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Sammandrag: 
 
Denna studies syfte har varit att undersöka hur lärare planerar och genomför sin 
teknikundervisning ur ett genusmedvetet perspektiv. Undersökningen utgår från studiens 
frågeställning Hur beskriver och resonerar lärare att de tar hänsyn till talutrymme, utrymme 
för interaktion samt hur deltagandet fördelas i klassrummet när de planerar och utför sin 
undervisning i teknik för att skapa en genusmedveten undervisning?  Kvalitativ metod i form 
av intervjuer med sex lärare som undervisar i teknikämnet i årskurserna 4–6 ligger som grund 
för studiens resultat. Resultatet visar att de sex intervjuade lärarna uttrycker att dialog mellan 
elever och lärare ligger som grund för att uppnå en lyckad planering och undervisning i 
teknikämnet ur ett genusperspektiv. Dialogerna är även ett viktigt verktyg i arbetet som syftar 
till att motverka traditionella könsroller. Resultatet visar även att undervisningsmaterialet 
påverkar hur eleverna uppfattar manligt och kvinnligt.  
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Genus, kön, könsroller, teknikundervisning, manligt och kvinnligt, 
självuppfattning 
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Inledning 
                                                                                                                                                      
Sverige är ett av de länder som ligger i topp när det kommer till jämställdhets- och 
genusfrågor (Rooke, 2013, s. 1). Den svenska skolan arbetar aktivt med att undervisningen 
ska bedrivas utifrån läroplanen och genom demokratiska, jämställda och jämlika metoder. I 
Skolverkets (2018, s. 5) läroplan står det att: ” Människolivets okränkbarhet, individens frihet 
och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 
solidaritet mellan människor är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.”. Trots detta 
upplever inte alla elever att undervisningen är jämställd. Aurell, Davidsson, Skogh & 
Stjerndahl (2005) menar att flickor och pojkar får olika erfarenheter, förutsättningar och 
kunskaper i teknik på grund av att de i tidiga år behandlas olika utifrån traditionella 
könsmönster (Skolverket, 2017a, s. 1).  
 
I dag lever vi människor i ett samhälle med hög teknisk utveckling. I många delar av världen 
drivs tekniken fram i rasande fart. Historiskt sett har teknik, jämställdhet och genus inte 
nödvändigtvis varit knutna till varandra. Tekniken har historiskt sett tenderat till att vara ett 
väldigt könskodat område (Hedlin 2009, s. 18). Hedlin (2009, s. 20) belyser även i sin 
avhandling att det än i dag tenderar till att i större utsträckning vara manliga lärare än 
kvinnliga i teknikämnet vilket pekar på att området är manligt könskodat samt att budskapet 
om ämnets könsdominans av män kan urskiljas i den interaktion och undervisning som 
bedrivs i klassrummen. Skogh (2001, s. 9) lyfter i sin avhandling att sedan teknik blev ett 
obligatoriskt skolämne 1982 har det gjorts stora satsningar inom svensk skola för att förändra 
inställningen till teknik ur ett genusperspektiv. Senare under 1980-talet gjordes främst 
satsningar på att öka flickors intresse för att utbilda sig och arbeta med tekniska yrken (Skogh, 
2011, s. 9).  
 
Mitt intresse för det tekniska området startade redan i grundskolan. Jag upplevde 
teknikundervisningen som intressant och motiverande eftersom ämnet gav oss elever 
möjlighet att framställa fungerande artefakter så som citronbatterier, bygga högtalare av 
papper samt utveckla idéer. Nyfikenhet har varit min drivkraft och källa till motivation. På 
äldre dagar har även mitt intresse för teknik successivt utvecklats till ett intresse för genus, 
hierarkiska strukturer i skolan och jämställdhet inom teknikundervisningen. Intresseområdet 
berör främst jämställdhet i teknikundervisningen utifrån ett genusperspektiv.  Mina personliga 
erfarenheter gällande teknik ur ett genusperspektiv ligger som grund till mitt valda område till 
detta arbete. I skolan (främst inom undervisning i teknik) har jag under många år kunnat 
urskilja en rangordning i talutrymme, grupparbete och uppgiftsfördelningar i elevgrupperna 
utifrån ett genusperspektiv. Orsaken till att jag kommer ihåg att jag gick ut med MVG 
(Mycket Väl Godkänt) i teknik är att mina klasskamrater (i detta fall flickor) sa till mig: ”du 
är ju lika bra som killarna på teknik och fysik”.   
 
Denna kommentar banade väg för ett viktigt sidospår av teknikämnet i skolan teknik ur ett 
genusperspektiv. Mitt intresse till denna studie ligger främst i att undersöka varför eller hur 
könsroller och en icke jämställd teknikundervisning i skolan uppstår samt hur man eventuellt 
kan ta bort den manspräglade stämpeln som tekniken har haft och fortfarande har. I läroplanen 
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står det att:” Skolan ska verka för jämställdhet. Skolan ska därmed gestalta och förmedla lika 
rättigheter, möjligheter och skyldigheter för alla människor, oberoende av könstillhörighet” i 
teknikundervisningen (Skolverket, 2018, s. 7), men hur synliggörs dessa riktlinjer i 
teknikundervisningen? Denna studie kommer utgå från en frågeställning som undersöker hur 
lärarna planerar och utför undervisningen i teknik utifrån ett genusperspektiv samt vem eller 
vilka som tar mest utrymme till att tala och agera i under tekniklektionerna. 
 

Teoretiskt perspektiv 
 
Denna studie utgår från ett genusteoretiskt perspektiv. Under detta stycke kommer 
genusteorin förklaras samt kommer centrala begrepp som genussystem, dikotomi, hierarki och 
genuskontrakt förklaras och knytas till det genusteoretiska perspektivet. Avsnittet avslutas 
med begreppsförklaringar. 
 
Genusteori 
Genus är ett begrepp som är i konstant förändring i takt med förändringarna i samhället. 
(Rooke, 2013, s. 6). Genusteori kan enligt Harding (1986, s. 17–18) delas upp i tre olika delar 
som tillsammans kallas genusteorins tre processer. Dessa utgörs av: symbolisk, strukturell och 
individuell process. Rooke (2013) förklarar de tre olika processerna med stöd av Harding 
(1986). Den symboliska processen fokuserar enligt Rooke (2013, s. 24) på elevernas attityd 
och inställning till teknikens innehåll. Det strukturella innebär att undervisningen planeras 
utifrån ett genusmedvetet metodval. I användandet av dessa genusmedvetna metoder finns 
syftet av att minimera risken för att hierarki och infallande av könsroller uppstår mellan 
flickor och pojkar (Rooke, 2013, s. 26–27). Den sistnämnda processdelen är den individuella 
som omfattar delar som elevernas självförtroende och uppfattning av sin egen förmåga inom 
ämnet teknik (Rooke, 2013, s. 30). 
 
Genussystem beskriver den antropologiska synen om den sociala strukturen om kvinnligt och 
manligt samt hur dessa två formas både på en samhällsnivå och en individnivå. Utmärkande 
för genussystem är könsroller och segregering på samhällsnivå (Nationalencyklopedin, 2018). 
Genussystemet har enligt Hirdman (1988, s.51) två begrepp kallade dikotomi och hierarki. 
Dikotomi är ett begrepp som i första hand fokuserar på isärhållanden. Inom genussystemet 
fokuserar dikotomin på ett isärhållande mellan manligt och kvinnlig. Det som utgör det 
manliga ska alltså hållas åtskilt från vad som anses utgöra det kvinnliga (Hirdman, 1988, 
s.51). Hierarki i ett genussystem innebär enligt Hirdman (1988, s. 52) att det är mannen i 
samhället som är normen för det normala. Den manliga överordningen i samhället lyfter 
därmed att det män gör är av störst betydelse. Kvinnan är alltså underordnad och utgör ett 
undantag och ett avvikande utifrån denna norm (Jämställ.nu, 2013). Bjurulf (2011, s. 73) 
lyfter språket som en viktig faktor i genusstrukturen då språket markerar att det är mannen 
som är normen i samhället, Ett exempel är uttrycket ” jag mötte en kvinnlig läkare”. Med det 
uttrycket och språkvalet ses en kvinnlig läkare som avvikande från normen (den manliga 
normen). Hirdman (1988, s. 53) lyfter tre viktiga reproduktionsprocesser som utgör en del av 
genussystemet och är en förklaring till varför kvinnor accepterat sig som underordnade. De tre 
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processerna är: kulturell överlagring, social integration och socialisering. Kulturell 
överlagring är de nedärvda föreställningarna som föräldrarna lär dottern om vad som är 
manligt och kvinnligt, social integration är arbetsfördelning mellan könen hemma, 
könskodade yrken och socialisering är den direkta inlärningen hos barn exempelvis att pojkar 
inte ska gråta (Hirdman, 1988, s. 53)  
 
