8). Att förstärka och återskapa könsnormer 

kring yrkesval innebär inte bara problem för individer utan även för samhället och 

ekonomin i och med att rörligheten på arbetsmarknaden därmed försämras 

(Skolverket, 2014:3).  

 

I min tidigare litteraturstudie undersökte jag om forskningen visar någon skillnad 

mellan pojkar och flickors teknikintresse samt hur teknikundervisningen kan 

utformas inkluderande i grundskolan (Vestergaard, 2017:8–9). Resultatet visade då 

att det ofta finns skillnader mellan pojkars och flickors intressen för teknik och vad 

för tekniskt innehåll de intresserar sig för (Rooke, 2013:24; Virtanen, Räikkönen 

& Ikonen, 2014:205; Weber & Custer, 2005:59; Björkholm, 2010:41–42; Jidesjö, 

2008:203; Rennie, 2003:525). En av de möjligheter som kunde skapa inkluderande 

teknikundervisning var enligt forskning genusmedvetenhet hos läraren (Virtanen, 

Räikkönen & Ikonen, 2014:207; Grenholm, 2016:123; Rennie, 2003:526; Rooke, 

2013:31; Weber & Custer, 2005:55) och i många fall hade detta lett till ökat 

intresse för teknik hos både pojkar och flickor. Som Skolverket (2014:1) lyfter, 

ställer detta krav på enskilda lärare och skolledningen och arbetet med en 

genusmedveten undervisning måste börja tidigt i elevernas skolgång. Detta gjorde 

mig därför intresserad av att ta reda på vad lärare lyfter som betydelsefullt för att 

kunna bedriva en genusmedveten undervisning i teknik, hur en genusmedvetenhet 

kan förvärvas och även vad lärare själva har för tankar om inkludering i 

teknikämnet.  

 

Bakgrund 
Detta avsnitt beskriver teknikämnets kursplan, hur genusmedvetenhet kan 

appliceras på teknikundervisningen i grundskolan och i förskoleklassen, vad 

tidigare forskning visat kring teknik och genus och kompetensutveckling för lärare 

samt ges en redogörelse för genusteorins tre processer. 

 

Teknikundervisningen för årskurs F-9 - en förberedelse för teknisk 
kompetens i såväl vardag som framtida yrkesliv    
Teknikämnet fick egen kursplan i svenska grundskolan år så sent som 1994 (jmf: 

Bjurulf, 2008:15) och allt större krav ställs på teknisk kompetens för 

samhällsmedborgare både i yrkeslivet och vardagen (Skolverket, 2017:283) 

Teknikutvecklingen i vårt samhälle styrs av människors strävan att lösa problem 

och uppfylla behov (Bjurulf, 2011:20) och är på stark frammarsch, vilket skulle 

kunna förklara att ämnet fått större och bredare utrymme i läroplanen. Under år 
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2017 tillkom nämligen områdena programmering samt datorer och dess 

grundläggande delar i teknikundervisningens centrala innehåll (Skolverket, 

2017:284–286).  

 

Teknik är ett brett begrepp som utgörs av många och viktiga delar förutom de 

tekniska artefakterna (de tillverkade föremålen). Exempelvis är sammanhang, 

kunskap, aktör, process och funktion viktiga aspekter (Bjurulf, 2011:17; Grimvall, 

2013:10). Eleverna i grundskolan ska genom teknikundervisningen utveckla 

förmågan att använda tekniska begrepp och uttryck (Skolverket, 2017:238) som 

exempelvis artefakt, skiss, modell eller uppfinning. För att kunna använda 

teknikens begrepp behöver eleverna också kunskap om hur tekniken tillgodoser 

behov (Grimvall, 2013:8). För att elever att ska kunna orientera sig i en 

"teknikintensiv värld" behöver tekniken som omger dem synliggöras och syftet 

med teknikundervisningen i grundskolan är att eleverna utvecklar teknisk kunskap 

och medvetenhet (Skolverket, 2017:283). Grimvall (2013:8) menar att 

undervisningen därmed behöver "fånga teknikens väsen" och inte bara ge 

övergripande kunskap kring tekniska föremål och hur de fungerar. Att exempelvis 

få en förståelse för en teknisk artefakt är komplext; artefakten måste sättas in i sitt 

sammanhang varvid den uppfanns. Artefakter som ingår i samhälleliga och 

kulturella sammanhang skiljer sig också åt i olika delar av världen och kan inte 

förstås till fullo i ett isolerat perspektiv (Bjurulf, 2011:12–14). Tekniska artefakter 

uppfinns och tillverkas av aktörer utifrån ett särskilt syfte (Grimvall, 2013:9–10; 

Bjurulf, 2011:20; Nationalencyklopedin, 2017a). Undervisningen i grundskolans 

teknikämne ska bidra till att eleven kan "identifiera och analysera tekniska 

lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion" (Skolverket, 2017:283).  

 

Att som uppfinnare göra en ritning eller skapa en modell av en artefakt är ofta en 

lång process som kräver stor kunskap beskriver Bjurulf (2011:12–14). För att få en 

funktionell och praktisk framställning behöver tekniska lösningar och system 

dessutom ibland uppdateras, vilket därtill kräver teknisk kunskap (Bjurulf, 

2011:12–14). Undervisningen i grundskolans teknikämne ska främja ett 

teknikintresse och teknisk kunskap där eleverna känner förtrogenhet för att skapa 

egna tekniska uppfinningar. Eleverna ska även själva kunna lokalisera ett problem 

och formulera behov som tekniken kan åtgärda, samt utforma förslag på passande 

tekniska lösningar. Vidare ska de även analysera vad som ligger bakom den 

tekniska utvecklingen och hur förändringen av teknik sett ut i historien 

(Skolverket, 2017:283). Lärarna ska dessutom integrera kunskap i olika former i 

all skolundervisning. De ska ta hänsyn till elevers tänkande, skapa meningsfullhet i 

elevers undervisning samt "ge utrymme för elevers förmåga att själva skapa och 

använda olika uttrycksmedel" (Skolverket, 2017:13–14). 

 

Från revideringen av läroplanen år 2016 har Skolverket (2017:20–23) tydliggjort 

syftesbeskrivning och centralt innehåll för undervisningen i förskoleklassen. 

Undervisningen ska, likt grundskolan, riktas mot tekniska lösningar i elevernas 

vardag, hur de fungerar och är konstruerade samt hur de kan utvecklas. Det ska 

dessutom innehålla praktiska inslag av byggande, uttryck och konstruktion med 

olika material, redskap och tekniker (Skolverket, 2017:22–23). Några av de 

förmågor som förskoleklassens elever ska ges förutsättningar att utveckla är att:  

 

- pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéer i handling,  
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- kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften, 

- skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer 

- utforska och beskriva företeelser och samband i teknik (Skolverket, 

2017:21).  

 

Innehållet i förskoleklassen undervisning ska även behandla könsroller och andra 

livsfrågor som kan vara betydelsefulla i elevernas vardag (Skolverket. 2017:283). 

 

Tekniken som omger oss i vårt samhälle är präglad och integrerad av sociala 

aspekter så som genus, beskriver Berner (2004:8,11). Teknikundervisningen i 

grundskolan syftar till att eleverna ska kunna bedöma tekniska lösningar och 

relatera dessa till bland annat könsroller (Skolverket, 2017:283). I och med den 

starka kopplingen till maskulinitet som finns i tekniska fält betonar Bjurulf 

(2011:74) att det är särskilt viktigt att inta ett genusperspektiv i teknikämnet och få 

kunskap om fördomar gällande manligt och kvinnligt. Detta kan kopplas till 

läroplanens centrala innehåll för årskurs 7–9, där teknikundervisningen ska 

behandla "Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns 

yrkesval och teknikanvändning" (Skolverket, 2017:286). Eleverna förväntas kunna 

föra underbyggda resonemang om detta område (Skolverket, 2017:288–289). 

 

Att i undervisningen behandla frågor, reflektioner, diskussioner eller redovisning 

kring genus, exempelvis hur människors livsval kan påverkas baserat på kön, 

återkommer även i ämnen som idrott och hälsa, musik, geografi, historia, 

religionskunskap och samhällskunskap (Skolverket, 2017:51, 154, 191, 203, 209, 

219). Även de centrala innehållen för förskoleklassen samt för fritidshemmet, som 

numer finns beskrivet i läroplanen sedan revideringen 2016, innefattar områden 

kring könsroller och andra diskrimineringsgrunder (Skolverket, 2017:23, 26). 

Förutom i dessa ämnen och verksamheter ska elevernas dagliga vistelse i 

grundskolan genomsyras av likvärdighet, vilket enligt Skolverket (2017:8) innebär 

att skolan har ansvar att motverka traditionella könsmönster och se till att alla 

elever ges möjlighet att utveckla sina förmågor och intressen oavsett kön. Vidare 

ska alla som är verksamma i skolan bidra till att elevers framtida studie- och 

yrkesval inte begränsas på grund av kön (Skolverket, 2017:17). Skolan har 

allmänna riktlinjer för likabehandling som bland annat ska motverka 

diskriminering och främja alla elevers lika rättigheter och möjligheter (Skolverket, 

2014:17). I Skolverkets allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande 

behandling beskrivs huvudmannens ansvar när det kommer till att utveckla skolans 

aktiva arbete för att ingen elev ska särbehandlas utifrån kön eller andra 

diskrimineringsgrunder (Skolverket, 2014:17).  

 

Tidigare forskning om teknikundervisning och genus 
I forskning kring genus inom det tekniska området visas att flickor ofta 

systematiskt utesluts och att det är viktigt att lärare får fortbildas inom både 

teknikdidaktik och genusmedvetenhet för att förändra denna trend (Rooke, 

2013:32–34, 36). Följande avsnitt redogör för tidigare forskning kring teknik och 

genus samt hur undervisningen kan öka inkluderingen av flickor i teknikämnet. 

 

Elevers intressen i teknikämnet kopplat till identitetsbyggande 
Det har i forskningen framkommit könsmässiga skillnader gällande vad flickor och 

pojkar tenderar engagera sig mest i när det kommer till teknikämnet. Pojkar 
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upplevs ta för sig mer inom praktiska områden som konstruktion medan flickor 

upplevs fokusera mer på sociala aspekter av teknikundervisningen (Rennie, 

2003:95; Weber & Custer, 2005:67). Flickor har även visat sig ha ett generellt 

lägre intresse för teknikämnet och för framtida tekniska yrkesval, i jämförelse med 

pojkar, vilket i forskningen grundats på könsstereotypa mönster. (Grenholm, 

2016:78; Weber & Custer, 2005:60). Eftersom identitetsprocessen påverkas av 

genusföreställningar (Björkholm, 2010:41) kan det vara av vikt att ha kvinnliga 

förebilder i åtanke vid utformningen av teknikundervisningen.  

 

För att öka kvinnors villkor inom tekniska fält och skapa förändring inom de 

rådande strukturerna kring kön, har beskrivningar framställts av Verket för 

Näringslivsutveckling (Nutek). Skolverket (2014:7–8) har i sitt stödmaterial för 

tekniksatsningen anpassat dessa beskrivningar för att göra dem applicerbara på 

grundskolans teknikundervisning. Där nämns bland annat vikten av att skapa 

engagemang studiebesök för att synliggöra både kvinnliga och manliga förebilder 

och deras bidrag till den tekniska utvecklingen. Bjurulf (2011:75) betonar vikten 

av stöttning för flickor i teknik, där bland annat förebilder kan vara en lösning: 

 
På grund av att teknik ofta förknippas med manlig verksamhet behöver 

speciellt flickor få möjlighet att kunna identifiera sig med yrkesbeskrivningar 

inom teknik. Genom att få kunskap om vad yrkesverksamma människor 

uppskattar med sina yrken kan det bidra till att unga flickor och pojkar 

upptäcker yrken som stämmer väl överens med deras egna intressen och 

kompetenser. (...) Förebilder är således viktiga för att eleverna ska kunna 

identifiera sig med olika yrkesutövare och för att de ska utöka sina kunskaper 

om vad olika yrken innebär och inte basera sitt »kunnande« på fördomar 

(Bjurulf, 2011:75). 

 

Genusmedvetenhet i teknikundervisningen - från könsneutrala leksaker till 
diskussioner om könsnormer 
På de grundskolor där forskning visat att flickor och pojkar har likvärdiga 

intressen för och inom teknikämnet har forskare ofta kunnat spåra lokala 

satsningar från både kommun och privata aktörer samt entusiastiska pedagoger 

som tar första steget för att skapa förändring (Rooke, 2013:24; Grenholm, 

2016:111; Rennie, 2003:522). Några aspekter som i forskningen skapat 

inkludering inom teknikämnet är lärares stöd, positivitet, uppmuntran och 

genusmedvetenhet samt ett bredare elevcentrerat och meningsfullt teknikinnehåll 

(Rooke, 2013:34; Virtanen, Räikkönen & Ikonen, 2014:207, 209; Björkholm, 

2010:40; Weber & Custer, 2005:66; Jidesjö, 2008:205, Grenholm, 2016:122).  

 

Lärare har ofta en genusmedveten ambition i sin undervisning men många gör 

omedvetet själva skillnad på könen, enligt Berner (2004:72). Skolverket (2014:5) 

bekräftar att en genusmedvetenhet inom teknikundervisning kan vara svår att få till 

i praktiken, trots att det uppfattas som en självklarhet för de flesta lärare. 

Problematiken kan ligga i att vi alla är präglade av våra samhällsstrukturer som i 

sin tur även teknikämnet är färgat av, menar Skolverket (2014:5). Skolverket 

(2014:5) poängterar därför hur viktigt det är att ett genusmedvetet arbete påbörjas i 

tid.  

 



 

 5 

En del av lärares genusmedvetenhet kan vara att undervisa utifrån könsneutrala 

exempel (Berner 2004:72). Men det är inte helt enkelt att genomföra eftersom det 

först måste klargöras vilka typer av artefakter som är könsbundna och vad det är 

som avgör detta, menar Berner (2004:72). Yngre elever skulle exempelvis kunna 

ha kulor eller bollar som könsneutrala material, eftersom tidigare studier visat att 

alla elever oavsett kön kan uppleva ett intresse för sådana artefakter. Äldre elever 

kan istället ges möjlighet att tillsammans rangordna artefakter utifrån en skala, 

beroende på vad de anser vara kvinnligt respektive manligt kodat. Berner 

(2004:72) förklarar att det då är särskilt viktigt att eleverna får motivera sina svar 

för att få höra varandras resonemang. Denna eftertanke och reflektion kan gynna 

den enskilda elevens "tilltro till sin förmåga att bedöma tekniska lösningar och 

relatera dessa till frågor som rör (...) könsroller" (Skolverket, 2017:283) vilket är 

en del av syftesbeskrivningen för teknikundervisningen i grundskolan. Skolan har 

en viktig roll att kunna påverka elevers känsla av frihet vid val av framtida yrke 

och således kunna bryta könssegregeringen som finns inom vissa yrkesområden 

(Skolverket, 2014:4). Att som lärare föra diskussioner kring könsmässiga normer 

kan enligt Berner (2004:44) vara en nyckel att dels uppleva inkludering och även 

själva bli medvetna nog att bryta sina egna ideal och föreställningar kring kön. 

 

Inkludering i teknik kan enligt forskningen handla om allt från att som lärare 

fundera på vilka leksaker som pojkar och flickor erbjuds att leka med till att låta 

eleverna få känna stolthet över sina tekniska konstruktioner genom att ha 

utställning för föräldrar (Weber & Custer, 2005:55; Rooke, 2013:31). Om eleverna 

får känna delaktighet i undervisningen skapas meningsfullhet och lust i 

teknikämnet. Det är också viktigt att som lärare utgå från elevernas förkunskaper 

och intressen vid val av tekniskt innehåll, något som kan vara en nyckel till ökat 

teknikintresse för eleverna (Jidesjö, 2008:205; Grenholm, 2016:122; Weber & 

Custer, 2005:68; Rooke, 2013:24; Rennie, 2003:520).  

 

Avslutningsvis betonas vikten av att undvika generaliseringar. För att undvika 

förstärkning av en konservativ syn är det viktigt lyfta blicken från könsnormer 

därtill undvika generaliseringar om kön; kvinnor behöver nödvändigtvis inte känna 

intresse för det som anses kvinnligt inom teknik, eller det som majoriteten visar 

intresse för, och detsamma gäller för män (Berner, 2004:157). På samma sätt bör 

heller inte grova generaliseringar göras kring elevers förkunskaper eftersom det 

kan hämma vidare kunskapsutveckling (Johansson & Sandström, 2015:8). De 

kategorier som vi delar in människor i kan exkludera människor som bryter mot 

normer; "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).  