Enligt Hirdman (1988, s. 54) är genuskontrakt är den del av genussystemet som per automatik 
ordnar olika givna och skilda platser mellan kvinnor och män i samhället och relationer. 
Genuskontrakten är de konkreta föreställningar om hur kvinnor är och skall vara, hur män är 
och skall vara, vilka yrken som tillhör vem samt vilka redskap som tillägnas vem (Hirdman, 
1988, s. 54). Genuskontrakt gäller dock inte enbart mellan könen utan även mellan individer 
av samma kön. Hirdman (1988, s. 54) illustrerar detta genom att beskriva att det exempelvis 
kan gälla hur arbetarklassens kvinnor ska föra sig, vilka de ska arbeta med och hur de ska se 
ut till skillnad från överklassens kvinnor. Hirdman (1988, s. 54) förklarar att genuskontrakten 
finns överallt i våra samhällen idag. En förklaring till att genuskontrakten fortfarande utgör en 
central roll i många familjer och samhällen kan grundas i vad Hirdman (1988, s. 54) förklarar 
om arvets betydelse genom följande: 

 
Dessa genuskontrakt ärvs från den ena generationen till den andra, modern introducerar 
dottern och fadern sonen. Genuslogikernas teori och praktik finns således i 
genuskontrakten. Begreppet genuskontrakt blir därmed ett slags operationalisering av 
genussystem begreppet, kontrakt vilka — i princip — kan dechiffreras från olika tider, 
olika samhällen och för olika klasser. Kontrakten är i sig de ömsesidiga 
föreställningarna. Systemet är den process som via kontrakten skapar ny segregering, 
ny hierarkisering (Hirdman, 1988, s. 54) 

 
I denna studie kommer begreppen genus, kön, könsrollsstereotyper, attityder till teknik och 
teknikundervisning att vara centrala vid ett genomförande av analys av insamlad data då 
studien syftar till att undersöka hur talutrymme, utrymme för interaktion och deltagande ser ut 
bland aktörerna i klassrummet. 
 
Begreppsförklaringar 
Genus                                                                                                                                              
Vi präglas alla av en viss typ av genusordning i samhället, och detta kan förstärkas eller 
minskas beroende på det kulturella arvet varje individ har. (Hedlin, 2009, s. 31). 
Genusordningen är även väldigt varierande beroende på var i världen man befinner sig 
(Hedlin, 2009, s.31). Genus är alltså i detta fall socialt betingat och är det begrepp som skiljer 
föreställningarna om manligt och kvinnligt samt föreställningarnas konsekvenser (Hedlin, 
2009, s. 33). Begreppet genus används även för att skilja genus från det biologiska könet 
(Eidevald, 2009 s.19). Skolverket (2017a, s. 2) menar att begreppet genus är det sociala och 
kulturella könet som inte nödvändigtvis är bestående utan kan variera och omkonstrueras 
genom samhällsdebatter som bottnar i vad som anses vara kvinnligt och manligt under 
perioden som debatten pågår. Detta betyder att definitionen av genus varierar och har varierat 
över tid samt att det är olika i olika samhällen. Hur världen anser att kvinnligt och manligt 
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förstås är nära kopplat till maskulinitet och femininitet men dessa begrepp behöver inte 
nödvändigtvis vara sammankopplade då en individ av det biologiska könet kvinna kan föra 
sig och uppföra sig manligt (Nationella sekretariat för genusforskning, 2016b). Genus 
kommer i denna studie behandlas som ett socialt konstruerat begrepp. Genus är i detta fall 
alltså det sociala könet, det som märker ut vad som anses vara manligt respektive kvinnligt. 
Begreppet används för att synliggöra de föreställningar och förväntningar lärare kan ha om 
hur teknik och teknikundervisningen är och bör vara utifrån ett genusperspektiv samt hur 
lärares olika synsätt kan påverka elevers resultat.  
 
Kön                                                                                                                                           
Begreppet kön har tidigare benämnts som biologiskt kön, vilket då innebär att en individ är 
född till sin könstillhörighet. Begreppet kön kan även diskuteras genom vad Eidevald (2009, 
s.19) lyfter om att tidigare forskning har visat att det inte finns någon biologisk skillnad 
mellan flickor och pojkar förmåga till tänkande. Genus- och könsforskningen förklarar 
begreppet kön med att:  ”Särskiljning mellan socialt och kulturellt konstruerat kön och den 
biologiska könstillhörigheten ifrågasätts allt oftare idag av så väl genusforskare som aktivister 
med hänvisning till att även den biologiska och juridiska könstillhörigheten formas socialt och 
kulturellt” (Nationella sekretariat för genusforskning, 2016a).  I denna studie kommer 
begreppet kön ses som biologiskt. 

 

Könsrollsstereotyper 
Begreppet könsrollsstereotyp lägger vikten på det biologiska könet. Begreppet könsroll 
innebär enligt Nationalencyklopedin (2019a) följande: ”könsroll är sammanfattande term för 
socialt och kulturellt betingade skillnader mellan könen vad avser beteende, värderingar, 
normer, föreställningar, resurser, makt och prestige” (Nationalencyklopedin 2019a). 
Begreppet stereotyp innebär att omvärlden kategoriserar en viss grupp (i detta fall utifrån 
biologiskt kön) utifrån föreställningar om hur dessa är eller bör vara (Nationalencyklopedin 
2019b). Berner (2003, s. 121) förklarar begreppet könsrollsstereotyp genom att:  ”Motivation 
och beteenden formas, menar man, i enlighet med traditionella könsrollsstereotyper som 
skiljer mellan manligt och kvinnligt, tilldelar könen olika begåvning och anlag och i 
allmänhet ser männen som norm och kvinnan som negation eller undantag” (Berner, 2003, s. 
121).  
 

Bakgrund                                                                                                                                 
 
Under denna del presenteras det hur kursplanen i teknik ser ut samt ges förklaringar till hur 
centrala begrepp i studien kommer att användas. Litteraturbakgrunden kommer presentera 
forskning kring tidigare syn på kvinnor och män i det tekniska i samhället, elevers inställning 
och intresse till teknik som skolämne samt hur skolan har en betydande roll för att motverka 
de könsroller och könsnormer som finns inom teknikämnet.  
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Koppling till skolans styrdokument                                                                                  
Tekniken i skolan, hemmen och samhället har en central roll i våra liv. Genom 
teknikundervisning synliggörs teknikens funktion och användning för eleverna. I skolans 
styrdokument finns tydliga riktlinjer att förhålla sig till inom undervisningen i teknik. Syftet 
med tekniken i skolan är bland annat att eleverna ska utveckla sitt tekniska kunnande och sin 
tekniska medvetenhet (Skolverket, 2018, s. 292). En av de uppgifter tekniklärare ställs inför i 
sin undervisning är att ge eleverna möjligheter att utveckla sina kunskaper om vad teknik är 
och var den finns. Undervisningen ska beröra de olika typer av teknik som finns i vår tidsålder 
samt koppla dagens teknik till vår tekniska historia genom att eleverna ska ges förutsättningar 
för att utveckla sig att bland annat analysera teknikutvecklingen och hur tekniken har 
förändrats genom tiderna (Skolverket, 2017b, s.10). Enligt läroplanen är det viktigt att läraren 
planerar undervisningen på ett sådant sätt att de delar ur läroplanen som lyfter grundläggande 
värderingar om demokrati i undervisningen integreras i syfte att skolan ska verka för 
jämställdhet och att undervisningen ska tydliggöra hur människans uppfattning om vad som 
anses vara manligt och kvinnligt kan påverka människors möjligheter (Skolverket, 2018, s. 7).  

Skolan ska vila på en demokratisk grund (Skolverket, 2018, s. 7). Läroplanen lyfter lärarens 
ansvar innefattar bland annat att lärarna ska undervisa och planera mot jämställdhet syftet 
med detta är att flickor och pojkar skall få ett lika stort inflytande över sin skolgång samt att 
undervisa eleverna mot de mål gällande ansvar och delaktighet som präglar de demokratiska 
samhällena idag. (Skolverket, 2018, s. 15). För att uppnå en jämställd undervisning utifrån ett 
genusperspektiv måste undervisning som motverkar klassiska könsroller starta i tidig ålder 
hos eleverna eftersom den syn som barnen har gällande könsroller och könsnormer utvecklas 
under tidig ålder (Skolverket, 2017a, s. 1). Lärare ska kontinuerligt lyfta begreppet könsroller 
och diskutera begreppen manligt och kvinnligt samt hur dessa begrepp kan påverka den 
enskilde individens val och livsvillkor (Skolverket, 2018, s. 11). Utöver dessa riktlinjer är det 
viktigt att läraren utformar undervisningen på ett sätt som gör att eleverna ges möjlighet att 
utveckla sina förmågor och känner tilltro till sina kunskaper om att bedöma tekniska lösningar 
och göra ställningstaganden i frågor bland annat gällande könsroller och etik (Skolverket, 
2018, s. 278). I teknikämnet är det därför av betydande vikt att läraren grundar sin 
undervisning och planering utifrån att eleverna ska mötas och därifrån utföra gemensamt 
arbete oavsett elevers könstillhörighet (Skolverket, 2018, s. 11). Läroplanens strävan efter 
jämställdhet förstärks med av vad som framställs i skollagen I kapitel 10 och § 5 (SFS 
2010:800) att ”utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling samt 
förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning” (SFS 
2010:800).  
 
Teknikämnet ur ett genusperspektiv är inget som specifikt lyfts i kunskapskraven på samma 
sätt som under centralt innehåll. Det finns dock områden i kunskapskraven där genus skulle 
kunna behandlas och vävas in i kriterierna. För betyget E i årskurs 9 ska eleven till viss del 
föra underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få för konsekvenser 
på bland annat individ och samhälle (Skolverket, 2018, s. 297). Denna del ger läraren 
möjlighet att planera undervisningen kring genus och könsnormer i tekniken på ett sätt att det 
kan lyftas upp vid bedömningstillfällen.  
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I andra delar av kursplanen för teknik i årskurs 1–6 framställs ett tydligare material som berör 
teknikundervisningen ur ett genusperspektiv. I syftesbeskrivningen står det att: ”Vidare ska 
undervisningen ge eleverna förutsättningar att utveckla tilltro till sin förmåga att bedöma 
tekniska lösningar och relatera dessa till frågor som rör estetik, etik, könsroller, ekonomi och 
hållbar utveckling” (Skolverket, 2018, s.292).  I det centrala innehållet i årskurs 7–9 under 
bland annat området teknik, människa, samhälle och miljö finns ett genusperspektiv. Under 
denna behandlas genus inom teknikämnet genom att eleverna ska få behandla och utveckla 
sina kunskaper om kulturella föreställningar inom teknikämnet och hur dessa kan påverka 
individers framtida yrkesval och teknikanvändning (Skolverket, 2018, s. 281). Även i 
kommentarmaterialet till kursplanen i teknik framställs tydligt att: ” Undervisningen i teknik 
syftar också till att eleverna ska få tilltro till sin förmåga att bedöma tekniska lösningar och 
relatera dessa till frågor som rör estetik, etik, könsroller, ekonomi och hållbar utveckling” 
(Skolverket, 2017b, s.9)  
 
Koppling mellan teknik ur ett undervisningsperspektiv, attityd och 
styrdokument.  
Attityder                                                                                                                                       
Begreppet attityd fokuserar i denna studie på flickors respektive pojkars uppfattning, 
motivation och inställning till teknikundervisningen och tekniska uppgifter samt inställningen 
till sin egen förmåga och kunskaper. Motivation, beteende och attityd menar Berner (2003, s. 
121) framkommer och drivs med hjälp av könsrollsstereotyper. Elevens attityd kan vara 
avgörande inför en fortsatt teknikutbildning dock behöver inte elevens attityd vara bestående, 
Skogh (2001, s. 49) förklarar att begreppet attityd genom att det oftast definierar en 
inställning någon har till något, men också att attityden även kan förändras (Skogh, 2001, s 
49). 

 

Begreppet teknik ur ett undervisningsperspektiv                                                                                                                                         
Begreppet teknik kan definieras på många olika sätt beroende av var i samhället det används. 
Denna studie utgår ifrån ett undervisningsperspektiv med fokus på elever i årskurs 4–6. 
Begreppet teknik förklaras i detta fall genom tre olika områden från läroplanens centrala 
innehåll i teknikämnet Tekniska lösningar, Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar och 
Teknik, människa, samhälle och miljö (Skolverket, 2018, s. 279–280). Tekniska lösningar 
inbegriper den del av teknik som omfattar hållfasta konstruktioner (hur föremål är uppbyggda 
för att hålla ex. fackkonstruktioner), tekniska system, olika material inom tekniken samt olika 
praktiska sätt i undervisningen. Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar innebär att 
eleverna skall få använda sig av olika arbetssätt för att utveckla tekniska lösningar. Teknik, 
människa, samhälle och miljö behandlar begreppet teknik genom att synliggöra människans 
del i det tekniska samhälle vi lever i. Teknik ur detta perspektiv är alltså något människan 
skapar för att kunna tillgodose sina önskningar och behov genom olika föremål och system 
som skall underlätta vardagslivet (Skolverket, 2018, s. 279–280). 
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Begreppet teknik i denna studie lutar sig även mot hur Bjurulf (2008, s. 25) delvis förklarar 
begreppet teknisk artefakt i sin avhandling genom att beskriva att ”Det räcker dock inte med 
att säga att ett föremål som är en materiell konstruktion är en artefakt. Föremålet ska också 
användas för ett visst praktiskt ändamål och för att påvisa detta kan termen funktion 
användas” (Bjurulf, 2008, s. 25). Begreppet funktion kan förklaras genom att säga att det sker 
en förändring från ett tillstånd till ett annat. Ett exempel på denna förändring kan vara när en 
person brygger en kopp kaffe, denna använder då råmaterial som kaffepulver och vatten. 
Kaffekokaren omvandlar i sin tur detta råmaterial till en varm och smakrik dryck då har en 
förändring skett. (Bjurulf, 2008, s. 25–26). Det finns även en annan aspekt av begreppet 
teknik som är värt att belysa vilket är teknik teknisk kunskap. Teknisk kunskap är ett komplext 
begrepp i skolåldern. Är det att teoretiskt kunna göra en artefakt eller att praktiskt färdigställa 
den? Bjurulf (2008, s. 27) lyfter tre olika sätt att se på teknisk kunskap. Normativ kunskap 
som innebär att en produkt/ artefakt bedöms från olika kriterier, så som hållbar-instabil och 
snabb-långsam. Icke-verbal kunskap är den kunskap som inte kan bli tydlig genom det talade 
ordet där exempel kan vara skisser och ritningar. Objektkunskap är när människans kunskap 
har byggts in i en artefakt. Denna kunskap blir synlig först när artefakten används. Med dessa 
tre grenar kan man på ett tydligare sätt dela upp tekniken i dess olika områden och med hjälp 
av det bena ut vad teknisk kunskap innebär (Bjurulf, 2008, s. 27). 
 
 

Litteraturbakgrund                                                                                                                            
I följande avsnitt i studien ges en översikt över tidigare forskning och litteratur om teknik ur 
ett genusperspektiv. Urvalet grundar sig både på aktuell och äldre forskning och en annan 
litteratur i syfte att tydliggöra viktiga delar i studien. Avsnittet kommer beröra teknik och 
genus ur ett historiskt perspektiv, elevers intresse för teknik samt teknikundervisning i ett 
genusperspektiv. 

 
Tekniken och genus ur ett historiskt perspektiv 
Berner (2003, s. 120) menar i boken Vem tillhör tekniken? att skillnaderna mellan man och 
kvinna inte blev ett problem ur ett utbildningsperspektiv förrän på 1950-talet eftersom det 
dessförinnan var givna könsroller att följa i hemmet och i samhället för såväl kvinnor som 
män. Berner (2003, s. 123) skriver också att könsprägeln sitter hårt i samhället som en 
konsekvens av tidigare nämnda faktorer. Det finns ett orsakssamband mellan pojkens 
dominans och förtur inom tekniken. Denna dominans och förtur bottnar i det tidigare 
könssegregerade samhället där könsrollsinlärningen sker i en dold form vilket lägger vikt på 
lärarnas förväntningar och uppmuntran efter dennes könsstereotypa riktlinjer. 
 