 

Teoretiska perspektiv 
Följande två avsnitt beskriver det teoretiska ramverk som utgör analysverktyg av 

datainsamlingen för denna studie.  

 

Forskning om lärares kompetensutveckling 
Motivet för lärares kompetensutveckling är att skapa större förutsättningar för 

eleverna att lyckas i skolan (Håkansson & Sundberg, 2016:104). Att forma en 

framgångsrik skola beskrivs med gedigen forskningsöversikt av Håkansson och 

Sundberg (2016) i Utmärkt Skolutveckling - forskning om skolförbättring och 
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måluppfyllelse. Där redogörs bland annat för svenska skolans resultat och 

utmaningar, skolförbättring från ett internationellt och nationellt perspektiv, 

skolutveckling utifrån lärares kompetensutveckling, kollegialt lärande, rektorns 

ledarskap och vägar att ta sig framåt.  

 

Fokus på lärare kompetensutveckling har vuxit sig allt större inom skolutveckling 

(Håkansson & Sundberg, 2016:160). En viktig aspekt av skolutveckling som lyfts i 

forskningen är att få lärare och ledningen gemensamt engagerade till att skapa 

förändring (Håkansson & Sundberg, 2016:128–129). De vanligaste modellerna för 

lärares kompetensutveckling sammanställdes år 2005 av forskaren Aileen 

Kennedy från Glasgow, Skottland (Håkansson & Sundberg, 2016:162–163). År 

2015 gjorde hon en uppföljande analys av modellerna som visade att de 

fortfarande var aktuella. Modellerna utgörs av nio punkter: 

 

1. Träning och uppdatering av lärares kunskaper och färdigheter. 

2. Certifikat-utfärdande, där lärare ges kompletterande kunskaperserövring 

för en examen. 

3. Briståtgärdande insatser med kompensationer för lärares kunskapsbrister. 

4. Kaskad, som innebär att enskilda lärare får fortbildning och förmedlar 

kunskaper vidare till kollegor. 

5. Prestationsbaserad kompetensutveckling där man gör specifika insatser för 

att effektivisera lärares måluppfyllelse. 

6. Coachning/mentorsprogram som ger lärare en handledare.  

7. Gemenskapsbyggande praktiker utifrån samspel och lärande. 

8. Aktionsforskning där lärare får utforska praktikens frågor. 

9. Transformativa, som innebär förändringsfokuserad och handlingsorienterad 

kunskapsutveckling (Håkansson & Sundberg, 2016:162–163). 

 

Kollegialt lärande har i forskningen kännetecknats av gemensamma värderingar 

och syften, kollektivt samarbete och stöd genom observationer och rådgivning 

(Håkansson & Sundberg, 2016:106). En ytterligare variant av kollegialt lärande i 

forskningen är möten mellan lärare från andra skolor där de delger pedagogiska 

idéer under studiebesök. När lärares arbete replikeras av andra lärare kan 

förändring skapas genom att strategier och idéer kan diskuteras, spridas och 

vidareutvecklas (Håkansson & Sundberg, 2016:148). På lokal nivå kan kollegialt 

lärande även göras genom klassrumsbesök eller observation av undervisning 

(Håkansson & Sundberg, 2016:151–152). En modell för klassrumsbesök "The 

Learning Walk Routine" utformad vid University of Pittsburgh, har en fast 

arbetsgång som systematiskt upprepas. Den kan utföras av såväl lärarkollegor, 

skolledning som av utomstående lärarcoacher. Målet med besöket ska då 

tydliggöras i förväg och resultatet redovisas, diskuteras samt följs upp genom 

upprepade klassrumsbesök (Håkansson & Sundberg, 2016:151–152). När denna 

metod för kollegialt lärande studerades av forskare upptäcktes tre tydliga mönster: 

 
1) minskning av lärares isolering i arbetet,  

2) förändring av undervisningspraktiken,  

3) förändringar i den professionella kulturen, till exempel samarbetet mellan 

lärare i olika årskurser (Håkansson & Sundberg, 2016:215). 
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Kollegialt lärande förändrade hur lärare möttes och kommunicerade mellan 

årskurserna och de frågade oftare efter respons på klassrumsundervisningen, även 

från de lärare som de vanligtvis inte skulle fråga (Håkansson & Sundberg, 

2016:215). När lärare lär varandra har det i forskningen visats ge stor utdelning för 

skolutveckling (Håkansson & Sundberg, 2016:168). Lärare kan vara bra på att inta 

ledarroll för andra lärare när det kommer till kollegialt lärande, men det har 

emellertid visat sig vara en underutnyttjad resurs för skolutveckling (Håkansson & 

Sundberg, 2016:168). De kritiska aspekterna av kollegialt lärande som forskningen 

visar är att det dels kan ta lång tid innan man når resultat. Dessutom måste fokus 

ligga på undervisning och lärande samt på lärares arbete för att förbättra elevers 

resultat. Det är därtill viktigt att det finns stöttning och medel för att skapa en 

utvärdering (Håkansson & Sundberg, 2016:218). 

 

Forskare har länge studerat framgångsrika skolor utifrån elevers skolresultat, för 

att kartlägga övergripande faktorer som varit viktiga och avgörande för 

skolutveckling över tid (Håkansson & Sundberg, 2016:101). Bland annat visar 

forskning hur viktigt det har varit för skolutvecklingen med ett engagerat ledarskap 

som visar sitt stöd, fattar beslut och följer upp arbetet samt bidrar till en positiv 

skolkultur där det finns en gemensam vision (Håkansson & Sundberg, 2016:101).  

Genom rektorers långsiktiga visioner och konkreta mål kan motivation skapas i 

lärarkollegiet (Håkansson & Sundberg, 2016:194). Forskning visar att rektorns 

medverkan i lärares kompetensutveckling och kollegiala lärande är det som givit 

störst påverkan på skolutvecklingen (Håkansson & Sundberg, 2016:195). Vidare 

lyfts hur viktigt det är att rektorer fattar beslut som stärker både lärare och elever 

samt att de uppmuntrar engagerade lärare (Håkansson & Sundberg, 2016:206).  

 

Genusteorins tre processer 
Genusteori består av olika samhällsvetenskapliga teorier som grundar sig på att de 

binära könen man och kvinna är två sociokulturella kategorier vars prägel utgörs 

av tid och rum (Nationalencyklopedin 2017b) samt kultur, sammanhang och ålder 

(Bjurulf, 2011:68) Detta dualistiska synsätt på manligt och kvinnligt är alltså inte 

skrivet i sten, utan föränderligt och konstruerat (Berner, 2004:14). 

 

Genus kan delas in i tre processer vilka är symboliskt, strukturellt och individuellt, 

menar Harding (1986:17–18) som är professor i Social Sciences och Comparative 

Education vid University of California, Los Angeles. Symboliskt genus handlar 

om samhälleliga föreställningar och normer kring kön. Strukturellt genus 

innefattar hur sociala aktiviteter organiseras, så som arbetsfördelning och liknande. 

Individuellt genus behandlar människors identitet; vad det innebär för individer att 

vara kvinna eller man. Dessa tre processer överlappar inte sällan varandra 

beroende på kontext vilket gör det viktigt att studera alla tre för att få en holistisk 

bild (Rooke 2013:5). Förutom denna könsmässiga uppdelning mellan människor, 

förklarar Harding (1986:18) även att det som anses manligt värderas högre än det 

som anses kvinnligt.  

 

När det kommer till genusteorins tre processer i teknikundervisningen kan 

symboliskt genus, enligt Rooke (2013:24), exempelvis handla om hur lärare 

presenterar tekniken som ämne för eleverna; vilket innehåll som fokuseras, 

huruvida skolan är positivt inställd till teknik och liknande. Strukturellt genus i 

teknik genomsyras exempelvis av de valda undervisningsmetoder som organiseras 
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av läraren samt det stöd som läraren får från ledningen (Rooke, 2013:27). Här 

återfinns genusmedvetna strategier där läraren exempelvis kan fördela 

gruppuppgifter så att hierarkin mellan flickor och pojkar ska minimeras (Rooke, 

2013:27). När det kommer till individuellt genus rör det sig som sagt om 

identiteter men även självförtroende och elevers yttrande om teknik (Rooke, 

2013:30). Exempel handlar det om vilket intresse eleverna har för teknikämnet, om 

det finns könsskillnader och hur lärare kan skapa ett ökat intresse för teknik hos 

eleverna (Rooke, 2013:31) Det handlar också om att främja självförtroende i 

teknik och inspirera elever till fortsatt yrkesutbildning i ämnet (Rooke, 2013:31–

32). 

 

Sammanfattande definitioner av studiens centrala begrepp 
Genus beskriver det sociala könet och dess konstruktioner; summan av alla 

förväntningar som ställs på en person utifrån det kön personen tilldelas 

(Nationalencyklopedin, 2017c). I denna studie diskuteras genus utifrån Hardings 

teori (1986:17–18) där de tre processerna: symbolisk, strukturellt och individuellt 

genus kan förekomma både separat och gemensamt. Som förklarades i 

examensarbete 1 (Vestergaard, 2017:6), är det viktigt att markera att uppsatsen på 

intet sätt försöker befästa normativa föreställningar kring kön vid redogörelse och 

diskussioner kring genus. I denna studie används en diskurs som är binär kring 

kön, exempelvis i diskussion kring manligt och kvinnligt och de maktskillnader 

som upprätthålls inom tekniska fälten (jmf: Berner, 2004:157). Det ska dock 

klargöras att tertiära kön som exempelvis kan benämnas som ickebinär eller 

genderfluid, inte ska glömmas bort (jmf: RFSL, 2016).  

 

Genusmedvetenhet innebär att lärare tar genus i beaktning vid planering, utförande 

och utvärdering av sin undervisning. Detta kan bidra till inkluderande 

undervisning och öka elevers egna kunskapsutveckling kring könsroller. Det är en 

aktiv och fortlöpande process som med fördel inleds i tidiga åldrar och bör 

genomsyra hela grundskolan (Skolverket 2014:1). 

 

Man/kille/pojke och kvinna/tjej/flicka är de binära könskategorierna vilka används 

i denna studie för att beskriva det en person kodats som i mötet med informanter 

och/eller författaren. Studiens intervjufrågor är anpassade efter binära kön, med 

hänsyn till genusteorin och de könskategorier vi tilldelas, vilket därmed utgör 

relevans för studiens syfte och frågeställningar. Pronomen och/eller kön används 

emellertid inte för att beskriva en individs könsidentitet och inte för det juridiska 

kön som tilldelas vid födseln eller vid könskorrigering. Som tidigare nämnt finns 

det en öppenhet för tertiära kön från författarens sida (jmf: RFSL, 2016) och ingen 

kontroll har gjorts för att säkerställa att de kön informanter redogör för stämmer 

överens med det kön som eleverna själva definierar sig med. 

 

Könsneutralitet är ett adjektiv som beskriver ett innehåll, ämne eller fält som 

presenteras utan förutsättningar att det endast gäller eller riktas till ett särskilt kön 

(Wiktionary, 2017). I teknikundervisningen kan det handla om representation i 

läromedel, språket i teknikämnet (jmf: Wikipedia, 2017), tekniska artefakter med 

mera. Informanter i denna studien har fått möjlighet att själva ge sin subjektiva 

definition av könsneutralitet genom beskrivningar kring hur de förhåller sig till det 

i sin teknikundervisning. 
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Normer är det begrepp som beskriver det etablerade och invanda beteenden och 

föreställningar, kopplade till sociala värden, som kan finnas rotade i samhällets 

normsystem eller traditioner (Nationalencyklopedin, 2017d). 

 

Inkludering är en insats som bidrar till att människor tillåts ingå i en viss grupp 

(Nationalencyklopedin, 2017e). I skolkontext kan begreppet kort beskrivas som att 

det handlar om att göra det lätt för elever att delta i skolans gemenskap (Alenkær, 

2011:192). Som tidigare beskrivning i examensarbete 1 (Vestergaard, 2017:7) kan 

inkludering handla om lärares förhållningssätt till elever som individer, att de 

tillåter allas deltagande samt om de ser på elever baserat på bidragande i 

klassrummet (Jensen, 2011:124–125) 

 

Kompetens kan förstås både som formell utbildning och/eller personliga 

erfarenheter, vilka i sin tur bidrar till ökad förmåga, skicklighet och kunnighet 

inom en befattning eller ett område (Nationalencyklopedin, 2017f). Att uppleva 

trygghet i sin kompetens innebär att vara lugn, obekymrad och fri från oro när det 

kommer till det nämnda ärendet (Nationalencyklopedin, 2017g 

 

Intresse syftar till en individs subjektiva intresse; personliga attityder och 

önskningar för att få ta del av någonting som anses vara viktigt, nödvändigt eller 

behövligt för aktören (Nationalencyklopedin, 2017h). 

 

Förebilder innebär för denna studie att "utgöra ett efterföljansvärt exempel" 

(Nationalencyklopedin, 2017i). Inom teknikundervisningen kan det exempelvis 

handla om representation i läromedel, läraren som undervisar i teknik eller 

studiebesök.  

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur genusmedvetenhet kan utvecklas och 

appliceras på teknikundervisning i grundskolan och förskoleklassen. Detta syfte 

konkretiseras utifrån följande frågeställningar: 

 Vad lyfter verksamma lärare som betydelsefullt för att utveckla sin 

genusmedvetenhet kopplat till teknikundervisningen? 

 Hur utformar lärare teknikundervisning för att inkludera alla elever oavsett 

kön? 

 

Metod 
Detta avsnitt redogör för studiens metod, urval och avgränsningar, etiska aspekter, 

validitet och reliabilitet, genomförandet samt en beskrivning av analysprocessen. 

 

Metodval 
Metoden används som ett verktyg för inhämtande, organisering och tolkning av 

information (Larsen, 2009:17). För att komma fram till vilken metod som bör 

användas, behövs först att en problemformulering klargöras, därefter syfte och 

frågeställningar. Därtill motiveras metodval av hur syftet och frågeställningen är 

formulerade samt hur mycket tidsutrymme som finns (Larsen, 2009:21, 22–23). 

När syftet och frågeställningarna söker förståelse och helhetsbeskrivningar, är en 

kvalitativ metod lämplig (Larsen, 2009:23; Justesen & Mik-Meyer, 2012:13). 

Metoder som är kvalitativa eller kvantitativa utvinner olika typer av data; 
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kvantitativa data är mätbara och hårda medan kvalitativa är mer förklarande och 

mjuka (Larsen, 2009:22).  

 

För att få större förståelse för vad lärare anser vara viktigt för att bedriva en 

genusmedveten teknikundervisning samt hur de utformar sin teknikundervisning 

för att skapa inkludering, valdes en kvalitativ intervjumetod för datainsamlingen 

(jmf: Larsen, 2009:83). Studiens frågeställningar motiverar hur strukturerad eller 

ostrukturerad intervjun bör vara (jmf: Larsen, 2009:84). En viss struktur kan vara 

fördelaktigt för den ovana intervjuaren, i och med att det i förväg skrivs 

färdigformulerade intervjufrågor som kan ge stöd, beskriver Larsen (2009:84). I en 

ostrukturerad intervju planeras istället en intervjuguide med stödord där 

informanten styr samtalet, vilket möjliggör att svaren kan bli friare (Justesen & 

Mik-Meyer, 2012:46). Eftersom det fanns viss ovana men samtidigt var 

meningsfullt att få djupa svar från informanterna, planerades frågorna i förväg 

(Bilaga 1) med syfte att säkerställa att de var relevanta för studiens syfte och att de 

skulle kunna bidra till så rika svar som möjligt (jmf: Larsen, 2009:84). Därmed 

utformades en semistrukturerad (jmf: Justesen & Mik-Meyer, 2012:46–47) 

intervju. Frågorna planerades och skrevs i en intervjuguide, fördelade efter teman 

med öppna inledningsfrågor för att ge utrymme för informanterna att göra vissa 

avvikelser och brodera ut sina svar, antingen utifrån öppna frågor eller genom att 

det ställs följdfrågor. Strukturen gav större chans till att intervjutillfällena blev 

likvärdiga och väl genomförda enligt planering utifrån frågeställningarna (jmf: 

Justesen & Mik-Meyer, 2012:46–47). 