Hedlin (2009, s. 201–203) förklarar hur könsroller har präglat skolundervisningen i teknik. 
Hon skriver att kvinnorna mellan år 1948–1962 ansågs inte vara lämpade för de manligt 
könskodade yrken på marknaden, om kvinnor skulle söka sig till dessa trots allt skall hon 
prövas extra hårt. Under sedda år ansågs inte tekniken vara lämpad för kvinnor då studierna 
var för mödosamma. Utöver detta lyfter hon förändringen som sker i skolan från 1968–1994. I 



 

9 
 

början av denna period präglas fortfarande utbildningen på könsroller och manlig könsprägel 
dock blir utbildningen allt mer fokuserad på jämställdhet. Under denna period förklarar 
Hedlin (2009, s. 203–204) i sin avhandling att pojkar och flickor började få samma 
undervisning i samtliga ämnen i skolan och även att i mitten av perioden låg stort fokus på 
könsroller. Början av 1990-talet lyftes flickor och teknik till en symbolfråga vilket innebar att 
skolorna fokuserar på att göra förändringar inom teknikämnet som särskilt skall gynna flickor 
och deras utvecklig i teknikämnet (Hedlin, 2009, s. 205) 
 
Sverige är i dag ett av världens mest jämställda länder ur ett könsperspektiv (Rooke, 2013, s. 
1) men det har inte alltid sett ut så. Skogh (2001, s. 36) skriver att under tidigare år har 
kvinnor mer eller mindre uteslutits från det tekniska samhället och dess utveckling. Den 
industriella utvecklingen i Sverige har i stor utsträckning drivits av män eftersom samhället 
ansåg att kvinnor var mindre lämpade för den formen av arbete på grund av deras fysiska 
svaghet. Det är inte bara kvinnors fysiska svaghet som har legat som grund för en uteslutning 
från tekniken i skolan och i arbetslivet. Löfström (2004, s. 32) skriver i utredningen Den 
könsuppdelade arbetsmarknaden att:  
 

En förklaring till dagens könsuppdelade arbetsmarknad är den tidiga utestängning av 
kvinnor som praktiserades under 1900-talets första hälft. Kvinnor tilläts aldrig från 
början, när den moderna arbetsmarknaden etablerades, att delta på samma villkor som 
männen. Restriktioner i utbildningsmöjligheter, direkt utestängning från flera delar av 
arbetsmarknaden, speciella arbetsförbud samt arbetsgivarnas oinskränkta makt att, om 
de så önskade, avskeda kvinnor som gifte sig, blev trolovade eller havande, är alla 
exempel på den särbehandling som kvinnor var utsatta för (Löfström, 2004, s. 32). 

 
En orsak till den tidigare nämnda uteslutningen i den svenska arbetsmarknaden kan grundas i 
vad Löfström (2004, s. 36) lyfter ovan. 
 
 
Elevers intresse för skolan och teknik 
I skolorna i dag trivs flickor generellt sett bättre än pojkar och har högre studiemotivation 
samt att flickor lägger ner mer tid på läxläsning (SOU, 2009, s. 88). SOU (2009, s. 88) lyfter 
även att det finns ett samband mellan nerlagd tid på läxläsning och elevens meritvärde detta 
kan vara en orsak till att flickor tenderar till att ha en ökad skolmotivation. Det finns även 
andra faktorer som kan påverka elevers motivation till skolan som inte grundas utifrån 
genusaspekter vilket exempelvis kan kopplas till föräldrarnas utbildningsnivå, ju lägre 
utbildningsnivå ett barns föräldrar har desto sämre attityd och motivation till skolan har 
eleven (SOU, 2009, s87). 
 
Skoghs avhandling (2001, s.11–12) följer 26 flickor under fem års tid i syfte att undersöka hur 
skola och samhälle inverkar på pojkar och flickors sätt att uppfatta tekniken i skolan. Syftet 
med studien är att undersöka flickors intresse för och inställning till teknik och till tekniska 
lösningar samt att förstå vad orsaken är till att flickor agerar som de gör när de möter tekniska 
uppgifter. Resultatsdelen i Skoghs (2001) avhandling framställer bland annat att flickor har ett 
stort intresse för teknikämnet, intressenivån visade sig vara beroende av förkunskaper och hur 
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flickorna ser på begreppet teknik (Skogh, 2001, s. 147–148). När flickorna i de olika 
grupperna skulle redogöra för vad begreppet teknik innebär för dem framkom att begreppet 
teknik inte var lätt för dem att förklara (Skogh, 2001, s. 131–137).  
När flickorna i årskurs 1, 3, 4 och 5 fick frågan om hur de uppfattar begreppet teknik (Skogh, 
2001, s. 132). framkom också att för en majoritet av flickorna blev inte begreppet teknik 
lättare att förklara trots att de blev äldre och hade fått en bredare kunskap inom ämnet (Skogh, 
2001, s. 134). Studien visar även att de flickor som har fritidsintressen med koppling till 
teknik har större intresse för skolans teknik (Skogh, 2001, s. 155). Utöver detta visar studien 
även att det inte finns något samband mellan flickornas teknikintresse och deras föräldrars 
intresse för teknik. Det framgick även att föräldrar till flickor i denna studie ansåg i större 
utsträckning anse att pojkar tenderade till att ha en starkare fallenhet för ämnet teknik än vad 
flickor har (Skogh, 2011, s. 157–158). Detta innebär att flickornas teknikintresse 
huvudsakligen bottnar i vilka egna erfarenheter de har av teknik (Skogh, 2001, s. 153, 165).  
 
Rooke (2013, s. 24–25) redovisar ett liknande utfall som det som framkom i Skoghs (2001) 
studie, dvs. att det finns ett högt intresse bland både pojkar och flickor kring teknikämnet. 
Rooke (2013, s. 24–25) menar dock att teknikintresset förefaller vara större hos pojkarna än 
flickorna, dock ville en majoritet av eleverna ha en utökad teknikundervisning i skolan då det 
tillät en annan undervisningsform som inte var lika strikt som undervisning i andra ämnen. I 
Elvstrand, Hallströms & Hellbergs (2015, s. 13–14) artikel Gender and technology in free 
play in Swedish early childhood education framkommer ett resultat som skiljer sig lite från 
Skogh (2001) och Rooke (2013).  Elvstrand, Hallström och Hellberg (2015, s. 13–14) skriver 
att skillnaden mellan pojkars och flickors teknikintresse i de tidiga åren inte skiljer sig 
påtagligt, däremot kunde de se att syftet med teknikanvändningen skiljer sig åt mellan könen. 
Skillnaden mellan pojkar och flickor är att flickor tenderar att skapa användbar teknik för att 
fylla det tekniska behovet till den lek som de leker medan de tekniska verktygen fyllde en 
central roll i pojkarnas lek då pojkarna lekar som fokuserade på att bygga eller att konstruera 
(Elvstrand, Hallström & Hellberg 2015, s. 13–14). 
 
Lärarnas undervisningssätt och val av undervisningsmaterial kan påverka elevernas 
motivation och intresse för teknikämnet. Om endast en mansdominerad teknisk värld 
framställs förefaller det vara en högre risk att flickor inte kan identifiera sig i samma 
utsträckning som pojkar (Sultan, 2018, s. 35). Berner (2003, s. 122) förklarar i boken Vem 
tillhör tekniken? Att skolans undervisningsmaterial oftast var författade av män samt att 
flertalet lärare i teknikämnet var män samt att större delen av tekniklärarkåren var män. Denna 
bild av det manligt dominerande ämnesområde kommer i konflikt med flickornas värderingar 
och intressen (Berner, 2003, s. 122). En annan faktor som kan ha inverkan kan vara de 
förväntningar lärare och samhället har. Flickor med intresse för teknik får i regel konfronteras 
med mer motstånd bland annat från samhället till skillnad från pojkarna eftersom bilden av 
vem som gör, skapar, lär och arbetar med teknik är likställt med mannen (Sultan, 2018, s. 36).  
 
Pojkar och flickors uppfattning om sin kunskap om teknik 
I Björkholms (2010) studie Technology Education in Elementary School: Boys’ and Girls’ 
Interests and Attitudes visade resultaten att pojkar anser i större utsträckning att de är bra på 
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teknik jämfört med flickor samt att större andel av flickorna ansåg att teknik var svårt 
(Björkholm, 2010, s. 37–38). Skoghs (2001, s. 241) avhandling visar att flickornas osäkerhet 
kring definitionen av teknik samt deras brist av personliga erfarenheter spelar roll när det 
gäller flickors självuppfattning i teknikämnet, det kan finnas ett orsakssamband mellan detta 
och vad Björkholms (2010) resultat skriver om skillnaden mellan pojkar och flickors 
självuppfattning inom tekniken. Inom teknikämnet är det med dessa resultat extra viktigt att 
redan från de tidiga skolåren ta med sig elevernas förkunskaper och uppfattningar om manligt 
och kvinnligt när planering kring de didaktiska frågorna vad, varför och hur ska läggas upp 
för undervisning. Detta eftersom skolan har en central roll i att motverka och bryta 
könssegregering och de traditionella könsrollerna inom teknikämnet (Skolverket, 2017a, s.4).  
 
Manlig könsprägel och hierarki inom teknikämnet 
Rooke (2013) förklarar att forskning om sambandet mellan teknikundervisning och kön 
påvisar en fortsatt manlig könsprägel eftersom undervisningen lyfter fram männens tekniska 
framgångar i större utsträckning jämförelsevis med kvinnans tekniska framgångar vilka inte 
lyfts lika tydligt. (Rooke, 2013, s. 11). Eftersom arbeten inom teknikområdet ofta anses ha 
hög status och därför ofta är välbetalda ger teknikens mansdominerande historia en öppning 
för att mäns tekniska arbete hyllas medan kvinnors tekniska arbete blir åsidosatt (Rooke, 
2013, s. 11). En förklaring till den historiska synen på den tekniska kvinnan kan vara vad 
Skogh (2001) förklarar om att det inte är oväntat att synen på den tekniska kvinnan har varit 
negativ eftersom tidigare teorier och vetenskapliga rön haft som mål att rättfärdiga ett 
exkluderande av kvinnor (Skogh, 2001, s. 37). En annan orsak till den givna manligt 
könspräglade tekniken kan kopplas till Hirdmans (1988) teori om de nedärvda 
genuskontrakten. I detta fall innebär genuskontrakten att man överför förväntningar och 
föreställningar om manligt och kvinnligt från en generation till en annan (Hirdman, 1988, s. 
54). 

 
I teknikundervisningen i skolan är det inte ovanligt att det finns en genusordning gällande 
talutrymmet även om läraren anser sig vara genusmedveten, Bjurulf (2011, s. 72) lyfter detta i 
boken Teknikdidaktik genom att förklara att: ” Som lärare är det lätt att säga att man har ett 
genusperspektiv i undervisningen, men det är svårare att realisera det. Många lärare är 
dessutom omedvetna om att de gör åtskillnad mellan flickor och pojkar ” (Bjurulf, 2011, s. 
72). Med utgångspunkt från Hirdmans (1988) teori om nedärvt genuskontrakt kan ett samband 
mellan skolans fortsatt manligt könspräglade teknikundervisning urskiljas. I skolan formar 
eleverna intresse för vissa ämnen och får ett ointresse för andra. Teknikundervisningen har 
sedan länge varit ett manligt könsbundet ämne och det kan vara en orsak till att flickor 
uppfattas ha en negativ inställning till teknik (Bjurulf, 2011, s. 71) Att undervisningen i 
grundskolan inte skapar större intresse för en fortsatt teknikutbildning har inte med flickors 
ointresse att göra utan större betydelse har den djupt rotade genusordningen i samhället 
(Bjurulf, 2011, s. 72).  
 
I Blomdahls (2007) avhandling Teknik i skolan påvisas det att det finns starka hierarkiska 
strukturer och kulturer för lärare att förhålla sig till i skolorna och om dessa ifrågasätts stöts 
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det på problem (Blomdahl, 2007, s. 164). Blomdahl (2007) förtydligar med att förklara att:     
”Kulturen konstruerar alltså en ordning vilken har en strukturerande effekt på samhället, 
vilket också medför ett inskränkande av möjligheter och ett försvårande av förändring. Det 
betyder att när det konstruerats en ledande ordning i en kultur så betraktas den som det bästa 
alternativet eller i vissa fall som det enda alternativet” (Blomdahl, 2007, s. 164). Varför bryts 
inte denna könssegregation och hierarkiska ordning trots aktuella studier kring det dess 
medförande konsekvenser finns? Löfström (2004, s. 61) tror att det kan ha med den så kallade 
pull-effekten vilket innebär att man håller kvar vid gamla vanor, det som är beprövat och 
fungerande ur ett historiskt perspektiv. 
 
 
Syfte och frågeställning                                                                                                                
Syftet med denna studie är att genom intervjuer få kunskap om hur lärare resonerar om sin 
undervisning i årskurs 4–6 utifrån ett genus- och könsperspektiv. Syftet konkretiseras med 
nedanstående frågeställning: 
 
 

• Hur beskriver och resonerar lärare att de tar hänsyn till talutrymme, utrymme för 
interaktion samt hur deltagandet fördelas i klassrummet när de planerar och utför sin 
undervisning i teknik för att skapa en genusmedveten undervisning? 
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Metod  
I detta avsnitt presenteras och motiveras metodvalet och tillvägagångssättet i syfte att kunna 
besvara studiens frågeställningar samt beskriva hur datainsamling och analys av data har 
skett. I avsnittet ges en redogörelse för reliabilitet, validitet, objektivitet och generaliserbarhet 
samt vilken betydelse dessa har i den aktuella studien. 
 
Kvalitativ metod 
Frågeställningen i denna studie syftar till att undersöka hur lärare beskriver/ resonerar att de 
tar hänsyn till talutrymme, utrymme för interaktion samt hur deltagandet fördelas i 
klassrummet när de planerar och utför undervisning i teknik för att skapa en genusmedveten 
undervisning. För att undersöka och samla empiri till frågeställningen valdes kvalitativ metod. 
En kvalitativ metod lämpar sig bäst för denna typ av studie eftersom syftet är att uppnå 
kunskap genom att söka efter sammanhang genom ett mer djupgående tillvägagångssätt än 
vad de kvantitativa metoderna kan tillgodose med (Trost, 2009, s. 21).  Kvalitativ metod 
använder sig bland annat av kvalitativa intervjuer. Symboliserande för kvalitativa intervjuer är 
att dessa når en bredd och ett djup som de kvantitativa metoderna inte kan tillgodose. Det 
finns olika kvalitativa metoder att tillämpa sig av när en studie skall göras, två av dessa är 
kvalitativa intervjuer och kvalitativa observationer (Eliasson, 2018, s. 22). Till denna studie 
valdes kvalitativa intervjuer då syftet var att försöka förstå hur läraren resonerar/ beskriver 
kring sin planering och genomförande. Motivering till valet var av kvalitativa intervjuer är att 
de är lämpligare än exempelvis kvalitativa observationer när syftet är att förstå hur en lärare 
beskriver/resonerar kring sin undervisning i jämförelse med kvalitativa observationer som 
snarare ger en förståelse om genomförandet av undervisningen. I boken Kvantitativ metod 
från början lyfter Eliasson (2018, s. 27) att kvalitativa metoder lämpar sig bäst när en studie 
kräver en bredare förståelse och undersökande eftersom kvalitativa metoder kommer år 
företeelser som inte kan kvantifieras genom exempelvis statistik eller siffror. Fördelar med att 
använda verktyg som kvalitativa intervjuer i en kvalitativ studie är att intervjuaren ges 
möjligheten till att fördjupa sig eftersom följdfrågor är lätta att tillämpa i kvalitativa 
intervjuver (Larsen, 2009, s. 26–27). Nackdelar med att välja en kvalitativ metod är bland 
annat att svaren inte kan generaliseras samt att tillförlitligheten till intervjusvar kan variera då 
människan tenderar till att ha svårare att vara sanningsenlig om intervjuaren sitter med i 
rummet (Larsen, 2009, s. 27). Andra nackdelar kan vara att intervjuaren påverkar den som blir 
intervjuad och där med påverkas svaren (Larsen, 2009, s. 27–28).  
 
Kvalitativa intervjuer 
Kvalitativa intervjuer ger intervjuaren möjlighet att forma intervjun efter den nivå denna anser 
passar situation och individ som skall intervjuas (Eliasson, 2018, s. 27). Intervjuerna i denna 
studie kommer att spelas in i syfte att intervjuaren i efterhand ska kunna gå tillbaka och 
analysera materialet. Denna studie syftar till att undersöka och förstå hur lärarna resonerar/ 
beskriver sin undervisning i teknikämnet och därav motiveras valet av kvalitativa intervjuer 
med stöd ur vad Trost (2009, s. 14) förklarar om att kvalitativa intervjuer passar sig bäst när 
frågeställningen i studien syftar till att hitta mönster och förstå någonting.   
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Det finns olika tillvägagångssätt för en intervjuare att förhålla sig till så som: den 
ostrukturerade intervjun, den halvstrukturerade intervjun och den strukturerade intervjun 
(Eliasson, 208, s. 24–27).  Vilket förhållningssätt en intervjuare tillämpar är utifrån vad denna 
har i syfte att få fram. Den ostrukturerade intervjun för mer utav en dialog med den 
intervjuade där det oftast är en stor övergripande fråga som styr samtalet (Eliasson, 208, s. 
25–26). Det strukturerade förhållningssättet tillämpar sig i regel bäst i kvantitativa studier 
eftersom denna form av intervju har ett strukturerat frågeschema där den intervjuade inte har 
möjlighet att utveckla sina svar alla (Eliasson, 2018, s. 26). Det förhållningssätt som 
tillämpats i studiens interjuver är den halvstrukturerade intervjun. Detta förhållningssätt 
innebär att intervjuaren i förväg har flera frågor att gå igenom i syfte att kunna täcka flertal 
områden samt att den intervjuade ska ha möjlighet att kunna utveckla sina svar på ett naturligt 
sätt (Eliasson, 2018, s. 26). Intervjufrågorna som ställdes är uppbyggda av öppna frågor i så 
stor utsträckning som möjligt. Informanterna fick inte ta del av intervjufrågorna i förväg 
eftersom det kan generera i att informanterna planerar sina svar och själva kan påverka hur de 
vill svara.  
 