 

Urval och avgränsningar 
I detta avsnitt följer en redovisning av urvalsprocessen. Verksamma lärare som 

tillfrågades att delta fick en inbjudan med motivering för varför just hen har blivit 

utvald. Kriterierna för att ingå i studiens urval var att läraren:  

1. har en lärarexamen 

2. är verksam lärare i grundskolan eller förskoleklassen  

3. undervisar/har undervisat i teknikämnet.  

 

Urvalet täckte grundskolans samt förskoleklassens lärare i teknik, för att undvika 

att processen för datainsamlingen skulle bromsas på grund av att för få lärare 

skulle kunna delta, detta med tanke på att teknikämnet relativt nyligen fått egen 

kursplan därför möjligtvis kan vara ett underprioriterat ämne. Lärare som kunde 

ingå i urvalet för studien förväntades ha lärarutbildning och bedriva undervisning i 

teknikämnet, vilket var krav som ställdes för att kunna ta del av 

undervisningserfarenheter i teknik samt spontana tankar om att integrera genus i 

teknikundervisningen. Det var inte relevant för studiens syfte att ha informanter 

från en särskild kommun, men det fanns en strävan att komma i kontakt med lärare 

inom tillräckligt avstånd för att kunna ha fysiskt möte under intervjutillfället. I och 

med att många lärare vid denna tidpunkt bland annat var upptagna med 

tidskrävande arbetsuppgifter, var det emellertid svårt att få kontakt med tillräckligt 

många sådana informanter. 

 

De sex lärarna som deltog i studien har sammanställts med fingerade namn (Tabell 

1) för att ge översikt av studiens urval. Hälften av informanterna har deltagit i 

fortbildning i teknik men ingen i genus. Bland urvalet återfinns två lärare för 

årskurserna 7–9, en för årskurs 1–7, en för årskurs 5, en för årskurs 3 och en för 
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förskoleklassen. Den som varit verksam lärare längst tid är Malin som tog sin 

lärarexamen år 1984 och den som är nyast ute i verksamheten är Lo som började 

arbeta med lärarexamen nuvarande hösttermin år 2017. 

 

Tabell 1. Bakgrundsinformation om informanter, med fingerade namn.  

Informant Ämnen Årkurser 
Utbildning och 

examensår 

Fortbildning 

i teknik 

Fortbildning 

i genus 

Trygg med 

sin tekniska 

kompetens 

Signe 
Teknik, matte, 

NO och musik 
åk 1–7 

Grundskolelärare 1–7 

Ma/NO + musik, år 

2000 

Ja Nej Ja 

Laila 

Matte, svenska, 

NO, teknik, SO, 

engelska, bild. 

åk 3 
Grundskolelärare 1–7 

Ma/NO, år 2004 
Ja Nej Nej 

Alice 

Fysik, kemi, 

biologi och 

teknik 

åk 7–9  

Grundskolelärare 4–9 

No/teknik + ekonomi 

och samhällskunskap, 

år 2003 

Nej Nej Ja 

Johanna 
Svenska, matte, 

teknik och NO 
åk 5 

Grundskolelärare F-6 

specialpedagogik och 

svenska + matte, NO, 

teknik och engelska, 

2009 

Ja Nej Ja 

Malin 

Alla ämnen för 

F-klass (ej 

kursplaner) 

F-klass Förskolelärare, år 1984 Ja Nej Ja 

Lo 

Fysik, kemi, 

biologi och 

teknik 

åk 7–9  

Ämneslärare 7–9 

No/matematik/teknik + 

programmering, år 

2017 

Nej Nej Ja 

 

Etiska aspekter 
För att genomföra en vetenskaplig studie finns viktiga etiska aspekter att förhålla 

sig till. Forskningskravet kopplar studien till samhällsnyttan på så vis att det kan 

förbättra hälsa, miljö och livskvalitet för medborgare och samhället 

(Vetenskapsrådet, 2017:13). I och med att genusmedvetenhet kan bidra till 

inkludering för elever och öka deras teknikintresse kan det således leda till att fler 

elever vill söka sig till tekniska fält i framtiden. Studien är därmed viktig för 

samhället och medborgare. Det är viktigt som forskare att göra avvägningar för att 

samtidigt erbjuda forskning som är nyttig för samhället men där deltagare också 

skyddas (Vetenskapsrådet, 2017:13). Det behövs därför också tas hänsyn till 

individskyddskravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet som innebär att 

deltagare ska skyddas från skada och kränkning, informanter/vårdnadshavare ska 

ge sitt samtycke innan informanter deltar samt att forskaren inte får sprida 

information som delges av informanter i studien (jmf: Vetenskapsrådet, 2017:16, 

33, 40). I denna studie är anonymiseras informanter med fingerade namn. De 

skolor och kommuner varvid lärarna är verksamma ska inte kunna spåras i 

uppsatsen. Informanterna gavs även ett informationsbrev (Bilaga 2) som 

redogjorde för hur insamlade data skulle bevaras samt beskrivning av studiens 

syfte. De fick också ge sitt samtycke och informerades om att de när som helst 

kunde avbryta sitt deltagande utan närmare motivering (jmf: Vetenskapsrådet, 

2017:13; Justesen & Mik-Meyer, 2012:51). 
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Det är av forskningsetiska skäl viktigt att studien genomförs och redovisas med 

god vetenskaplig kvalitet (Vetenskapsrådet, 2017:16). Felaktigheter som 

uteslutande av data som inte bekräftar författarens egna tes, val av felaktiga 

metoder eller felaktigt genomförande av etablerade metoder, får inte förekomma. 

Om detta görs så användes informanters tid och utsatthet i onödan 

(Vetenskapsrådet, 2017:16). Vidare bör inte resultaten heller övertolkas till en 

riktning som gynnar författarens tes (jmf: Vetenskapsrådet, 2017:16, 24). 

Tänkbara utfall av studien antecknades därför innan datainsamlingen genomfördes, 

för att i efterhand kunna kritiskt granskas mot eventuella vinklingar. Utfallet kan 

dessutom senare omkullkastas av nyare forskning och givna påståenden ska alltid 

ges täckning för (jmf: Vetenskapsrådet, 2017:24; Santesson, 2016). I inledande fas 

av denna studie lades tid att reda ut förhållningssätt vid skrivning av en 

vetenskaplig text. En del av insikten var att undvika överskattning av resultatets 

utfall. Vetenskapsrådet (2017:13) poängterar att vetenskapliga och etiska 

kvalitetskrav kan brista när forskare på grund av tidsramar tar genvägar i sitt 

genomförande. Studien bör genomgående ge transparens; genom att tydligt 

redogöra för studiens genomförande och motivera de val som gjorts underlättar 

mottagares kritiska granskning av studiens metod och utfall (Justesen & Mik-

Meyer, 2012:32–33).  

 

Validitet och reliabilitet 
Kvalitetskriterier som ofta beskrivs vara oumbärliga för forskningen är validitet 

och reliabilitet (Justesen & Mik-Meyer, 2012:33). Validitet är ett instrument som 

mäter om forskaren studerar det som beskrivs ska studeras - giltighet och relevans 

(Justesen & Mik-Meyer, 2012:33; Larsen, 2009:40). Som forskare ska man samla 

in relevanta data för studiens syfte och frågeställningar och det är därför viktigt att 

ställa de rätta intervjufrågorna (Larsen, 2009:41). Det kan därför vara lättare att 

säkerställa hög validitet när det kommer till kvalitativa intervjuer, i jämförelse med 

kvantitativa, eftersom forskaren kan anpassa studiens fokus och beroende på vad 

för utsagor som ges av informanterna (Larsen, 2009:81).  

 

Reliabilitet handlar om studiens replikerbarhet och tillförlitlighet (Justesen & Mik-

Meyer, 2012:33). Avgörande faktorer för att få en starkare reliabilitet kan 

exempelvis vara informanters känsla av anonymitet i sitt deltagande eller precision 

i studiens utförande (Larsen, 2009:25, 56, 81). Precisionen i en kvalitativ 

intervjumetod är exempelvis noggrannhet vid hantering av data, så att inte 

informanters utsagor förväxlas med varandra (Larsen, 2009:81). Reliabilitet är 

emellertid svårare att kontrollera vid kvalitativa studier; en forskarens subjektiva 

tolkning kan skilja sig mot en annans och intervjudeltagare kan påverkas av 

situationen eller intervjuaren vilket kan påverka vad som sägs (jmf: Larsen, 

2009:81; Justesen & Mik-Meyer, 2012:35).  

 

Genomförande 
Två av informanterna intervjuades under ett fysiskt möte. Dessa arbetade på 

samma skola men intervjuades enskilt vid separata tillfällen. Övriga fyra var 

verksamma i spridda delar av landet varvid intervjuerna genomfördes per telefon. 

Nedan beskrivs genomförandet av intervjuerna med hänvisning till intervjuns tre 

faser (jmf: Justesen & Mik-Meyer, 2012:50). 
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I första fasen säkerställdes att informanten hade satt sig tillrätta. Därefter 

upprepades studiens syfte samt uppskattad tidsåtgång för intervjun (jmf: Justesen 

& Mik-Meyer, 2012:50). Informanterna hade tidigare fått tagit del av ett skriftligt 

informationsbrev (Bilaga 2), men upprepningen gavs så att informanten kunde 

ställa eventuella frågor och även som påminnelse om informationen råkat falla i 

glömska. Intervjuerna inleddes därefter med bakgrundsfrågor för att ge en behaglig 

start och för att få bakgrundsinformation som var av relevans för studiens syfte 

(jmf: Larsen, 2009:86). 

 

Under intervjuns andra fas fokuserades framförallt på intrycket som intervjuaren 

förmedlade; frågorna artikulerades och hölls korta och koncisa för att inte vilseleda 

informanten (jmf: Justesen & Mik-Meyer, 2012:49–50). Om osäkerhet uppstod 

kring något begrepp så fyllde intervjuaren i med kort beskrivning och exempel, för 

att säkerställa tydlighet för informanten. Om informanten uttryckte osäkerhet kring 

genus gavs tid för att försäkra informanten om att hen inte var ensam och att det är 

mycket på grund av lärares osäkerhet kring genus som studien görs. Det fanns en 

strävan att förmedla ett lugn och intresse när informanten besvarade frågorna eller 

kom på eventuella sidospår (jmf: Justesen och Mik-Meyer, 2012:50). Att klargöra i 

förväg vilket område/tema som skulle fokuseras var viktigt för att informanten 

skulle kunna förbereda sig på vad hen skulle berätta om härnäst (jmf: Justesen & 

Mik-Meyer, 2012:50; Larsen, 2009:87). En viktig aspekt i intervjun var att genus 

som begrepp definierades innan frågor kring detta ställdes, lämpligast av 

informanten själv men i nödfall fall av intervjuaren. På så sätt kunde en 

överenskommelse kring begreppets innebörd och betydelse säkerställa samt ge en 

viss insikt om vad informanten själv har för uppfattningar och tankar om genus. 

Det fanns en ansats att inte påverka informanterna med intervjuarens egna 

uppfattningar, så kallat "intervjueffekten" vilket enligt Larsen (2009:87) är den 

kvalitativa intervjuns främsta svaghet. Varje tema inleddes därför med en öppen 

fråga, så att informanten inte skulle påverkas att svara på ett visst sätt (jmf: Larsen 

2009:27, 87). Förutom detta fanns också en tanke om att undvika att fylla i svaren 

om det oväntad lång tog tid för informanterna att svara och istället försöka 

omformulera frågan (jmf: Justesen & Mik-Meyer, 2012:50).  

 

I de intervjuer som gjordes vid fysiskt möte fanns utrymme att notera informantens 

kroppsspråk och/eller tonfall. Samtalen spelades in vilket gjorde att intervjuaren 

inte var tvungen att anteckna konstant. Om något avbrott uppstod, exempelvis om 

någon elev knackade och behövde hämta något i klassrummet, noterades detta i 

anteckningarna. Det var emellertid oklart i stunden vad denna informationen skulle 

kunna bidra till, men om det senare skulle upptäckas ofullständiga eller otydliga 

utsagor vid analysen kanske det skulle kunna härledas till att informanten tappade 

tråden på grund av störningsmoment. Liknande skriftliga noteringar om miljön 

eller andra yttre faktorer kunde kanske ge påminnelser om samtalssituationen och 

därmed kanske underlätta vid senare analys. Dessvärre fanns inte lika stort 

utrymme att anteckna liknande händelser/faktorer under de intervjuer som gjordes 

per telefon, eftersom samtalen inte spelades in och anteckningar gjordes i realtid 

(jmf: Larsen 2009:85).  

 

I intervjuns tredje och avslutande fas tydliggjordes att det var slut på 

intervjufrågor och informanten tillfrågades om hen ville tillägga något om ämnet 

(jmf: Justesen & Mik-Meyer, 2012:50). Detta ledde ofta till att informanterna 
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delade med sig av egna erfarenhet och reflektioner kring teknik och genus. I denna 

fasen uttrycktes även tacksamhet för att informanten tagit sig tid (jmf: Justesen & 

Mik-Meyer, 2012:50). De informanter som uttryckte en önskan att ta del av 

uppsatsen i efterhand blev informerade om att de skulle få den skickad till sig när 

den var färdigställd. Samtliga deltagare erbjöds även höra av sig via mail om 

någon tanke eller fundering uppstod gällande datainsamlingen eller annat ärende 

kring studien (jmf: Justesen & Mik-Meyer. 2012:50). 

 

Analys 
Detta avsnitt redogör för analysprocessen, vars utfall lagt grunden för studiens 

resultat. Identifierade teman beskrevs med citat från datainsamlingen och med 

motivering för kopplingen till studiens teoretiska ramverk.  

 

Analysverktyget för samtliga intervjutranskript baserades på Eriksson Barajas, 

Forsberg och Wengströms (2013:147, 164) förslag på innehållsanalys, samt med 

genusteori och forskning om kompetensutveckling i åtanke (jmf: Hardin 1986:17–

18; Håkansson & Sundberg, 2016). När intervjuerna var genomförda bearbetades 

materialet med noggrann renskrivning av insamlad ljudupptagning och/eller 

anteckningar i form av transskript och upprepade genomläsningar (jmf: Eriksson 

Barajas, Forsberg & Wengström, 2013:164). Utifrån forskning om 

kompetensutveckling (se bakgrundsavsnitt) formulerades undersökningsfrågor för 

kategorisering av intervjutranskript kopplat till första frågeställningen (jmf: 

Håkansson & Sundberg, 2016:101): 

- Hur beskriver lärare sin nuvarande kompetens kopplat till teknik och 

genus? 

- Ges någon beskrivning från lärare där de fått en givande 

kompetensutveckling i teknik och genus?  

- Vad kan ledningen bidra med för lärares kompetensutveckling inom teknik 

och genus? 

- Vad upplever lärare att de saknar när det kommer till kompetensutveckling 

i teknik och genus? 

- Nämns något/några exempel med större frekvens? 

- Vad är lärares erfarenhet av kompetensutveckling i teknik och genus? 

 

För frågeställning 2 utgick analysen också från genusteorins tre processer: 

symboliskt, strukturellt och individuellt genus (jmf: Harding, 1986:17–18; Rooke, 

2013:5). Utsagor i intervjutranskripten markerades utifrån den koppling som 

gjordes till genusprocesserna och därefter kunde centrala och återkommande 

teman identifieras.  

 

Utsagor i intervjutranskripten som kunde kopplas till studiens frågeställningar 

färgmarkerades och samlades i separata dokument (jmf: Eriksson Barajas, 

Forsberg & Wengström, 2013:147). Vid detta skede kunde mönster urskiljas i 

informanternas utsagor. När det gällde frågeställning 2 kunde i vissa fall de tre 

genusprocesserna särskiljas i informanternas svar, men det fanns emellertid också 

tydliga överlapp vilket motiverade att sammanfoga utsagor som kopplade till mer 

än en av genusprocesserna, vid kategoriseringsarbetet. Detta bidrog till en mer 

holistisk bild av lärares beskrivningar (jmf: Rooke, 2013:5). Centrala teman som 

återkom med större frekvens kunde därefter identifieras för frågeställningarna 

(jmf: Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013:164).  
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Beskrivning av teman kopplat till teoretiska perspektiv 
I detta avsnitt beskrivs de teman som identifierats från bearbetningen av 

datainsamlingen. Därefter följer exempel på citat kopplade till teman samt en 

redogörelse för kopplingen till teoretiskt perspektiv. Först beskrivs teman för 

frågeställning 1, därefter för frågeställning 2. Informanters namn är fingerade.  

 

Frågeställning 1 - Vad lyfter verksamma lärare som betydelsefullt för att utveckla 

sin genusmedvetenhet kopplat till teknikundervisningen? utgörs av följande teman: 

1. Kompetensutveckling i teknik och genus - teoretiska kunskaper och 

undervisningspraktik  

2. Kollegialt lärande  

3. Ledningens stöd och ledarskap 

 

De utsagor som i datainsamlingen kopplades till första temat gällande 

kompetensutveckling i teknik och genus, lyfter betydelsen av kompetensutveckling 

med en kombination av teoretisk kunskap och praktiska övningar. Det poängteras 

hur viktigt det är att få en teoretisk kunskap i genus och teknik som kan kopplas 

till skolkontexten, en genuskunskap inriktat mot teknikundervisning. De utsagor 

som kopplades till andra temat, kollegialt lärande, är övervägande fokuserade mot 

att ha diskussioner i arbetslag och utbyta kunskaper i kollegiet. Lärarna nämner 

även klassrumsobservationer, att ta stöd av genuspedagoger och att få möta andra 

lärare genom studiebesök som betydelsefulla för att utveckla sin 

genusmedvetenhet i teknikundervisningen.  

 
Tabell 2. Exempel och motivering av lärares citat kopplat till tema för frågeställning 1. 

Informant Citat Tema Förtydligande motivering 

Lo "Svårigheter (kan undvikas) så länge 

lärarna får de kunskaper och 

information de behöver för att kunna 

tänka på genus." 

Kompetensutveckling 

i teknik och genus - 

teoretiska kunskaper 

och 

undervisningspraktik 

Det Lo beskriver kan kopplas till vikten av att 

lärare får kompetensutveckling med förståelse 

för hur de ska applicera sin förvärvade 

kunskap i en undervisningspraktik. 

Laila "Vi behöver inspirera varandra i 

arbetslaget. Kollegialt lärande tror jag 

mycket på, att delge varandra 

erfarenheter, att man testar saker i 

undervisningen och diskuterar och 

reflekterar kring det. Eller observerar 

varandra i klassrummet." 

Kollegialt lärande När Laila beskriver vad som skulle vara bästa 

sättet för att kunna känna ännu större 

förtrogenhet inom teknikundervisning och 

genus nämner hon kollegialt lärande och hur 

det skulle kunna gå till genom exempelvis 

diskussioner, att dela med sig av kunskap och 

att genomföra klassrumsobservationer. 

Johanna "Nu har jag två chefer som är (...) 

uppmuntrande, till att vi ska fortbilda 

oss. Vi får gå på kurser och vi åker iväg 

och fortbildar oss. De är måna om att vi 

håller oss ajour och att vi tycker det är 

kul att utveckla oss. Samhället 

utvecklas och vi måste följa med! Så är 

det! Det funkar inte annars."  

Ledningens stöd och 

ledarskap 

Här beskrivs en av anledningarna till att lärare 

på Johannas skola går på fortbildning, det vill 

säga ledningens stöd och ledarskap. Rektorn 

och den biträdande rektorn visar en 

gemensam syn och förmedlar hur viktigt det 

är med fortbildning. De sprider dessutom 

positivitet kring utveckling och budskap om 

att skolan ska spegla samhällsutvecklingen.  

 

När det kommer till tredje temat, ledningens stöd och ledarskap, lyfts hur 

kompetensutveckling är beroende av rektorns positiva attityd och att ledningen 

stöttar lärare i deras önskan om fortbildning. Här nämns också hur rektorer kan ta 

initiativ till fortbildning, fråga lärare vad de behöver samt följa upp hur arbetet går. 
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Exempel på citat från datainsamlingen som anknyter till dessa tre teman, 

sammanställdes (Tabell 2) med förtydligande motivering för kopplingen. 

 

Frågeställning 2 - Hur utformar lärare teknikundervisning för att inkludera alla 

elever oavsett kön? utgörs av följande teman:  

1. Förebilder i teknik 

2. Individanpassad undervisning - utgå från elevers intressen 

3. Könsuppdelad undervisning - kompensera för könsskillnader 

4. En teknikundervisning tillgänglig för alla 

 

Den del av datainsamlingen som behandlade första temat, förebilder i teknik, 

utgjordes till större delen av beskrivningar som kunde kopplas till symboliskt 

genus (jmf: Harding, 1986:17–18); en undervisning som inkluderar kvinnliga 

förebilder i teknik kan visa för eleverna att kvinnor också finns representerade 

inom tekniska fält. Det bryter föreställningar om teknik och genus som kan leda 

till att flickor får teknikintresse, vilket kunde kopplas till individuellt genus (jmf: 

Harding, 1986:17–18; Rooke, 2013:27, 31). Både andra och tredje temat från 

frågeställning 2, kunde framförallt kopplas ihop med strukturellt genus. Det andra 

temat kunde kopplas till strukturellt genus på så vis att lärare medvetet anpassar 

teknikundervisningen så att den blir individanpassad och utgår från elevers 

intressen (jmf: Rooke, 2013:27). För tredje temat, där lärare kompenserar för 

könsskillnader genom att bland annat ha en könsuppdelas undervisning, kunde 

koppling även göras för individuellt genus eftersom anpassningen grundats på att 

även flickor ska kunna identifiera sig med teknikämnet (jmf: Rooke, 2013:31).  

 
Tabell 3. Exempel på lärares citat kopplat till tema och genusprocesser för frågeställning 2. 

Informant Citat Tema Genusprocess/-er 

Malin "Det är ju att man är ett exempel. (...) Vi var ju på tekniska 

museet och fick inspiration, det är alltid bra att gå på ett sånt 

ställe där det är både kvinnliga och manliga uppfinnare." 

Förebilder i teknik Symboliskt genus 

Signe "Jag har aldrig delat upp efter killar och tjejer, mina elever vet 

att jag inte tål det där snacket med att man inte vill arbeta med 

en kille om man är tjej. Man är kamrater. Indelningen, som 

blandat eller uppdelat - vilka tar för sig och vilka är försiktiga, 

oavsett kön, " 

Individanpassad 

undervisning - 

utgå från elevers 

intressen 

Symboliskt och 

strukturellt genus 

Johanna "För oftast är det ju tekniken som är ett ämne som lyfter 

pojkarna, tjejerna tar ett steg tillbaka. Tyvärr är det ju det man 

ser. Pojkarna tar mycket plats på tekniken. Men vad det är som 

gör att det blir så... (...) varför blir det att pojkarna tar mycket 

plats inom det här och inte på det här?"  

Könsuppdelad 

undervisning - 

kompensera för 

könsskillnader 

Individuellt och 

strukturellt genus 

Laila Sen är det väl också (...) när de har aktivitet på fritids har de en 

dag med pyssel eller idag har de bygg och allt är inte valbart. 

För när det är valbart då väljer kanske flickorna pyssel för att 

det är tryggt och kompisarna går dit, utan man uppmuntrar till 

att testa. Då får man in att alla ska våga." 

En 

teknikundervisning 

tillgänglig för alla 

Symboliskt, 

individuellt och 

strukturellt genus 

 

I det fjärde temat, som handlar om att alla elever ska ha möjlighet att ta del av 

undervisning i teknik, beskriver lärare hur de ibland inkluderar elever i genom att 

ta bort valbarheten av tekniklektioner, så att inte flickor ska välja något annat 

ämne och gå miste om teknisk kunskap. Detta kunde kopplas till strukturellt genus 

gällande anpassningen och till individuellt genus där flickor annars skulle kunna 

välja bort det ämne de inte identifierar sig med (jmf: Rooke, 2013:27, 30–31). 
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Under detta tema finns beskrivningar från lärarna om hur tekniken kan ses som 

"grabbig" och att eleverna redan är formade av genus när de börjar skolan, vilket 

kunde kopplas till symboliskt genus och elevers etablerade föreställningar om 

genus och teknik (jmf: Rooke, 2013:24). Citat från lärare med koppling till teman 

för frågeställning 2 sammanställdes (Tabell 3) där även anknytning till 

genusprocesser gjordes. 

 

Resultat 
Detta avsnitt beskriver resultatet från analysen av lärarintervjuerna. Dispositionen 

av resultatavsnittet följer studiens frågeställningar och underrubrikerna utgörs av 

de teman som lokaliserat från lärarnas utsagor. Lärarnas namn är fingerade. 

 

Frågeställning 1 utgör huvudrubriken Lärares kompetensutveckling i teknik och 

genusmedvetenhet. Underrubriker som baserar på teman är:  

 Kompetensutveckling i teknik och genus - teoretiska kunskaper och 

undervisningspraktik   

 Kollegialt lärande 

 Ledningens stöd och ledarskap.  

 

Frågeställning 2 utgör huvudrubriken Utformning av inkluderande 

teknikundervisning. Underrubriker som baserar på teman är:  

 Förebilder i teknik,  

 Individanpassad undervisning - utgå från elevers intressen  

 Könsuppdelad undervisning - kompensera för könsskillnader 

 En teknikundervisning tillgänglig för alla 

 

Lärares kompetensutveckling i teknik och genusmedvetenhet 
I detta avsnitt redogörs teman för frågeställning 1 - Vad verksamma lärare lyfter 

som betydelsefullt för att utveckla sin genusmedvetenhet i teknikundervisningen. 

 

Kompetensutveckling i teknik och genus - teoretiska kunskaper och 
undervisningspraktik 
Fem av de sex informanter som ingår i denna studie beskriver att de upplever sig 

trygga med sin generella tekniska kompetens. Men många poängterar att det inte 

alltid har sett ut så utan att de blivit trygga med åren tack vare sin ökade 

undervisningserfarenhet eller att de gått fortbildning för att utöka sin kunskap i 

teknik. Vidare uttrycks inte lika stor säkerhet när det kommer till att integrera 

genusmedvetenhet i teknikundervisningen. 

 

När lärarna ger beskrivningar av de kurser och den fortbildning som varit givande 

för deras teknikundervisning kopplat till genusmedvetenhet, karaktäriseras 

beskrivningarna ofta av att få möjlighet att kombinera teoretisk kunskap med 

undervisningspraktik på olika sätt. Fyra av sex informanter har gått någon form av 

fortbildning inom teknik men inte tillsammans med genus utan mer isolerat eller 

ihop med de naturorienterande ämnena. Ingen av informanterna hade några kurser 

eller diskussioner kring genus över huvud taget när de studerade på sin 

lärarutbildning. Den enda som nämner att det någonsin kommit på tal i 

utbildningen är Lo, som tog sin examen 2017: "Vid ett tillfälle fick vi en 

kommentar från läraren på programmeringskursen, då vi pratade om datorhistoria, 



 

 18 

(det var endast) en retorisk fråga om hur det kommer sig att det var mer kvinnor 

(som arbetade med programmering) förr och inte nu.". Lo fick alltså inte heller 

möjlighet till någon fördjupning i genus kopplat till teknik under sin utbildning. De 

lärare som uttrycker en säkerhet inom genus är Laila och Lo. Att man aldrig blir 

"genusklar" och att det är en ständigt pågående process, förklaras av Laila. Hon 

upptäcker snedsteg hos sig själv och reflekterar kring dessa, vilket enligt henne är 

ett tecken på att hon kommit ganska långt. Lo beskriver att hon har ett stort 

personligt intresse för genus och förmodligen är den som är mest kunnig på sin 

arbetsplats, men att hon gärna skulle vilja utveckla det genom en fortbildning 

inriktat mot grundskolan. Laila upplever sig inte särskilt trygg med sin kompetens 

i teknik över lag. Hon beskriver att hennes kunskapserövring i teknik i samband 

med lärarutbildningen inte var särskilt bra men att hon har tagit tag i att lära sig 

mer om teknik på eget initiativ. Hon upplever emellertid inte att det är så intressant 

och att det är det ämne hon överlag har mest dåligt samvete för i sin undervisning.  

 

För att bredda sin genus- och teknikkompetens beskriver lärarna att de skulle vilja 

ta del av inspirerande föreläsningar, workshops, fortbildningar och att göra det 

tillsammans med hela kollegiet. Det lyfts av många hur viktigt det är att få lärdom 

om hur genuskunskap kan appliceras på en undervisningskontext; att konkretisera 

det abstrakta, eller som exempelvis Signe säger: "det är annars bara en massa 

begrepp men vad gör vi med dem i undervisningen?". Även att besöka andra 

skolor på studiedagar ges som förslag till kunskapsutveckling i teknik och genus. 

Lärarna vill få praktiska erfarenheter kombinerat med det teoretiska från 

föreläsningar av experter i ämnet. Intresset av fortbildning inom teknik och genus 

är stort. Särskilt beskriver lärarna hur viktigt det är att få ökad förtrogenhet inom 

genus för att bli säkrare på att anpassa det till undervisningen. Johanna säger i 

intervjun att genus är superviktigt: "man måste väcka den här klockan. Man gör 

annars samma moment som man alltid gjort, men man måste rannsaka sig själv 

emellanåt också". När frågan kring att ha en genuspedagog ställs så är det också 

något som tycks vara uppskattat att få tillgång till på skolan. Ingen av lärarna har 

det i dagsläget, vissa visste inte heller vad en genuspedagog kunde innebära för 

skolan. Johanna är den enda som haft erfarenhet av att ha haft tillgång till en 

genuspedagog i en tidigare kommun hon var anställd i. Hon berättar att hon fick 

stöd från genuspedagogen när det uppstått en problematik som kunde 

sammankopplas med genus i teknikundervisningen. Signe beskriver att det skulle 

vara bra att ha stöd av en genuspedagogs expertis för att det skulle skapa jämlikhet 

mellan skolorna i kommunen. Förutom att få mer kunskaper om genusmedvetenhet 

i teknikundervisningen nämns också programmering som nytt kunskapsområde i 

teknikämnet. Med tanke på att programmering inte funnits med i lärarnas 

utbildningar så upplevs en osäkerhet kring området. 

 

Kollegialt lärande 
För att öka lärares kunskaper kring teknik och genus beskriver lärarna att skolan 

kan nyttja den kompetens som finns i personalen. Diskussioner i arbetslagen och 

att delge varandra erfarenheter lyfts av lärarna som en nyckel för att få större 

förtrogenhet inom teknikundervisning och ökad genusmedvetenhet.  

 

Att uppleva en gemenskap i lärarkollegiet där alla lärare får utvecklas tillsammans, 

kan bidra till att bredda teknik- och genuskompetensen. Johanna beskriver att det 

är viktigt att hon antecknar noga när hon är på fortbildning för att hon får redovisa 
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för sina kollegor när hon kommer tillbaka: "De är genuint intresserade. Och det 

tror jag är jätteviktigt. Om jag får idéer och uppslag till att 'så här gör vi!' då vill ju 

jag gärna att de andra hänger med, och det gör de!". När Johanna senare berättar 

om en händelse där flickorna i teknikundervisningen inte hade hängt med så 

tillägger hon: "Jag ska prata med mina kollegor nästa gång haha!". Laila som 

arbetar på samma skola som Johanna beskriver att det bästa sättet för henne att 

förvärva mer kunskap är att hämta inspiration hos en kollega som brinner för 

ämnet. Hon beskriver hur värdefullt det är med kollegialt lärande och att det finns 

mycket kunskap att ta del av inom kollegiet. Laila ger exempel på hur nyttigt det 

skulle kunna vara med klassrumsobservationer " Det är mycket lättare att prata om 

det efteråt också. Men vi observerar varandra alldeles för lite, det skulle vi behöva 

göra mer.". Vidare poängterar hon att det då är viktigt med tydliga mål "nu ska jag 

bara titta på genus, jag kommer inte förhålla mig till något annat" så att man vet 

vad observatören tittar på och därför kan undvika eventuell nervositet.  

 

Att ha gemensamma mål i skolan när det kommer till att arbeta mer 

genusmedvetet, lyfts också av Malin. Hon har inte gått någon fortbildning inom 

ämnet men de utbyter kunskaper och erfarenheter i arbetslagen. De har en 

mångfald bland elever från olika samhällsklasser och etniciteter på hennes skola 

och lärarna har ofta uppmärksammat genus och olikheter, ett arbetssätt hon trivs 

mycket bra med. Alice beskriver att hennes förtrogenhet inom genusmedvetenhet 

skulle bli starkare genom fortbildning och att det vore intressant om flera på skolan 

kunde gå samma kurs för att sedan kunna samtala tillsammans. Diskussioner om 

genus i arbetslaget är också en erfarenhet som Signe har, men då har genus inte 

haft något eget fokus på dagordningen. Laila har inte läst om genus på 

lärarutbildning eller gått någon fortbildning men hon säger att hon blivit stärkt i 

sitt förhållningssätt genom att de pratat om genus i arbetslaget och att de alla anser 

att det är en viktig fråga. "Vi hade ett stort genustema här i våras som 

fritidspedagogen jobbade med, det var jättebra". Detta var en satsning som hon 

själv tagit initiativ till, tillägger hon. Lo har än så länge inte haft några 

diskussioner om genus på sin arbetsplats där hon varit verksam under 

höstterminen. Men hon poängterar hur viktigt hon tycker det är att uppmärksamma 

alla lärare kring genus inom teknikområdet och att det inte finns några svårigheter 

så länge lärarna får de kunskaper och information de behöver för att kunna tänka 

på genus. 