Urval 
I detta avsnitt presenteras urvalsprocessen av de medverkande informanterna. För att 
medverka i denna studie skulle följande kriterier vara uppfyllda: 

1. Informanten måste vara legitimerad lärare 
2. Informanten måste vara aktiv lärare 
3. Informanten måste tidigare ha undervisat i teknik i årskurs 4–6 alternativt undervisat i 

teknik i dessa årskurser nu. 
4. Informanten skall vara behörig tekniklärare 

 
Urvalet till denna studie har gjorts utifrån vad Trost (2009, s. 117) rekommenderar om att 
urvalet skall vara heterogent inom den givna homogeniteten. Detta innebär för denna studien 
att lärarna utgör den homogena urvalsgruppen. Inom dessa lärare skall syftet vara att nå en 
stor variation i intervjusvaren och därmed blir då urvalet heterogent inom den givna 
homogeniteten (Trost, 2009, s. 117) Urvalet av deltagande för denna studie har då vidare 
gjorts genom ett bekvämlighetsurval då detta var en praktisk urvalsmetod för att få ett 
strategiskt urval av informanter (Trost, 2009, s. 120). Denna studie syftar inte till att föra eller 
framställa statistik utan svarare söka efter ett mönster inom en grupp av människor. I detta fall 
utgör denna fokusgrupp legitimerade lärare med behörighet i teknikämnet. Efter att 
urvalsmetod valts och fokusgrupp utsetts tillfrågades lärarna om deltagande via mejl. 
Allteftersom fylldes deltagare på då nya alternativ av deltagande presenterades (Trost, 2009, 
s. 120). Inför genomförandet av denna studie förelåg inget behov att informanterna skulle 
undervisa på samma arbetsplats, kommun eller län. I första hand kontaktades rektorer på ett 
flertal skolor i syfte att få deras godkännande att det var okej att tillfråga skolans lärare om 
deltagande i studien. Informanterna har därmed valts ut och tillfrågats om deltagande utifrån 
de fyra urvalskriterierna ovan. På grund av att studien genomfördes under sportlovsperioden 
var det svårt att hitta informanter som hade tid att ställa upp. Detta gjorde att informanterna 
kom från ett ganska stort geografiskt område. Syftet med att ha ett stort geografiskt område 
var för att motverka att denna studie skulle fördröjas då många lärare i närliggande kommuner 
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var upptagna med sina ordinarie arbetsuppgifter inför kommande sportlov och därför tackade 
nej till att delta i studien. De sex informanter som deltog i studien undervisade i olika 
årskurser, men hade gemensamt att alla sex var legitimerade lärare med behörighet i 
teknikämnet i årskurs 4–6. Två av informanterna hade under åren läst in ämnesbehörighet i 
teknik samt pedagogisk behörighet för att kunna undervisa i skolans årskurs 7-9. Två av 
informanterna var män och resterande fyra informanter var kvinnor. Två av lärarna hade 
minde än 5 års undervisningserfarenhet, tre av lärarna hade mellan 10–15 års 
undervisningserfarenhet och en av lärarna hade 30–35 års undervisningserfarenhet.  
 
 
Reliabilitet, validitet, objektivitet och generaliserbarhet 
När alla delar av en studie görs är det viktigt att slutresultatet ha en hög validitet och hög 
reliabilitet i syfte att studien skall bli trovärdig (Larsen, 2009, s. 40). Att samla in relevant 
information till sin studie är viktig. Validiteten i en studie är det som ger en garant för att 
relevant data har inhämtats i relation till studiens syfte och frågeställningar. Detta kan inför en 
intervju säkerställas genom att intervjuaren förberett frågor (Larsen, 2009, s. 41). För att öka 
studiens validitet har intervjufrågor utgått från studiens problemformulering och syfte. Men 
validitet är inte det enda begreppet som studien måste ta hänsyn till för att bli trovärdig.  

Reliabilitet är ett viktigt begrepp i en studie, reliabiliteten utgör studiens precision och 
pålitlighet och visar att noggrannhet har genomsyrat hela studiens förlopp (Larsen, 2009, s. 
81). Innan intervjuerna genomfördes förbereddes frågorna och dess struktur i enlighet med 
vad Eliasson (2018, s. 15) lyfter om att skapa tydliga rutiner och tydliga instruktioner inför 
intervjun i syfte att öka reliabiliteten. Genom att ha förberedda frågor inför intervjun kommer 
samma frågor ställas till alla deltagande i syfte att upprepa frågorna. Genom att upprepa 
frågorna ges möjligheten till att kunna undersöka huruvida svaren är de samma eller ej. Detta 
val av arbetssätt har genomförts i syfte att tillgodose studien hög reliabilitet.  

Generaliserbarhet i en studie handlar om huruvida en studies resultat kan anses vara 
representativt för antalet enheter som är intressanta för undersökningen eller om det endast 
kan ses till de som deltagit i studien (Stukát, 2014, s. 136). Studier som tillämpar 
generaliserbarhet är ofta mer anknutna till kvantitativa metoder än kvalitativa (Stukát, 2014, 
s. 137). Denna studie bygger på en kvalitativ metod och i och med det är resultatet inte 
lämpligt att generalisera. 

 

Etiska överväganden 

Nya kunskaper är värdefulla då dessa kan bidra till både individ och samhällsutveckling 
(Vetenskapsrådet, 2017, s. 7. Etiska överväganden kring denna studies interjuver grundas 
utifrån Vetenskapsrådets (2002, s. 6–11) fyra etiska huvudkrav vilka är: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär bland annat att de deltagande skall informeras om studiens syfte 
samt hur studien ämnas genomföras. Annan information som de deltagande behöver delges är 
om det finns några risker med undersökningen för deltagarna samt att deltagandet är frivilligt 
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(Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). De deltagande i denna studie fick ett informationsbrev om vad 
studiens syfte är samt hur deras deltagande skulle se ut i undersökningen (Bilaga 1) samt 
muntlig information  i samband med intervjuerna i syfte att informanterna skall kunna ställa 
frågor. 

När en studie planeras som berör andra människor är samtyckeskravet av yttersta vikt. 
Samtyckeskravet ger deltagarna valmöjlighet gällande huruvida de vill delta i studien eller ej. 
Kravet omfattar även att forskaren skall inhämta ett personligt samtycke av deltagarna för 
medverkan i studien. (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). Innan intervjuerna genomfördes fick de 
deltagande ge sitt samtycke i samband med att de fick studiens informationsbrev (Bilaga 1). 
Det är viktigt att ta hänsyn till deltagarnas rättighet till privatliv. Konfidentialitetskravet är det 
krav som forskare skall ta hänsyn till för att kunna skydda deltagares identitet samt deras 
närstående och kvarlevandes identitet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12–13).  Detta innebär att 
forskare måste säkerställa att deltagarens namn, adress och arbetsplats inte avslöjas, studien 
skall inte heller vara så detaljrik att offentligheten kan lista ut vem/vilka deltagare studien 
berör (Vetenskapsrådet, 2002, s. 13). När analys och sammanställning av inhämtade data 
gjordes gavs lärarna fiktiva namn i syfte att inte avslöja informanternas identitet. Utöver detta 
anges varken skola eller kommun där studien genomfördes.  
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Det fjärde och sista av huvudkraven är nyttjandekravet vilket betyder att forskaren endast får 
använda inhämtade data för studiens syfte och ändamål. Inhämtade data får alltså inte brukas 
av andra personer eller instanser (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). Efter att denna studie var 
färdigställd och godkänd förstördes all inhämtad data i syfte att skydda de deltagande från att 
informationen som inhämtas skulle hamna fel. 

Genomförande 

Datainsamlingen för denna studie grundas på intervjuer med sex olika lärare. Intervjuerna 
genomfördes med hjälp av en intervjuguide som utformades med utgångspunkt i studiens 
frågeställningar och teoretiska perspektiv (Bilaga 1). Intervjuerna i denna studie har 
genomförts på olika sätt. Tre av de deltagande informanterna intervjuades under ett fysiskt 
möte. Två av dessa tre informanter arbetar på samma skola. De tre kvarvarande informanterna 
intervjuades per telefon eftersom de bor utspritt över Sverige. Alla intervjuerna 
dokumenterades genom ljudinspelning. Innan intervjuerna genomfördes delgavs alla sex 
lärare ett informationsbrev (bilaga 1) där studiens syfte tydliggjordes. Efter att lärarna givit 
sitt medgivande om deltagande i studien planerades en intervjustruktur som är i enlighet med 
vad Justesen & Mik-Meyer (2012, s. 50–51) beskriver som intervjuns tre faser. 