 

Ledningens stöd och ledarskap 
Samtliga lärare i studien lyfter ledningens stöd och ledarskap som betydelsefullt 

för att de ska kunna utveckla sin genusmedvetenhet i teknikundervisningen. 

Lärarna säger att de skulle gå till sin rektor för att söka stöd för 

kompetensutveckling i teknik och genus, och det beskrivs hur viktigt det är att 

ledningen avsätter tid för såväl kollegialt lärande som uppföljning från rektorn.  

 

Samtidigt som lärare i intervjuerna beskriver vikten av att ha en rektor som 

uppmuntrar lärares kompetensutveckling så ges relativt få exempel där ledningen 

tagit det första initiativet. Alice beskriver en situation som varit problematisk för 

henne och hennes kollegor när det kommer till ledningens roll för lärares 

kompetensutveckling. Hon har hittills inte gått någon fortbildning i teknik och 

genus och beskriver att hon inte har koll på om det finns någon kurs att gå. Hon 

säger att hon gärna vill få kompetensutveckling men att ledningen måste vara med 
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på det. I dagsläget är genus något som det inte riktigt finns tid att fundera kring 

och att Alice därför får "skjuta från en höft" på grund av det. Vidare beskriver hon 

hur viktigt det vore att få mer kunskap om genus eftersom det finns så tydliga 

resultatskillnader mellan pojkars och flickors betyg: "skolchefen vill ju att vi 

kommer åt det, men diskussionen om hur... ingen tid eller redskap får vi. Ingen 

möjlighet att sitta i kollegiet och prata om det här.". Lo ger en liknande 

beskrivning av vilsenhet som Alice, men gällande digitala hjälpmedel som hon 

skulle vilja ha i sin undervisning: "det kan ju finnas verktyg som kommunen köpt 

in som jag kanske inte ens känner till och det hade varit bra om man fick mer 

information om det som finns."  

 

Fortbildning som lärarna i denna studie genomgått har oftast inletts genom att 

ansvariga för kurserna själva kontaktat lärarna på olika sätt, eller så beskrivs 

satsningar som lärarna själva tagit initiativ till. Lärarna beskriver emellertid den 

positiva attityd som rektorerna visat kring dessa initiativ, att det i sin tur har varit 

värdefullt för kompetensutvecklingen. Förutsatt att det finns en ekonomisk 

möjlighet har rektorerna inte varit omöjliga, säger Signe. Malin delger också sin 

upplevelse av att rektorn kan ställa upp på fortbildning, om lärarna upptäcker 

något intressant och roligt att gå på. Dessvärre beskriver hon att det inte finns så 

mycket ekonomiska möjligheter och att de få utbildningarna som getts hittills inte 

har varit om genus. Johanna ger ytterligare förslag på vad ledningen kan bidra till: 

"De kan hjälpa mig med tid, och att de stöttar upp och frågar hur det gått och om 

jag använt det i min undervisning, frågar om det finns något annat som jag skulle 

vilja göra för att bygga på det". Vidare talar hon mycket positivt om sin erfarenhet 

på skolan eftersom rektor och biträdande rektor visar en lyhördhet inför 

kompetensutveckling genom att uppmuntra fortbildning och kurser: "De är måna 

om att vi håller oss ajour och att vi tycker det är kul att utveckla oss." På samma 

skola som Johanna arbetar Laila som poängterar att "om ledningen tog initiativ att 

ha fortbildning i genus tror jag det skulle hjälpa". Också Johanna belyser hur 

viktigt det vore att få mer kunskaper och att öva upp sin genusmedvetenhet: 

"Oftast är det kursplanen som styr väldigt mycket ibland, men det är så mycket 

annat som måste styra också för att alla ska få tillgång till det vi pratar om. Och 

genus är ju superviktigt för att alla ska kunna synas och höras.". 

 

Problemet med att fortbilda sig inom genus och/eller teknik landar ofta i 

resursbrist och lärarna beskriver att det inte alltid finns så mycket pengar utan att 

de ibland får leta efter billiga kurser på eget initiativ. "Det kan vara knepigt att 

hitta lämpliga arenor eller sammanhang där man kan vända sig till, utan att själv 

betala ur egen ficka.", säger Lo. Vidare förklarar hon att en ytterligare svårighet 

med kompetensutveckling i genus är att det inte prioriteras för att det dels anses 

vara viktigare att lägga resurserna på ämnesdidaktik. 

 

Utformning av inkluderande teknikundervisning 
I detta avsnitt redogörs teman för frågeställning 2 - Hur lärare utformar 

teknikundervisning för att inkludera alla elever oavsett kön. 

 

Förebilder i teknik 
När det kommer till att bryta könsnormer i teknikämnet har alla lärarna på olika 

sätt arbetat med att ge elever kvinnliga förebilder. De beskriver bland annat sig 

själva som kvinnliga förebilder i teknik och de lägger mycket tid på att hitta både 
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manliga och kvinnliga uppfinnare i teknik som kan vara förebilder för eleverna. 

Några beskriver hur viktigt det var för de själva att ha kvinnliga förebilder i teknik 

när de var unga, och att det var tack vare dessa som de själva blev intresserade av 

ämnet.  

 

Att medvetandegöra elever om att genus i teknik är föränderligt och konstruerat 

kan också göras med stöd från förebilder i teknik. Under en lektion om teknikens 

historia visade Lo bilder på kvinnliga programmerare och uppmärksammade 

eleverna om att detta var ett kvinnoyrke förr i tiden. Syftet var att få eleverna att 

förstå hur mansyrken och kvinnoyrken förändras över tid och att det är något som 

människor skapar och kan påverka. Johanna utgår, precis som Lo från 

teknikhistorielektioner när hon poängterar hur viktigt det är att visa lika mycket 

kvinnliga och manliga förebilder för eleverna. När en följdfråga ställs kring 

benämningen "kvinnlig uppfinnare" i intervjun blir svaret snabbt: "Nej uppfinnare! 

Är de uppfinnare så är de uppfinnare oavsett om de är tjej eller kille". Att skolan 

kan påverka genom att ge eleverna yrkesförebilder kommer även på tal i intervjun 

med Signe. Skolan kan enligt henne bjuda in någon som talar om sitt yrke och 

medvetet bryta könsnormer genom att välja en manlig ambulans-sjuksköterska 

eller en kvinnlig polis. Hon berättar även att de tidigare hade en kvinnlig 

träslöjdslärare på skolan: "Det är lite kul att ha det så. Det var ingen elev som 

reagerade på det, för dem är det bara självklart". 

 

I frågor kring normer och genusmedvetenhet i teknik nämns ofta hur viktigt det är 

att försöka upptäcka sina egna fallgropar. Exempelvis beskriver Laila hur viktigt 

det kan vara att inte placera en kvinnlig lärare på pysselstationen och en manlig på 

programmering när det är elevens val, bara för att det brukar vara så. Kvinnliga 

lärare som förebilder i teknik återkommer hos flera informanter. De två tjejer som 

valde teknik under elevens val på Los skola upplevdes av henne vara osäkra i 

ämnet. "Om det var 20 killar och en manlig lärare hade de nog känt sig utanför", 

säger hon. Malin beskriver hur man som lärare måste vara ett exempel för eleverna 

genom att själv delta när det kommer till tekniska aktiviteter: "då kommer både 

tjejer och killar och tycker det är roligt.". Vidare beskriver hon även hur lärare på 

detta sätt kan utmana elevers föreställningar och visa att tjejer också kan. 

 

En annan lärare har också fokuserat på att medvetandegöra eleverna om normer 

kring teknik, baserat på diskussioner kring hur hennes tekniksal ser ut. Alice 

beskriver att hon poängterar för eleverna hur dåligt anpassad salen är för en kort 

person som hon själv, att bland annat krokarna och hyllorna sitter för högt upp. 

"Det kanske säger något om vilka som traditionellt har haft tekniken", säger hon. 

Alice undervisar även i biologi och hon beskriver sin förkärlek för blommor. Hon 

har inrett salen så att den ska vara mer välkomnande och mjukare, vilket hon tror 

flickorna tycker är trevligt. Tekniksalen ser inte längre ut som en träslöjdsal som 

när hon tog över tjänsten från en manlig tekniklärare, men krokarna och hyllorna 

är dessvärre fortfarande fästa för högt upp på väggarna. 

 

Individanpassad undervisning - utgå från elevers intressen  
För att skapa inkludering i teknikämnet beskriver lärare hur de anpassar 

lektionsinnehållet och upplägg för att intressera alla elever utan att utgå från 

elevers kön. Det kan till exempel vara att blanda grupper efter individers behov 

eller att välja lektionsinnehåll som kan intressera alla elever. 
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Tre av de intervjuade lärarna beskriver att de inte har märkt några könsskillnader 

märkts i elevgrupper under teknikundervisningen, utan alla elever verkar lika 

intresserade av teknik. Sådana exempel lyfts av Signe som inte tycker sig se att det 

är pojkar som engagerar sig mest, utan det är snarare mer individuellt. Malin ser 

inte heller att det finns något könsbundet intresse till teknik i hennes elevgrupp. 

Både Malin och Signe berättar hur alla deras elever deltar i olika tekniska 

aktiviteter och att intresset är stort. Innehållet i undervisningen är ofta kopplat till 

något elevnära och de har även utställningar ibland. Signe beskriver att de i hennes 

kommun har tekniktävlingar varje år sedan minst 20 år tillbaka där elever i årskurs 

7–9 får delta. Intresset för dessa tävlingar är väldigt högt både bland pojkar och 

flickor och det har nästan varit fler flickor än pojkar som vunnit, beskriver hon. 

Alice märker heller ingen skillnad i teknikintresse mellan könen. Hon är medveten 

om vilka olika personliga intressen som finns representerade i elevgruppen och 

hon väljer tekniskt innehåll som hon tror att alla kan uppskatta. När hon håller 

teknikuppgifterna öppna möjliggörs friare spelrum för individerna, exempelvis när 

eleverna skulle få bygga modeller av sin drömlägenhet. Under en annan lektion när 

de fick göra modeller av bilar tyckte Alice att det var intressant att iaktta 

könsskillnaderna som uppstod i arbetsprocessen. Flickorna gjorde en 

glassbilsmodell och ägnade mycket tid på små dekorativa detaljer medan pojkarna 

byggde modeller av epatraktorer och installerade funktionella delar som högtalare 

och lampor som kunde tändas och släckas. Även om det blev en skillnad i 

resultatet och Alice är osäker på om det är rätt tillvägagångssätt så hade alla 

eleverna roligt och de uppmuntras att göra på olika sätt. 

 

Könsuppdelad undervisning - kompensera för könsskillnader 
För att anpassa teknikundervisningen för att inkludera alla elever oavsett kön 

nämner lärarna att de medvetet försöker kompensera för de könsskillnader som gör 

sig påminda inom teknikämnet. Det kan exempelvis vara att ha gruppinledningar 

efter kön för att ge flickor en större chans att våga prova teknik. Men som i temat 

för individanpassad teknikundervisning nämns också valet av teknikinnehåll som 

kan vara intressant för många elever och där utgå från vad som kan intressera även 

flickor.  

 

Några av lärarna beskriver att det finns en risk att pojkarna tar för sig mer än 

flickorna i teknik om man som lärare inte tänker efter i förväg. Ett sådant exempel 

beskrivs av Johanna när hon under en tekniklektion hällde ut lego på en stor matta 

åt eleverna och såg hur pojkarna kastade sig över högen och började bygga, medan 

flickorna höll sig tillbaka och sökte lärarens stöd för vad de skulle göra. Hon 

beskriver hur tydligt könsskillnaden blev i den situationen och att hon därför 

kontaktade en genuspedagog som var verksam i kommunen och kunde diskutera 

möjliga lösningar på problemet. Vid nästa lektionstillfälle valde hon att dela upp 

pojkar i en grupp och flickorna i en, så fick pojkarna börja med att göra en skiss 

och därefter konstruktion, medan flickorna fick bygga först och sen skissa vad de 

gjort. Johanna menar att det blev en nyttig utmaning för alla eftersom pojkarna 

behövde planera innan de började bygga och flickorna fick lov att testa att bygga 

utan någon planering. Laila beskriver också hur pojkar upplevs mer intresserade av 

att bygga och konstruera i större utsträckning än flickor som i sin tur intresserar sig 

mer för teori och design. Därför försöker Laila kombinera teknikinnehåll med 

sådant som hon tror kan intressera både pojkar och flickor. Normerna gör att 
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pojkar tar för sig och flickor håller tillbaka vilket påverkar hur 

kunskapsinhämtningen i teknik: "De (pojkar) är mer rörliga och vågar testa och 

därför lär de ju sig. Skulle jag generalisera så skulle jag säga att pojkar ligger före 

(...) men sen kommer tjejerna ikapp", säger Laila. Det är inte bara Laila och 

Johanna som ger exempel där de försöker att kompensera för eventuella 

könsskillnader i teknikundervisningen. Även Lo beskriver hur viktigt det är att 

lärare försöker få med sig flickorna genom att stötta och uppmuntra dem lite extra 

under tekniklektionerna: "I min elevensval teknik är det två tjejer och 20 killar, då 

försöker jag alltid att se till att komma till tjejerna då och då, kolla att de förstått, 

extra noga att inte glömma bort dem och se till att oavsett kunskapsnivå är man 

välkommen". 

 

Om alla elever ges utrymme att prova så verkar de flesta tycka att det är roligt, 

beskriver lärarna. Det beskrivs dock att trots ett stort teknikintresse från alla så 

lyfts att pojkarna tar större plats än flickorna på olika sätt. Laila berättar att hon har 

olika strategier för att alla elever ska ges lika mycket utrymme i klassrummet. Hon 

berättar att hon försöker komma bort från handuppräckning och istället låta elever 

diskutera två och två i en halv minut, där hon går runt och frågar "vad pratar ni två 

om?". På så vis kan alla elever som annars är tysta få träna på att prata mer under 

lektionerna. Flera lärare berättar att det inte är den som låter mest som ska få svara 

och att man som lärare får försöka variera sig med vilka elever som får ens 

uppmärksamhet. "Pojkar som hörs mest ska inte få ordet och de tysta flickorna ska 

inte hamna i skymundan. Så kan det faktiskt bli tyvärr. Jag har nog blivit bättre på 

att se de tysta flickorna också, det har kommit med åren. Man får tysta pojkarna 

och låta flickorna komma till tals", beskriver Alice. Johanna poängterar hur viktigt 

genusmedvetenhet är för att alla ska synas och höras. 

 

Lo beskriver hon att hon i sin undervisning vill kompensera för de genusskillnader 

som finns och ha högt i tak så att alla elever kan komma till tals. Om lärare 

medvetet väljer innehåll som inte är könsneutralt är det jätteviktigt, enligt henne att 

föra diskussioner kring det. Hon försöker påverka flickorna på hennes 

högstadieskola att ta teknikkurser och hon vill särskilt uppmuntra de tjejer som 

visar intresse för teknik. Hon nämner hur viktigt det är att få in kvinnor i tekniken 

och försöka förändra den könsintegrerade marknaden: 

 
"jag tycker det är viktigt med genus i teknik för att bryta mönstret vi har haft 

som får jättelångtgående konsekvenser på arbetsmarknaden på 

teknikprodukter som framställs och på kvinnors självförtroende när det 

kommer till teknik och på kvinnors löneutveckling. Eftersom det inom 

teknikbranschen finns möjligheter till löneutveckling kanske kvinnor missar 

det på grund av rädslor och osäkerheter.".  

 

En problematiserande tanke kring genusmedvetenhet i teknikundervisningen lyfts 

av Laila; generaliseringar kontra individperspektivet. Hon är rädd att bara pojkarna 

kommer ges större utrymme för att de generellt syns och hörs mer och att det 

motiverar att avsätta givna platser till flickor i olika sammanhang, "precis som 

kvotering i samhället i stort". Men det innebär i sin tur att man gör skillnad på 

könen, vilket hon egentligen strävar efter att undvika. Hon tar emellanåt pauser i 

intervjun och konstaterar "nu generaliserar jag ju". Sedan leder ofta reflektionen 

fram till att det kanske är det som behövs för att få fram flickorna mer.  
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En teknikundervisning tillgänglig för alla 
Faktorer som nämns av lärarna när det kommer till att främja inkluderingen för 

alla elever i teknikämnet är hur viktigt det kan vara med olika satsningar för att 

lyfta flickors deltagande i teknik, att frångå valbarheten så att alla ska få tillgång 

till teknikundervisning och att undervisa med könsneutralt innehåll. Därtill 

beskrivs också hur teknikundervisningen läggs på en nivå som gör att alla har 

möjlighet att delta. 

 

"Det ska inte bara vara pojkar som lyckas inom teknik", är Signes spontana svar 

om att integrera genusmedvetenhet i teknikundervisningen. Hon beskriver hur alla 

hennes elever får jobba tillsammans och ibland hjälpa varandra när det behövs. I 

hennes elevgrupp tillåter inte flickorna att pojkarna bestämmer eller tar för sig och 

det kan lika gärna vara pojkarna som håller tillbaka. När hon själv var ung så sågs 

tekniska ämnen som grabbigt och det var få tjejer som valde en sådan inriktning 

efter grundskolan. Hon beskriver hur viktigt det varit för henne att hon som ung 

deltog i en satsning för att få in fler kvinnor i tekniska fält. Då fick flickorna i 

hennes årskurs i grundskolan besöka en gymnasieskola i en vecka och prova på 

programmering, löda komponenter till kretskort, skruva isär topplock med mera. 

Även om hon i slutändan valde att gå naturinriktat gymnasieprogram för att bli 

NO-lärare, så fanns ändå tanken om att eventuellt satsa på teknik efter de 

temadagarna. "Det var ju bara vi tjejer i den här lilla gruppen, och man behövde 

inte ens fundera på om det fanns några motorintresserade killar som tog över och 

att 'vi fattar ingenting'", tillägger hon. Även Alice pratar varmt om när hon 

studerade natur och teknik efter grundskolan och hur hon försöker intressera 

flickorna på högstadiet genom att berätta om hur mycket man kan göra inom de 

ämnena: "Det var flera som valde att gå tekniskt och natur när jag släppte niorna, 

det var även flickor. Jag har en flicka nu i åttan som ska gå natur.", säger hon. 

 

När teknikämnet blir valbart har det ibland kunnat leda till att traditionella 

könsmönster upprätthålls. Laila poängterar vid flera tillfällen under intervjun hur 

viktigt det är att ta bort det valbara så att det inte bara är pojkar som väljer teknik. 

För att få fram flickorna ger hon förslag på att hälften av alla platser för 

programmering i elevens val borde vara avsatt för flickor: "för att de ska se att 

programmering är kul! De flickor som har varit med har ju varit bäst.". Eleverna är 

enligt Laila formade redan innan de börjar i skolan. Det är viktigt att flickorna 

inspireras att våga testa, menar hon, för det har pojkarna kanske redan uppmuntrats 

till och blir då mer benägna att testa nya saker. "Som när de har aktiviteter på 

fritids har de en dag med pyssel eller idag har de bygg och allt är inte valbart. För 

när det är valbart då väljer kanske flickorna pyssel för att det är tryggt och 

kompisarna går dit, utan man uppmuntrar till att testa. Då får man in att alla ska 

våga.", fortsätter Laila. På elevens val har Lo 22 stycken elever i teknik varav två 

är flickor. Hon värdesätter att lägga extra tid på att säkerställa att flickorna känner 

sig inkluderade i teknikundervisningen och hon misstänker att hon lyckats påverka 

dem att våga välja ämnet från början, eftersom de var osäkra på om de skulle ta 

teknik. Malin berättar om sina egna erfarenheter av valbarhet kring ämnen i skolan 

och säger att hon var den enda tjejen som hade träslöjd. Vidare beskriver hon hur 

den tydliga uppdelningen mellan könen ofta kan härledas till grupptryck och att 

eleverna följer sina kamrater. "Inom genus försöker man ju få barnen att utgå från 

sig själv och sen utmana sig.", säger hon och lägger även till att den här 
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könsskillnaden för valbara ämnen inte verkar lika stor idag, eftersom det finns 

medvetenhet hos pedagoger i förskolan och skolan. Laila lyfter också den ökade 

genusmedvetenheten som tillkommit inom teknikområdet, och beskriver att hon 

medvetet väljer nytt material i form av läroböcker eller när hon ska visa filmer om 

teknik för eleverna. Där ingår både pojkar och flickor i olika åldrar och hon säger 

att det märks att de som producerat tänkt till kring genus: "även om det är män 

som dominerar inom tekniken känns det som att de som gör nytt material nu har 

genusmedvetenhet". Laila, Johanna och Lo berättar att de sällan stöter på 

teknikmaterial som inte är könsneutralt, men att de i så fall skulle reagera på det 

och aktivt välja bort sådant som inte är inkluderande för alla.  

 

Lärarna ger också exempel på hur teknikundervisningen läggs på en 

grundläggande nivå, bland annat för att de elever som inte tidigare har haft tillgång 

till undervisning i teknik ska känna sig inkluderade. Johanna beskriver att hon 

strävar efter att ligga steget före så att hon kan undvika fällor. I hennes årskurs 4 

fick de börja med att reda ut vad teknik var och utmaningen är att få med alla 

eleverna. Trots att det inte fanns någon bakomliggande undervisning i teknik hos 

elevgruppen tog pojkarna för sig redan första tekniklektionen och byggde med stor 

entusiasm medan flickorna tyckte det var jättesvårt:  

 
"Jag tänker fortfarande än idag, vad hade jag kunnat göra för att servera 

uppgiften på ett annat sätt? Jag vet inte! Haha! Jag ska nog göra om det 

någon gång (...) Man utvärderar sig själv hela tiden och man har det kritiska 

ögat till vad man själv gör. Inte bara konstaterar att det blev pannkaka, utan 

tar reda på varför. Det blir så väldigt synligt i tekniken och jag måste ju hela 

tiden ha det i åtanke, med vad jag gör och varför jag gör saker på ett visst sätt 

(...) Ibland lär man sig ju på vägen". 

 

Sammanfattning 
Lärarna beskriver hur viktigt de tycker att det är att få kompetensutveckling i 

genusmedvetenhet kopplat till teknikämnet. Samtliga har saknat fördjupande 

diskussioner om genus på lärarutbildningen och de önskar få ökad kunskap genom 

fortbildning. Lärarna efterfrågar lärdom om hur genuskunskap kan appliceras på 

en teknikundervisningskontext genom att få teoretisk kunskap kombinerat med 

praktisk erfarenhet. En annan aspekt som lyfts starkt är att få möjlighet till 

kollegialt lärande genom diskussioner och ha en gemensam utveckling i 

genusmedvetenhet i kollegiet. Vidare ges även förslag på kollegialt lärande utifrån 

klassrumsobservationer och gemensamma tema-satsningar för att delge varandra 

sin kunskap och ge stöd för att upptäcka vad lärare kanske missar i sin 

genusmedvetenhet. En avgörande faktor för att kunna få kompetensutveckling är 

att lärare får stöd från ledningen genom positiv attityd och tydligare direktiv om 

vad som behövs göras. Det är viktigt att ledningen avsätter tid för kollegialt 

lärande och fortbildning för lärare, samt visar på vilket utbud av kurser som finns.  

 

När lärarna beskriver hur de arbetar med genusmedvetenhet i 

teknikundervisningen för att inkludera alla elever oavsett kön så lyfts vikten av att 

visa kvinnliga förebilder i teknik. De beskriver även hur de ser sig själva som 

kvinnliga förebilder och kan vara ett exempel för eleverna på olika sätt. Därtill 

beskrivs även hur viktigt det är att innehållet är sådant som alla elever kan 

intressera sig för eller att lektionsupplägget öppnar upp för att uppgifter kan lösas 
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på olika sätt. På så sätt kan alla elever ha glädje av teknikundervisningen. Några 

lärare har en individanpassad undervisning där kön inte spelar någon roll, medan 

andra anpassar undervisningen genom att kompensera för könsskillnader som kan 

uppstå i teknikundervisningen. De flesta elever upplevs tycka att teknikämnet är 

roligt förutsatt att de får testa på det. Lärarna diskuterar därför huruvida 

teknikundervisningen ska vara valbart eller inte, eftersom det ofta har lett till att 

flickor väljer andra ämnen och går miste om teknisk kunskap. Olika satsningar 

som syftar till att lyfta flickors deltagande i teknik beskrivs också vara värdefullt 

för att förändra könsmönstret. 

 

Diskussion 
I detta avsnitt förs en kritisk diskussion kring studiens metod och resultat med 

anknytning till metodlitteratur och forskning. 

 

Metoddiskussion 
Detta avsnitt ämnar ge ökad transparens kring studiens metod genom en diskussion 

om studiens validitet och reliabilitet (jmf: Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström, 2013:50). 

 

Etiska förhållningssätt 
Planeringen av studien gjordes med syfte att uppnå rikare kunskap om lärares 

genusmedvetenhet i teknikundervisningen och vad de kan behöva för att utveckla 

den. I och med att genusmedvetenhet kan bidra till inkludering för elever och öka 

deras teknikintresse kan det således leda till att fler elever vill söka sig till tekniska 

fält i framtiden. Studien är därmed viktig för samhället och medborgare, i enlighet 

med forskningskravet (Vetenskapsrådet, 2017:13).  

 

Individskyddkravet (jmf: Vetenskapsrådet, 2017:13), utgörs i denna studie bland 

annat av anonymitet med fingerade namn. De skolor och kommuner varvid lärarna 

är verksamma ska inte kunna spåras i uppsatsen. Lärarna gavs även ett 

informationsbrev (Bilaga 2) som redogjorde för hur insamlade data skulle bevaras 

och som gav beskrivning av studiens syfte. Genom detta fick lärarna kännedom 

om vad deras deltagande skulle kunna bidra till. De fick också ge sitt samtycke och 

informerades om att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande utan närmare 

motivering (jmf: Vetenskapsrådet, 2017:13; Justesen & Mik-Meyer, 2012:51). 

 

Gällande studiens kvalitet kopplat till forskningsetik (jmf: Vetenskapsrådet, 

2017:16) har hänsyn tagits till deltagare och mottagare; om en studie som är viktig 

för samhället och medborgare, genomförs på ett felaktigt sätt kan människor 

skadas (jmf: Vetenskapsrådet, 2017:16). Utan hänsyn till forskning eller vetenskap 

skulle denna studie istället kunna orsaka exkludering eller etableraring av 

fördomar om kön. Det har därför varit viktigt att lägga mycket tid på planeringen 

av studiens genomförande och metodval, med stöd i metodlitteratur. Här har också 

fokus lagts på transparens gentemot mottagare genom redogörelser och 

motiveringar av de val som gjorts (jmf: Justesen & Mik-Meyer, 2012:32–33). I 

inledande fas av denna studie lades tid att reda ut förhållningssätt vid skrivning av 

en vetenskaplig text. En del av insikten var att undvika överskattning av resultatets 

utfall (jmf: Vetenskapsrådet, 2017:24; Santesson, 2016); resultatet kan senare 

omkullkastas av nyare forskning och givna påståenden ska alltid ha täckning. 
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Därför anlades en gardering vid formuleringarna i resultatdiskussionen, så att även 

författarens antaganden och forskning tydligt skulle kunna särskiljas (jmf: 

Santesson, 2016). Det har även varit viktigt att på intet sätt försöka övertolka 

resultaten till en riktning som gynnar författarens egna fördomar (jmf: 

Vetenskapsrådet, 2017:24). Tänkbara utfall av studien antecknades därför innan 

datainsamlingen genomfördes, för att i efterhand kunna kritiskt granskas mot 

eventuella vinklingar.  

 

Metodval och genomförande  
I planeringsprocessen formulerades intervjufrågorna noggrant för att säkerställa 

relevans för studiens syfte och frågeställningar (jmf: Larsen, 2009:87) och därmed 

stärka validiteten. Här togs även hänsyn till att minimera intervjuarens påverkan på 

informanterna; varje nytt tema inleddes med en öppen fråga för att informanterna 

skulle kunna svara så obehindrat som möjligt (jmf: Larsen, 2009:87). När 

intervjufrågor för den första frågeställningen formulerades hade inte något 

befintligt teoretiskt ramverk valts ut. Forskning om lärares kompetensutveckling 

(se teoretiskt ramverk i bakgrundsavsnittet) valdes ut i ett senare skede, baserat på 

informanternas utsagor.   

 

Det har funnits en genomgående ansats att i största möjliga mån undvika att 

informanterna gav svar för att tillfredsställa förväntningarna hos intervjuaren, 

vilket är en möjlig felkälla som kan uppstå i kvalitativa intervjuer, även kallad 

"intervjueffekten" (jmf: Larsen, 2009:27–28, 87, 108). Som intervjuare beskriver 

Larsen (2009:) att det kan undvikas genom att inte låta "rätta" svar skina igenom 

både under intervjun och vid planering av frågor. Det finns emellertid en 

tolkningsproblematik mellan Larsens (2009:87) beskrivning av intervjueffekten, 

gällande huruvida en intervjuare bör visa vad hen tycker under intervjun, och det 

som beskrivs av Justesen och Mik-Meyer (2012:50). De sistnämnda poängterar 

nämligen att intervjuaren bör visa intresse för svaret som ges i intervjun. Detta blir 

komplicerat att översätta till en praktisk situation; att visa intresse för något utan 

att visa värdering. I denna studie gavs emellanåt positiva gensvar från intervjuaren, 

för att dels signalera att intervjuaren ville veta mer och även för att informanten 

skulle uppleva sig positivt validerad.  

 

Tidpunkten på dagen när intervjuerna utfördes var oftast direkt i anslutning till att 

eleverna hade slutat skoldagen, vilket dels kan ha påverkat informanternas 

energinivå men också bidragit till färskt minne från dagens 

undervisningssituationer. Med tanke på att tidpunkten för intervjun eventuellt kan 

påverka utfallet, samt att det kan vara svårt som intervjuare att inte påverka 

informanter under intervjun, gör kanske en kvalitativ metod relativt svårbedömd 

när det kommer till reliabilitet (jmf: Larsen, 2009:81). Det är också en metod som 

öppnar upp för olika tolkningar av information beroende på vem som genomför 

studien (Larsen, 2009:81). Därtill ingick endast sex informanter från spridda delar 

av grundskolan vilket gör att resultatet inte bör generaliseras. När informanter 

istället deltar i kvantitativa intervjuer kan de svara anonymt i en enkät och därmed 

ge ärligare och obehindrade svar, vilket lättare kan säkerställa reliabilitet (jmf: 

Larsen, 2009:25). Det var dock inte en lämplig metod sett till studiens 

frågeställningar som sökte förklarande och djupgående helhetsbeskrivningar (jmf: 

Larsen, 2009:22–23; Justesen & Mik-Meyer, 2012:13). En fördel med kvalitativ 

intervju är att bristfälliga intervjufrågor som inte berör viktiga detaljer kan 
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kompletteras under intervjuns gång, vilket gör att validiteten lättare kan försäkras 

(Larsen, 2009:80–81). Att även omformulera frågor när informanten tvekar eller 

blir tyst, gjordes i denna studie (jmf: Justesen & Mik-Meyer, 2009:50).  

 

Urval och tidsåtgång 
Processen att planera intervjufrågorna gjordes noggrant vilket ansågs vara 

välinvesterad tid som syftade till att undvika att intervjuerna skulle behöva 

kompletteras. Det torde ha varit svårt att göra om en intervju eftersom det fanns en 

planlagd följd av intervjufrågor. Det hade dessutom varit kostsamt med den 

knappa tidsåtgång som fanns tillhanda för denna studie (jmf: Larsen, 2009:87). Det 

fanns också en tanke om att utföra en pilotstudie för att kvalitetssäkra 

intervjuguiden, vilket dessvärre uteslöts på grund av tidsbrist (jmf: Justesen & 

Mik-Meyer, 2012:49–50). 