Innan intervjun startade tillgodosågs informantens komfort och bekvämlighet inför intervjun. 
När informanten var bekväm repeterades intervjuns syfte och tillvägagångssätt. Även 
repetition av informationsbrevet (Bilaga 1) gjordes samt ett förtydligande om informantens 
möjlighet att avsluta sitt deltagande om så önskades. Genom detta genomfördes intervjuns 
första fas (Justesen & Mik-Meyer, 2012, s. 50). 

Intervjuns andra fas inleddes med att återberätta huvudfrågornas fokus och kontext (Justesen 
& Mik-Meyer, 2012, s. 50). I denna fas ställdes intervjufrågorna till informanten och denne 
fick gott om tid för att reflektera kring sitt svar samt tid för att omformulera sig om så 
behövdes innan nästa fråga ställdes. Intervjuaren fick i denna fas tillfälle att öva på sin roll 
som intervjuare, som enligt Justesen & Mik-Meyer (2012, s. 50) bör vara lugn och 
uppmärksam. 

Intervjuns tredje fas genomfördes i enlighet med Justesen & Mik-Meyer (2012, s. 50) 
rekommendationer genom att kontrollera intervjuns frågor för att säkerställa att alla har blivit 
ställda till informanten. Efter intervjun tillfrågades informanten om denne ville tillägga, 
omformulera eller stryka något av vad hen sagt i sina svar. Efter att all information var 
ihopsamlad tackades informanten för sitt deltagande och informerades om en ungefärlig tid 
när examensarbetes skulle finnas tillgängligt för hen att läsa. Samtliga informanter erbjöds 
efter intervjun möjligheten att höra av sig per mejl om de hade frågor eller funderingar kring 
datainsamlingen eller presentationen av insamlad data. 
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Analys 

Detta avsnitt redogör för studiens analysprocess. Det insamlade materialet i denna studien 
kommer från kvalitativa lärarintervjuer. Inhämtad data har sammanställts och analyserats i 
syfte att kunna urskilja vad som är relevant information i relation till studiens teoretiska 
ramverk, syfte och frågeställningar. 

När alla intervjuer hade genomförts och all empiri samlats påbörjades bearbetning av data. 
Bearbetningen av data gjordes i enlighet med vad Larsen (2009, s. 101–102) beskriver som en 
innehållsanalys. Analysprocessens första steg var att göra en datareduktion (Larsen, 2009, s. 
98) viket innebär att ljudinspelningarna lyssnades igenom ett flertal gånger och därefter 
transkriberades de delar av intervjuerna som var av mest relevans utifrån studiens 
frågeställning, de övriga delar av intervjuerna transkriberades inte. Transkriberingarna gjordes 
sedan om till mer lätthanterliga texter, texterna genomlästes sedan upprepade gånger. Under 
genomläsningen kodades texterna och koderna klassificerades in i teman i enlighet om vad 
Larsen (2009, s. 101–102) lyfter om innehållsanalys. Efter studiens olika teman identifierats 
delades det inhämtade datamaterialet in under dessa. Sedan granskades materialet i syfte att 
identifiera eventuella mönster. Till sist ställdes datamaterialet och de identifierade mönstren 
mot forskning och teorier som lyfts i studiens litteraturbakgrund samt mot studiens syfte och 
frågestållning I processen användes nyckelord som hjälpmedel för att söka i inhämtade data 
efter olika teman. Genom detta tillvägagångssätt kunde fem olika team synliggöras utifrån 
inhämtade data. Resultatet bearbetades även med hjälp av Hirdmans (1988, s. 54) uppfattning 
om genuskontrakt i syfte att försöka urskilja eller synliggöra några direkta eller indirekta 
skillnader i resultatet som skulle kunna kopplas eller förklaras med hjälp av genusteori.  
Stöd för upplägget hämtas från vad Larsen (2009, s. 104) förklarar gällande delanalys. 
Delanalysen i denna studie utgör den processdel efter transkribering och temaindelning av 
datamaterialet. Delanalysen synliggör de relevanta teman som hittats i datamaterialet. 
Studiens frågeställning delas där med upp i olika tabeller för att få en enkel överblick av 
koppling mellan datamaterial- tema och studiens frågeställning. 
 
För frågeställningen: Hur beskriver och resonerar lärare att de tar hänsyn till talutrymme, 
utrymme för interaktion samt hur deltagandet fördelas i klassrummet när de planerar och 
utför undervisning i teknik för att skapa en genusmedveten undervisning? – identifierades fem 
olika teman som beskrivs i Tabell 1:  
 

• Elevers intresse för skolan och teknik 
• Könsrollsstereotyper 
• Manlig könsprägel & hierarki inom teknikämnet.  
• Manlig & kvinnlig teknik  
• Pojkar och flickors självuppfattning om teknisk kunskap 
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Tabell 1: Identifiering av olika teman utifrån lärarintervjuerna 

 
 
 
 
 

Citat Nyckelord Tema 
”Jag utgår alltid i förstahand från 
vilken inställning mina elever har 
till teknik, sedan planerar jag 
genus inriktat utifrån det.” 

Inställning Elevers intresse för skolan och 
teknik 

”Det är viktigt att man som lärare 
ser till att snappa upp elevers 
inställning om vad som anses 
manligt och vad som anses 
kvinnligt, med det kan lärarna då 
arbeta med ett innehåll i tekniken 
som är jämlik fördelat mellan vad 
som anses vara kvinnlig och 
manlig teknik.” 

Manlig, kvinnlig, teknik Manlig och kvinnlig teknik 

”Killarna i klassen gör sig hörda 
betydligt mer än flickorna, det är 
mer vanlig förekommande om 
tekniken riktar sig mer till killar 
ex. motorer. Däremot om det är 
nyare teknik som appar på 
telefonen upplever jag tjejerna 
som något mer synliga än 
killarna.” 

Killar, flickor, motor, nyare teknik Könsrollsstereotyper 

”Om jag generaliserar från alla 
mina år som lärare visar sig pojkar 
ta både större talutrymme och 
utrymmer för interaktion i 
klassrummet under 
tekniklektionerna än flickor gör. 
Pojkar är generellt mer högljudda 
och det krävs mer av mig för att 
kunna få till en genomförbar 
tekniklektion med grabbarna i 
klassen än flickorna tyvärr (…)” 

Pojkar, större talutrymme, 
interaktion och högljudda  

Manlig könsprägel och hierarki 
inom  

 

”Oftast uppfattar jag det som om 
att pojkarna i klassen har en klar 
mer positiv inställning och bättre 
självförtroende till teknik, genom 
att samtala med klassen kring 
genus och kön kan jag säkerställa 
en genusmedveten 
teknikundervisning.” 

Självförtroende, inställning, teknik Pojkar och flickors uppfattning om 
sin kunskap om teknik 
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Resultat 
Denna del presenter studiens resultat från de kvalitativa lärarintervjuerna. Detta avsnitt utgår 
från studiens frågeställning om Hur lärare beskriver och resonerar att de tar hänsyn till 
talutrymme, utrymme för interaktion samt hur deltagandet fördelas i klassrummet när de 
planerar och utför undervisning i teknik för att skapa en genusmedveten undervisning. 
Frågeställningens resultat presenteras genom att lyfta de fem teman som identifierats i 
analysdelen.  
 

De teman som presenteras är Elevers intresse för skola och teknik, Könsrollsstereotyper, 
Manlig könsprägel och hierarki inom teknikämnet, Manlig och kvinnlig teknik samt om 
pojkars samt Flickors självuppfattning om teknisk kunskap.  

Elevers intresse för skolan och teknik                                                                                    
Flera av de intervjuade lärarna beskrev hur elevernas intresse för teknikundervisning 
påverkade hur de planerade och genomförde sin undervisning i teknikämnet.  

 
Alla lärare uppfattade att eleverna har ett högt intresse för teknikundervisningen, och de flesta 
av lärarna trodde att det grundades i att tekniklektionerna ger ett mer varierat inlärningssätt än 
många andra ämnen i skolan. Lärarna uppfattade även att nya undervisningsidéer och metoder 
kunde hämtas genom lärar- och elev dialoger om teknikundervisningen. Lisa förklarade att:   
 

Jag kan se att även de skoltrötta barnen som har ganska låg motivation till skolan har en klart 
bättre inställning till tekniken än övriga ämnen undervisar i.  

 
Hur elevernas intresse för teknik påverkade hennes planering förklarade Lisa på följande sätt:  
 

Det är generellt lättare att hitta på varierande uppgifter i teknikundervisningen eftersom det finns 
klart mer praktiska alternativ. Det är även lättare att få med alla elever på utförandet eftersom 
intresset är högre. Teknikämnets variationer ger även mig bättre möjligheter att kunna 
individanpassa arbetet eftersom anpassningar är lättare om det finns större variation i 
arbetsuppgifter. 
 