 

Fyra av sex informanter intervjuades per telefon. Det hade i efterhand varit viktigt 

att lägga extra prioritet att säkerställa inspelningsmöjligheter för telefonsamtal, 

vilket upplevdes tidskrävande och mödosamt på grund av bristande (ironiskt nog) 

teknisk kunskap. Här valdes istället att förlita sig på snabb och effektiv 

dokumentation på dator i realtid. Även om det fanns stor potential till att föra 

snabba anteckningar, kan information delges på andra sätt än via muntliga utsagor, 

genom exempelvis kroppsspråk eller tonfall. Med tanke på att intervjuerna inte 

kunnat avlyssnats för att kontrollera anteckningarna mot lärarnas utsagor, är det 

inte helt säkert att reliabiliteten är stark gällande studiens resultat (jmf: Justesen & 

Mik-Meyer, 2012:33). För de två intervjuer som gjordes under fysiskt möte fanns 

möjlighet till upprepad lyssning av utsagor från ljudupptagningen i ett senare 

skede. Med denna vetskap kunde löpande anteckningar under intervjun avstannas 

för att istället fokusera på att lyssna noggrannare och lättare ställa följdfrågor, eller 

anteckna tonfall och andra detaljer i omgivningen. Från dessa intervjuer har 

anteckningarna i efterhand tyckts varit utförligare än övriga fyra som genomfördes 

via telefon. Vetenskapsrådet (2017:13) poängterar att tidsramar kan leda till att 

forskare tar genvägar, vilket gör att vetenskapliga och etiska kvalitetskrav kan 

brista. I och med att studien genomfördes med begränsad tidsåtgång har vissa 

avvägningar gjorts för att effektivisera arbetet (vilka anges i avsnittet om studiens 

genomförande). Tidsbristen och dess avvägningar har kunnat leda till försämrad 

vetenskaplig kvalitet och etik (jmf: Vetenskapsrådet, 2017:13). Hade det funnits 

större tidsramar hade exempelvis intervjuerna kunnat dokumenterats via 

ljudupptagning och en pilotstudie hade kunnat genomföras, vilket hade givit större 

kvalitet på arbetet. 

 
Faktorer gällande studiens utfall  
Det finns många faktorer som skulle kunna påverka studiens utfall. Gällande 

exempelvis genus beskrivs elever som flickor och pojkar. Anledningen till att de 

inte beskrivits utifrån könsneutrala pronomen eller substantiv (hen/barn/elev) beror 

på att lärares uppfattningar om eventuella könsskillnader mellan flickor och 

pojkar, har varit centralt för studiens syfte och dess validitet (jmf: Justesen & Mik-

Meyer, 2012:33). Det finns varken kartläggning på tertiära kön eller för studien 

relevant forskning kring könsroller med fler kön än två, vilket gör att denna studie 

osannolikt kunnat fokusera på annat än binära kön. Hade det emellertid funnits fler 

juridiska kön än man och kvinna, hade denna studie kunnat få ett annat resultat där 

fler individers könsidentiteter hade kunnat synliggöras. Samtliga informanter i 
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studiens urval var kvinnor, vilket inte var en medveten avgränsning. Andra 

perspektiv hade kanske delgivits om det ingick män, eller om det endast var 

manliga lärare som deltagit. En aspekt som också möjligen kunnat leda till vidare 

slutsatser kring frågeställningarna är om hänsyn tagits till den socioekonomisk 

bakgrund som finns för de elever som går på skolorna eller budgetering i 

kommunerna där lärarna i studien är verksamma. Om studien hade genomförts 

med metodtriangulering både kvalitativt och kvantitativt, hade olika metoders 

styrkor och svagheter kunnat väga upp varandra mer och därmed också eventuellt 

leda till ett annat utfall (jmf: Larsen, 2009:28). 

 

Resultatdiskussion 
I detta avsnitt förs en diskussion kring resultatet av lärarintervjuerna mot studiens 

teoretiska ramverk, tidigare forskning i teknik och genus samt till gällande 

styrdokument, med särskild anknytning till teknikämnets kursplan. Syftet med 

denna studie är att undersöka hur genusmedvetenhet kan appliceras på 

teknikundervisning i grundskolan och förskoleklassen. Detta syfte konkretiseras 

utifrån frågeställningarna:  

 Vad lyfter verksamma lärare som betydelsefullt för att utveckla sin 

genusmedvetenhet kopplat till teknikundervisningen? 

 Hur utformar lärare teknikundervisning för att inkludera alla elever oavsett 

kön? 

 

Avsnittets huvudfokus är att reda ut om studiens syfte uppfyllts, om 

frågeställningar är besvarade samt vad resultatet kan ha för betydelse för 

skolverksamheten. Dispositionen av resultatdiskussionen följer studiens två 

frågeställningar och de teman som lokaliserats redovisas sammanfattat under 

huvudrubriker. Strukturen av dessa är följande:  

 

Teman för frågeställning 1 - Kompetensutveckling i teknik och genus - teoretiska 

kunskaper och undervisningspraktik, Kollegialt lärande samt Ledningens stöd och 

ledarskap sammanfattas under huvudrubriken: Lärares kompetensutveckling i 

teknik och genusmedvetenhet. 

 

Teman för frågeställning 2 - Förebilder i teknik, Individanpassad undervisning, 

Könsuppdelad undervisning samt En teknikundervisning tillgänglig för alla 

sammanfattas under huvudrubriken: Utformning av inkluderande 

teknikundervisning. 

 

Lärares kompetensutveckling i teknik och genusmedvetenhet 
För att undervisa genusmedvetet betonar Berner (2004:72, 157) hur viktigt det är 

att läraren börjar med sig själv och lyfter blicken från normer vi har kring kön. 

Genusmedvetenhet som undervisande lärare innebär att vara kritisk och granska 

hur man själv är präglad av samhällsstrukturer och genus (Skolverket, 2014:5). 

Lägg därtill komplexiteten att medvetandegöra teknikens dito. Det är alltså inte ett 

helt okomplicerat arbete för lärare att involvera genus i teknikundervisningen och 

Skolverket (2014:5) betonar att detta är något som ska påbörjas tidigt i elevers 

skolgång. 
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De intervjuade lärarna visar stort intresse för att få kompetensutveckling kring 

genusmedvetenhet i teknikundervisningen. Ett centralt tema är att de önskar förena 

teoretiska kunskaper med undervisningspraktik; det behöver bli tydligt vad som 

behövs göras och hur. Lärarna betonar även hur viktigt det är med kollegiala 

utbyten och att det finns en jämlikhet mellan lärares undervisning i kommunen. 

Likt forskning kring skolutveckling beskriver lärarna i studien att kollegialt 

lärande är en underutnyttjad resurs för kompetensutveckling på skolorna, men som 

de önskar att de kunde få mer tid för (jmf: Håkansson & Sundberg, 2016:168). 

Punkt åtta av de nio vanligaste modellerna för kompetensutveckling som forskaren 

Aileen Kennedy sammanställt riktas till att ge lärare möjlighet att utforska det 

praktiska arbetet genom aktionsforskning (Håkansson & Sundberg, 2016:162–

163). Den fjärde metoden kaskad, innebär att enskilda lärare ges fortbildning och 

förmedlar därefter kunskapen vidare till kollegor. En kombination av 

aktionsforskning och kaskad skulle därför möjligen vara lämplig; det kan 

tydliggöra genus i praktiken och det kan skapa ökad jämlikhet mellan lärares 

teknikundervisning. 

 

Många av lärarnas kompetensutveckling har påbörjats utifrån egna initiativ till 

satsningar eller fortbildning och i andra fall har de kontaktats utifrån av 

fortbildningsledare. Skolledningen beskrivs ha uppmuntrat utveckling och sänt 

lärare på skolan att gå kurser tillsammans. Få beskriver dock att ledningen tagit det 

första steget till detta, istället beskrivs att rektorn ger stöd om lärare själva föreslår 

någon fortbildningskurs. Det kan vara värt att stanna upp vid denna beskrivningen 

eftersom vissa av lärarna i intervjuerna uttrycker sig vilsna kring vilka teknik- och 

genuskurser som finns och att de saknar tydlig information om skolans tillgängliga 

medel för fortbildning överlag. Det är därmed intressant att fokusera på vad mer 

ledningen skulle kunna erbjuda för att ge stöd till lärares kompetensutveckling. I 

forskning kring skolutveckling poängteras vikten av att rektorer fattar beslut som 

stärker lärare, följer upp lärarnas arbete och visar engagemang (Håkansson & 

Sundberg, 2016:101, 206). Det ska tilläggas att flera av lärarna i studien redogör 

för rektorns positiva attityd och att lärarnas idéer tillvaratas. Men i de fall där 

lärare inte kommer med egna idéer och inte vet vilka kurser de kan föreslå, finns 

anledning att fundera på hur kompetensutvecklingen ska infinnas om inte 

rektorerna tar det första steget. De behöver förmedla vilket utbud av kurser som 

finns, förslagsvis genom att en ansvarig lärare eller genuspedagog. De kanske 

också behöver uppmuntra lärare att söka specifika fortbildningskurser.  

 

Motståndet som lärarna i studien generellt upplever kring fortbildning i genus och 

teknik landar ofta i resursbrist och att genusfrågor inte alltid prioriteras i fösta 

hand. En lärare lyfter att personalen på skolan uppmärksammat att elevers 

skolresultat kan relateras till genus. Hon poängterar hur ledningen belyst att 

problemet måste lösas men därefter inte avsatt tid eller givit redskap för hur 

lärarna ska gå tillväga. Detta har medfört att hon lämnats ensam i att lösa 

problemet, vilket hon tyckt varit svårt på grund av upplevelsen av bristande 

genuskompetens. Samtliga lärare lyfter att de fått ingen eller ytterst lite kunskap 

om teknikämnet kopplat till genus från sin lärarutbildning. Lärarna har framförallt 

fått genuskompetens genom kollegialt lärande och arbetslagsdiskussioner och 

samtliga värdesätter att ledningen avsätter tid för sådant, för att de ska förvärva ny 

kunskap i teknik och genus.  
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Utifrån vad lärarna i intervjuerna lyfter som betydelsefullt för att utveckla en 

genusmedvetenhet kopplat till teknikundervisningen är det därför motiverat att 

återigen belysa den delen av forskningen som visats ge störst påverkan på 

skolutvecklingen, nämligen rektorns medverkan i lärares kompetensutveckling och 

kollegialt lärande (jmf: Håkansson & Sundberg, 2016:195). För att ge mer 

betydelse för denna motivering kan även forskning om hur lärares fortbildning 

inom både teknik och genus förändra det pågående systematiska uteslutandet av 

flickor inom tekniken accentueras (Rooke, 2014:32–34, 36). I Skolverkets 

allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling beskrivs 

huvudmannens ansvar när det kommer till att utveckla skolans aktiva arbete för att 

ingen elev ska särbehandlas utifrån kön eller andra diskrimineringsgrunder 

(Skolverket, 2014:17).  

 

Utformning av inkluderande teknikundervisning 
I lärarnas exempel på hur teknikundervisningen kan utformas för att inkludera alla 

elever oavsett kön återfinns de tre genusprocesserna symboliskt, strukturellt och 

individuellt genus (Harding, 2986:17–18). Dessa går ofta omlott och påverkar 

varandra på olika sätt, vilket också är en viktig analys som gjorts i forskning kring 

att få en holistisk bild av teknik och genus (jmf: Rooke 2013:5).  

 

Lärarna uppger att det är viktigt med förebilder i teknik för att inkludera alla 

elever. De beskriver både sig själva som förebilder och hur de visar både kvinnliga 

och manliga uppfinnare i teknikundervisningen. De ger också exempel på hur 

kvinnliga förebilder i undervisning om teknikhistoria kan medvetandegöra elever 

på hur genus är en föränderlig samhällskonstruktion. Teknikundervisningens 

framställning är en del av lärares arbete med symboliskt genus och i förlängningen 

finns chansen att flickor kan identifiera sig med kvinnliga tekniska förebilder, 

vilket hör ihop med individuellt genus (Rooke, 2013:27, 31). Andra exempel som 

ges av lärarna är när elever möter förebilder som bryter könsnomen, men där 

eleverna inte reagerar nämnvärt på detta utan ser det som självklart. Kanske 

individuellt genus redan har påverkats hos de elever som inte reagerar när 

könsnormerna bryts, särskilt med tanke på att genusmedvetet arbete påbörjats 

tidigt (jmf: Skolverket, 2014:5; Rooke, 2013:5, 31; Björkholm, 2010:41; Bjurulf, 

2011:75).  

 

Inkludering utifrån genusmedvetenhet är särskilt viktigt i teknikundervisningen 

eftersom teknik ofta sammankopplas med manlighet och därför kan vara svårt för 

alla elever att identifiera sig med (jmf: Bjurulf, 2011:75). Det är dels en fråga om 

att främja elevers framtida villkor i tekniksamhället och förändra mansnormativa 

strukturer inom tekniska fält. Men också en viktig del av elevernas nuvarande 

skoltid; skolan ska motverka traditionella könsmönster och alla elever ska få 

möjlighet att utveckla sina intressen oavsett kön (Skolverket, 2014:7–8; 

Skolverket, 2017:8). Eventuellt kan de intervjuade lärarnas medvetna val att visa 

kvinnliga förebilder i teknikämnet härledas till deras beskrivning av hur 

betydelsefullt det varit för de själva att ha kvinnliga förebilder under skoltiden. 

Forskning visar också att förebilder inom teknisk yrkesverksamhet, så som 

kvinnlig tekniklärare, kan bidra till att flickor upptäcker yrken som stämmer 

överens med egna intressen (Bjurulf, 2011:75). 
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Olika tekniska artefakter kan inneha en könsbundenhet. För att undervisa 

könsneutralt behöver lärare klargöra för sig själva vilka typer av artefakter som är 

könsbundna och vad det är som avgör detta, menar Berner (2004:72). Lärarna i 

denna studie beskriver att de medvetet väljer nyare filmer eller läroböcker i teknik 

för att dessa upplevs mer genusmedvetna och könsneutrala. När lärarna stöter på 

teknikmaterial som inte är könsneutralt väljer de aktivt bort sådant. En lärare (Lo) 

pratar om vikten att föra gemensamma diskussioner i klassrummet kring det 

innehåll som inte är könsneutralt. När elever får resonera kring könspräglat 

innehåll i teknik är det viktigt att eleverna får motivera sina svar för att få höra 

varandras resonemang, menar Berner (2004:72). Genom denna reflektion kan den 

enskilda elevens "tilltro till sin förmåga att bedöma tekniska lösningar och relatera 

dessa till frågor som rör (...) könsroller" gynnas (Skolverket, 2017:283). Att som 

lärare föra diskussioner kring könsmässiga normer kan enligt Berner (2004:44) 

vara en nyckel att dels uppleva inkludering och även själva bli medvetna nog att 

bryta sina egna ideal och föreställningar kring kön 

 

Det finns en risk att pojkar tar mer plats i teknikundervisningen än flickorna enligt 

några av de intervjuade lärarna, vilket motiverat att de anpassat 

undervisningsinnehållet för att alla ska uppleva ett intresse för teknik. Genom att 

medvetet välja inkluderande teknikinnehåll främjas elevers lika möjligheter till 

lärande, vilket är en central del av skolans arbete för likabehandling (jmf: 

Skolverket, 2014:17). Lärarna ger exempel på hur de kompenserar för 

könsskillnader och lägger extra mycket fokus på att stötta de flickor som visar 

intresse för teknik för att också lärarna vill kunna förändra rådande könsnormer i 

tekniska fält i samhället. Det här är en viktig del av skolans riktlinjer; "att bidra till 

att elevers studie- och yrkesval inte begränsas av kön" (Skolverket, 2017:17). 

Andra lärare beskriver dock att de inte påträffat skillnader mellan könen när det 

kommer till elevers teknikintresse, utan att alla deltar lika mycket under 

lektionerna. Det märks snarare skillnader mellan individer och inte kön. I 

intervjuer med de sistnämnda lärarna redovisas emellertid likaledes 

teknikundervisning med innehåll som kan intressera alla och där lektionsupplägget 

dessutom skapar möjlighet till att eleverna får skapa fritt. Det beskrivna 

elevcentrerade teknikinnehållet och undervisningsmetoder där uppgiften kan lösas 

på olika sätt kan associeras till strukturellt genus (jmf: Hardin, 1986:17–18; 

Rooke, 2013:27, 30–31; Berner, 2004:72). Kanske går det att påstå att samtliga 

lärares sätt att angripa genusmedvetenhet i teknik är och/eller har varit 

inkluderande för flickor, trots att det inte alltid noteras explicita könsskillnader i 

elevgruppen. Det är också värdefullt att fundera på huruvida könsmässiga 

skillnader i teknik skulle kunna finnas utan att det nödvändigtvis upptäcks av 

lärare, med tanke på att genus är samhällsnormer som vi är präglade av på olika 

sätt (jmf: Skolverket, 2014:5; Nationalencyklopedin, 2017d). Därtill är det också 

viktigt att betona att könsmönster där forskning tidigare visat, att flickor tenderar 

ha lägre intresse för teknik, inte alltid nödvändigtvis förekommer. Det är dessutom 

inte önskvärt att som lärare låsa sig vid generaliseringar kring elevers förförståelse 

eller intressen baserat på kön, eftersom det kan skulle kunna hämma eleverna i 

deras kunskapsutveckling (jmf: Johansson & Sandström, 2015:8).   

 

Ett ytterligare centralt tema kring genusmedvetenhet i teknik som lyfts av lärarna 

är vilken påverkan valbarheten av tekniklektioner kan ha för inkluderingen av alla 

elever oavsett kön. En del lärare har sett mönster där flickor väljer bort tekniken 
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och följer kompisarna på grund av grupptryck; de väljer istället ett 

undervisningsämne som är tryggt och bekant för dem. Denna situation skulle 

kunna bottna i individuellt och symboliskt genus, att flickor inte identifierar sig 

med det mansnormativa teknikämnet och när flickgruppen dessutom väljer bort det 

bildas ytterligare föreställningar om kön - vad det innebär att vara flicka (jmf: 

Harding, 1986:17–18; Bjurulf, 2011:75). Flickorna upplevs osäkrare och söker 

mer stöd från teknikläraren till skillnad från pojkar som oftare uppmuntrats att 

testa sig fram. Det uttrycks därför av lärarna vara extra viktigt att inspirera flickor 

så att också de också vågar prova tekniska aktiviteter och upptäcka att det är roligt.  

 

Det beskrivs emellertid av lärarna att det kan finnas en hårfin gräns mellan 

inkludering och exkludering när det kommer till att medvetandegöra kön; att utgå 

från elevers kön för att frigöra flickor från strukturellt utanförskap i teknik är svår 

att skilja från att stärka könskategoriseringarna som upprätthåller traditionella 

könsmönster (jmf: Berner, 2004:157; Jensen, 2011:12; Skolverket; 2017:8). Det 

beskrivs alltså vara komplicerat att som lärare sammanföra genusmedvetenhet med 

individperspektiv eftersom det behövs generaliseringar kring kön för att registrera 

eventuella exkluderande normer. Men samtidigt är det inte eftersträvansvärt att 

förstärka de generaliserade mönster som läraren därmed upptäcker. Detta för 

tankarna till den svenska grundskolans uppdrag med en liknande komplicerad 

dualism; individperspektivet kontra kollektivt fokus (jmf: Skolverket, 2017:9). 

Sådana finkänsliga avvägningar som lärare behöver ta hänsyn till i sin yrkessamma 

roll påminner kanske om generalisering kontra individperspektiv i genus. 

 

En av lärarna (Alice) uttrycker att det är svårt att veta om det blir rätt när 

exempelvis flickor och pojkar tacklar teknikuppgifter på olika sätt som kan 

upplevas könsbundna, men där de i slutändan tyckt det varit roligt att få skapa fritt. 

Sådana företeelser har diskuterats i tidigare forskning kring teknik och genus, där 

det poängterats att lärare som påträffar märkbart könsstereotypa resultat av elevers 

teknikaktiviteter bör möta dessa med lika värde, i dess mångfald av olikheter och 

intressen (Rennie, 2003:525). Genom det arbetssätt som Alice beskriver 

tillkommer en ytterligare viktig faktor, nämligen att som lärare värdera elevers 

subjektiva idéer som får införlivas i undervisningen (jmf: Rennie, 2003:525). Att 

ge elever möjlighet att utveckla sina egna tekniska idéer är något som teknikämnet 

i grundskolan syftar till (Skolverket, 2017:283). Dessutom ska lärarna integrera 

kunskap i olika former i undervisningen, ta hänsyn till elevers tänkande, skapa 

meningsfullhet i elevers undervisning samt "ge utrymme för elevers förmåga att 

själva skapa och använda olika uttrycksmedel" (Skolverket, 2017:13–14). Kanske 

svårigheter med genusmedveten teknikundervisning är på samma sätt som övrig 

undervisningspraktik; något som behöver omprövas och reflekteras kring för att 

försöka greppa och utveckla. Eller som Johanna säger angående 

genusmedvetenhet: "ibland lär man sig på vägen". 

 

Slutsats 
Genusmedvetenhet kan appliceras på teknikundervisningen på många olika sätt. 

Det är dels viktigt att teknikundervisningen blir tillgänglig för alla elever genom 

att exempelvis innehållet anpassas för elevernas kunskapsnivå och intressen. 

Utformning av inkluderande teknikundervisning redogörs bland annat utifrån två 

motsatta tillvägagångssätt; individanpassning med hänsyn till elevers intressen 
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kontra könsuppdelning med kompensation för könsskillnader. Båda dessa metoder 

syftar till att uppnå samma resultat - att teknikundervisningen ska vara 

inkluderande för alla elever oavsett kön. Det finns en problematiserande tanke 

kring genusmedvetenheten och individperspektiv som kan jämföras med 

motsatsförhållandet i skolans uppdrag; individen kontra kollektivet. På liknande 

sätt är genusmedvetenhet komplicerat eftersom det kan behövas generaliseringar 

för att upptäcka exkluderande könsmönster i undervisningen, men det får inte gå så 

långt att dessa generaliseringarna begränsar elever som individer. De olika 

metoderna som beskrivs ovan verkar ha varit framgångsrika ur ett 

inkluderingsperspektiv, enligt denna studies resultat, vilket även kanske även ger 

en fingervisning om komplexiteten i lärares uppdrag.  

 

Att vara genusmedveten som undervisande lärare kan ses som självklart, men det 

är inte ett lätt arbete; det innebär att vara kritisk, lyfta blicken från normer och 

granska hur man själv är präglad av samhällsstrukturer och genus (Skolverket, 

2014:5). Att applicera genusmedvetenhet på teknikundervisningen innebär att 

dessutom upptäcka på vilka sätt tekniken kan vara präglad av genus. När 

könsneutralt innehåll kommer på tal så beskrivs framförallt läromedel med 

koppling till bilder och filmer och att lärarna skulle välja bort det som inte är 

könsneutralt. Förutom dessa tekniska material finns ju även artefakter som har en 

könsbundenhet (Berner, 2004:72). För att upptäcka dessa samt avgöra vad det är 

som gör de könsbundna, är ofta en stor utmaning för lärare. Därför behöver lärare 

stöd för att få fortbildning i både teknik och genus. En av de intervjuade lärarna 

som har ett starkt personligt intresse för genus har närmat sig könsbundet 

teknikinnehåll genom att föra diskussioner med sina elever om det, och således 

kunnat stödja dem i att få tilltro till sin förmåga att relatera tekniska lösningar till 

könsroller (Skolverket, 2017:283), vilket är en del av syftet med 

teknikundervisningen. Om lärare väljer bort innehåll som de anser inneha 

könsbundenhet eller om de inte själva har kunskap att avgöra vilka artefakter som 

har en sådan, då kanske denna del av syftet med tekniken blir svår att uppfylla.  

 

Lärare är medvetna om att genusmedvetenhet i teknikundervisningen inte är helt 

okomplicerat och visar därmed ett stort intresse av att få större förtrogenhet för sin 

kompetens i genus och teknik. Det som beskrivs vara betydelsefullt för lärare för 

att kunna utveckla sin teknikundervisning och genuskompetens är att få avsatt tid 

för kollegialt lärande, fortbildning och direktiv från rektorn där det tydliggörs hur 

de ska arbeta med genus i undervisningen (jmf: Håkansson & Sundberg, 

2016:162–163, 218). Att få fortbildning i genusmedvetenhet är emellertid något 

som inte upplevs ha högsta prioritet i skolorna.  

 

Förslag till fortsatt forskning 
I dagarna publicerade tidskriften Skolvärden (2017), som ges ut av fackförbundet 

Lärarnas riksförbund, en artikel gällande fortbildningssatsningar och 

kompetensutveckling för lärare. Där beskriver forskare att den kompetens som 

finns inom kollegiet inte tillvaratas utan fortbildning görs av kommersiella aktörer 

utan kunskap om lärares vardagliga undervisningspraktik (Skolvärden, 2017). Som 

forskningen visat kring kollegialt lärande, kan det ta lång tid att få synbara effekter 

på skolutvecklingen, men det är trots allt något som lärare värdesätter i denna 

studien och som i forskningen givit positiv utdelning för lärares kollegiala 
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kommunikation. Kompetensutveckling för lärare är något som kanske behöver få 

större utrymme i forskningen och i skolorna. Det är nämligen viktigt att arbetet 

följs upp och att man även fokuserar på ledningens ansvar gällande kollegialt 

lärande. Kan bristen på att tillvarata lärares kompetens kopplas till ledningens 

kortsiktighet i planeringen, i och med att det ofta tar lång tid att nå resultat genom 

kollegialt lärande? På vilka sätt spelar skolans resurser in för vilka metoder som 

väljs ut för lärares kompetensutveckling? Lärarna i studien beskriver att resurser är 

en bristvara när det kommer till fortbildning. Finns det någon koppling mellan 

skolans resurser och ledningens eventuella kortsiktighet i planeringen för 

fortbildning?  

 

Gällande genusmedvetenhet i teknikundervisningen vore det intressant att ta reda 

på om det kvinnliga tekniklärare gör i sin undervisning kan härledas till egna 

erfarenhet inom mansnormativt tekniskt fält - både från grundskolan och i senare 

studier/yrken. Kan deras erfarenheter som kvinna påverkat hur viktigt de ansåg att 

det var med inkludering? Vad hade manliga lärare som undervisat i teknik 

redogjort för i liknande intervjuer? Hade även manliga tekniklärare uttryckt 

samma önskan för kompetensutveckling i genus och teknik?  

 

I denna studie har källor inkluderats där kön ses som binärt, vilket kan skapa snäva 

normer kring människors könsidentitet. Forskningen behöver därför öppna upp för 

att människor har fler kön än två. Det är inte alltid tillräckligt att utgå från ett 

binärt könssystem. Här blir det också viktigt att väva in intersektionellt analys på 

tekniken; på vilka olika sätt kan maktordningar i samhället samspela för att 

exkludera människor från tekniska fält? Finns det även andra strukturella aspekter 

som kan spela in, som exempelvis klass?  
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Bilaga 1 
Intervjuguide 
 

Bakgrundsfrågor: 

 Vilken årskurs undervisar du? Vilka ämnen? 

 

 Har du tagit lärarexamen? Vilken utbildning och vilket år? 

 

Teknik allmänt: 

 Kan du berätta lite om din undervisning i teknik? Vilka åldrar har du 

undervisat? Hur länge har du undervisat i teknik? 

 

 Upplever du att du är trygg med din tekniska kompetens?  

 

 Tyckte du att ni fick bra kunskap om teknikämnet från lärarutbildningen? 

 

 Har du gjort någonting för att utveckla din kompetens inom teknik, så som 

fortbildning eller liknande?  

 

 Finns det något du skulle vilja utveckla när det kommer till din tekniska 

kompetens? 

 

Genus och genusmedvetenhet: 

 Hur skulle du definiera begreppet genus? Vad betyder det för dig? 

 

 Vad innebär genusmedvetenhet för dig som lärare? 

 

 Vilka möjligheter ser du att det skulle kunna finnas med genusmedvetenhet 

i skolan? 

 

 Vilka svårigheter tycker du att det kan finnas med att arbeta genusmedvetet 

som undervisande lärare? 

 

 Minns du om ni diskuterade genus någonting på lärarutbildningen eller har 

ni fått diskutera detta under någon fortbildningssatsning? 

 Ev. följdfråga: Hur tyckte du att det var? Lärde du dig något därifrån som 

du tagit med dig till ditt yrkesliv? 

 

 Upplever du att ni har en genusmedvetenhet på din skola?  
Ev. följdfråga: Vill du berätta lite och ge exempel? 

 

Teknik och genus: 

 Vad är dina spontana tankar om att integrera genusmedvetenhet i 

teknikundervisningen? 

 

 Finns de svårigheter eller möjligheter med teknikundervisning och genus 

som du stött på eller som skulle kunna uppstå? 

 



 

 

Genusteorins tre processer i förhållande till teknik: 

 När du väljer teknikinnehåll i undervisningen vad utgår du ifrån då? Hur 

går processen till? 

 

 Brukar du tänka någonting på om innehållet är könsneutralt?  

 

 Har du något exempel på hur du utformar teknikundervisning för att 

intressera både flickor och pojkar? 

 

 Hur ser du på framställning av normer och värderingar när det kommer till 

förebilder i exempelvis dig själv som lärare eller läromedel och 

studiebesök?   

 

 Funderar du någonting om exempelvis fördelning av talutrymme under 

tekniklektionerna eller har du någon strategi för att få alla att komma till 

tals? 

 

 I min tidigare litteraturstudie visade det sig att flickor ofta känner mindre 

intresse och förtroende för sin förmåga än pojkar inom teknik, och att det 

ofta är så att de intresserar sig för olika saker, om än inte alltid. När du har 

undervisat i teknik, har du funderat någonting på om det finns risk för att 

pojkarna känner sig mer intresserade av ämnet än flickor? 

 

 I och med att arbetsmarknaden växer inom IT och teknologi, och det finns 

mycket yrkesmöjligheter där för den teknikintresserade, har du någon idé 

för hur man kan intressera grundskolans flickor för att söka sådan 

utbildning och yrkesval?  
Ev. följdfråga: Har ni jobbat något med studiebesök med kvinnliga 

förebilder? Tror du att flickor skulle behöva det mer än pojkar som det ser 

ut idag? 

 

Ledningens stöd för genusmedvetenhet: 

 Om du skulle vilja få utrymme till att bredda din genuskompetens, hur tror 

du det bäst skulle gå till? 
Ev. följdfråga: Finns det något du skulle vilja utveckla inom genus? 

 Hur viktigt är stödet från ledningen för din möjlighet att kunna bredda din 

teknik- eller genuskompetens? 

 

 Vad tror du skulle vara bästa sättet för att kunna känna ännu större 

förtrogenhet inom teknikundervisning och genus?  
 

Avslut: 

 Finns det något du skulle vilja tillägga om det vi har pratat om? 

 

  



 

 

Bilaga 2 
 

 
 

Information om deltagande i undersökning gällande 
teknikundervisning och genusmedvetenhet i grundskolan. 
 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.  

 

Syftet med studien är att undersöka grundskolans arbete med genusmedvetenhet i 

teknikundervisningen. Forskning om teknikundervisning är ett relativt nytt område 

och då teknikämnet nyligen fick en egen kursplan i svenska grundskolans läroplan 

innebär det att detta forskningsområde är högst relevant. 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. Dessa aspekter gör denna studie relevant för samhällsutvecklingen.  

 

Studiens metod utgörs av intervjuer med verksamma lärare och rektorer i svenska 

grundskolan. Cirka sex stycken lärare som genomgått lärarutbildning och har 

undervisat i teknik kommer tillfrågas om att delta i studien. Även två rektorer 

kommer tillfrågas för att ge sin syn på genusmedvetenhet i grundskolan. Intervjuns 

tidsåtgång beräknas vara cirka 45 min där jag kommer ställa frågor till dig om din 

syn på genus, dina erfarenheter och tankar om hur teknikundervisning kan göras 

genusmedveten samt vad du tror skulle kunna underlätta ditt arbete med 

genusmedveten teknikundervisning.  

 

Du kommer i samband med intervjun att bli tillfrågad om intervjun får spelas in 

via ljudupptagning och du har möjlighet att neka till detta om det inte känns 

bekvämt för dig. Det jag dokumenterar kommer lagras på ett säkert sätt utan att 

någon annan har möjlighet att ta del av det. Undersökningen kommer presenteras i 

form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. Efter sammanställning av uppsatsen 

kommer insamlat material raderas. Informanter kommer noggrant anonymiseras 

genom fiktiva namn i anteckningar och i uppsatsen. Som lärarstuderande omfattas 

jag av den yrkesetik som gäller för alla utbildade lärare. 

Ditt deltagande är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 

närmare motivering.  

 

Om du har frågor eller synpunkter är du välkommen att höra av dig. Ytterligare 

upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

 

Student: Emma Vestergaard  Handledare: Lena Skoglund 
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