Ove förklarade hur elevernas intresse för teknik påverkar planeringen genom att lyfta 
följande:  
 

Det är lättare att prova nya saker med elever som har en positiv inställning till ett ämne. Jag 
brukar även kunna ta vara på elevernas höga intresse för teknik och arbeta lite mer 
ämnesöverskridande, på detta sätt kan jag planera in delar från andra ämnen som eleverna har 
lägre motivation till och smälta in i tekniken utan att de tappar varken fokus eller intresset, 
väldigt behändigt! 
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Gällande elevers intresse lyfte Sara att:  
 

Intresse för tekniken tycker jag är beroende av vilken årskurs det gäller, elever i årskurs 4–6 
upplever jag alltid som mycket positiva givetvis med rum för undantag men sen kommer en 
motivations/intresse-dipp i årskurs 7–8 och den repar de flesta sig under årskurs 9 igen.  

 
Fyra av sex lärare kom in på ämnet om hur de skulle kunna tillgodose elevens intresse. Av 
dessa fyra lärare uttryckte tre lärare att de ansåg att lärares största utmaning är just att kunna 
ta med alla elevers intresse och behov. Två av dessa tre lärare nämnde att det är mer eller 
mindre omöjligt att tillgodose varje enskild elevs behov eftersom elevgrupperna idag är så 
stora och elevernas kunskaper har så stor variation. På samma sätt säger lärarna att de 
uppfattar att intresseområdena skiljer sig påtagligt mellan eleverna. Genom dialoger med sina 
elever uppfattar lärarna det som att de på ett bättre sätt kan greppa vilka områden som 
behöver utvecklas. Sara var en av dessa två lärare och hon förklarade även att:  
 

Jag gör en generell plan för tekniken där jag har i åtanke vad eleverna i respektive grupp är 
intresserade av, men när man undervisar många klasser i samma årskurs och i andra årskurser 
omfattar det så extremt många elever så det blir svårt att gå ner på individnivå när det gäller 
intresset. 

 
Könsrollsstereotyper                                                                                                      
Könsrollsstereotyper var ett återkommande begrepp genom alla intervjuns frågor, en specifik 
intervjufråga syftade till att synliggöra lärarnas tankar och uppfattningar i större omfattning. 
Lärarna beskrev hur de ansåg att könsrollsstereotyper framkom i klassrummet samt hur deras 
uppfattning är kring begreppet. Alla lärare beskriver hur de arbetar med könsroller i sin 
teknikundervisning. 
 
Alla lärare var helt eniga om att de någon gång eller ett flertal gånger hade haft klasser där de 
varit i behov av att lägga ner extra tid och arbete med könsroller, stereotyper, kön, genus och 
jämlikhet. Ove berättade att:  
 

Det är en utmaning för oss äldre lärare att arbeta konstant med eftersom vi är uppvuxna med en 
normalisering av givna könsroller vilket kan bidra med att vissa inte reflekterar över elever som 
tillämpar det mer än andra. 

 
Alla lärare var även eniga om att könsroller inte skall förekomma i skolan alls, alla elever ska 
få samma möjligheter och förutsättningar. Maj förklarade att:  
 

Könsroller måste motverkas konstant, det krävs att alla lärare har en gemensam plan för att detta 
ska motverkas i alla ämnen genom hela skolgången då eleverna spenderar så mycket tid i skolan 
och där har vi möjlighet att påverka den som mest. 

 
I denna fråga tog två av sex lärare även upp könsroller ur ett kulturellt och religiöst perspektiv 
där de var kluvna i hur de skulle agera i dessa situationer för att motverka könsroller utan att 
kränka någon elevs värderingar. Dessa lärare belyste att dialog mellan lärare och elever som 
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det mest effektiva redskapet för att motverka könsroller. Ture berättade följande gällande sin 
erfarenhet av könsroller i klassrummet:  
 

Det är svårt när man jobbar i en mångkulturell grupp eftersom i deras familjer och vardag är 
könsnormer en självklarhet, tyvärr kan man som lärare bli blind om man år efter år jobbar i 
grupper där absolut största delen i klassen har dessa uppfattningar. Även om jag vet att det är fel 
så anpassar man sig och möter eleven där denne är för att kunna öka intresset istället, så om det 
gör att killarna håller på med kill-teknik och tjejerna med tjej-teknik anser jag inte det är hela 
världen förutsatt att eleverna är nöjda med det. Jag skulle däremot aldrig tolerera att pojkarna 
ansåg att de kunde bestämma eller förminska flickorna. 

 
Majoriteten av lärarna var eniga om att ju mer tid som läggs ner på ett arbete om att motverka 
traditionella könsroller i undervisningen desto stötte effekt får det hos eleverna. Lisa 
förklarade att hennes planering i alla ämnen var utformad för att motverka 
könsrollsstereotyper. Hon förklarade följande om sin planering av undervisning i 
teknikämnet:  

Jag tar först reda på var intresseområdena ligger i klassen genom att alla elever får precis i 
början av tekniken skriva ner vad de tycker är roligt inom teknik. Papperna skall vara 
namnmärkta så jag enkelt kan se om det finns tydliga mönster som påvisar speciella 
intresseområden för pojkar respektive flickor. När jag får all information utformar jag en 
planering med denna kunskap på hand, med denna kunskap kan jag planera en klar mer neural 
och genusmedveten teknikundervisning. 

 

Lärarna var inte eniga när det kom till frågan om huruvida lärarens egna föreställningar om 
könsroller påverkade elevernas uppfattning om vad som är manligt och kvinnligt. Ove lyfte 
att:  

Det kommer alltid finnas teknik som män är mer intresserade av på samma sätt som kvinnor är 
mer intresserade av en annan.  

Lisa förklarade att:  

Om jag vet att jag tycker att elektronik skulle tillhöra killar mer är det ett bra tillfälle för mig att 
arbeta med genus just för att mina egna uppfattningar inte ska prägla eleverna. 

Tre av sex lärare uttryckte att det snarare var lärarens behandling av begreppet genus och kön 
som skulle kunna påverka elevens uppfattning eftersom det inte är så ovanligt att människor i 
dagens samhälle är bättre utbildade kring genus och därmed minskar riskerna för att lärarna 
ska ägna sig år de givna könsrollerna. 

 

Manlig könsprägel och hierarki inom teknikämnet  
I detta avsnitt redogörs för hur de intervjuade lärarna förklarar huruvida de kan urskilja en 
manlig könsprägel i klassrummet eller ej samt hur deras syn på manlig könsprägel och 
hierarki ser ut. Lärarna förklarar även hur de planerar sin teknikundervisning för att motverka 
de klassiska könsrollerna i elevgruppen. 

Begreppet hierarki i genusteorin är kopplat till kön och genus men tillvardags har begreppet 
en vidare betydelse. Lärarna har inte utgått från begreppet utifrån genusteorin utan mer som 
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det bredare vardagsbegrepp. Det visade sig att begreppet manlig könsprägel och hierarki 
uppfattades på olika sätt av lärarna. Fyra av sex lärare uppfattade frågeställningen som att som 
att begreppen manlig könsprägel och hierarki skulle fokusera på klassrummet och 
undervisning. De andra två lärarna uppfattade frågeställningen som att begreppen berörde 
tekniken i helhet som arbetsplats, utbildningar och material i skolan. Två av de fyra lärare 
som uppfattat att frågeställningen gällde klassrummet ansåg att teknikämnet, matematikämnet 
och fysikämnet kunde påvisa en dominans av pojkarna. Hierarkiska strukturer var alla lärare 
ense om att de fanns i alla ämnen i skolan med att de inte nödvändigtvis var beroende av kön. 
Majs utsaga kring detta lät följande:  

Hierarki är nog vanligare än vad man förstår, det är inte lätt att urskilja eller att sätta fingret på. 
Men däremot anser jag nog att hierarki i skolan är mer beroende av samhällsstrukturen än 
könsstrukturen”.  

Hon förtydligade sedan sitt svar med att ”ofta ser jag att en hierarki mer rör olika kompisgäng 
där båda könen tillhör mer än att hierarki i skolan sonika tillhör pojkarna”.  

De intervjuade lärarna var mer eller mindre enade om att pojkar tog större plats men att 
pojkarna inte nödvändigtvis tilldelades ordet fler gånger än flickorna. Ture förklarade följande 
gällande skillnader mellan pojkar och flickor under teknikundervisningen:  

I den klassen jag har nu är pojkarna lite rörligare än flickorna, så det går ju tyvärr åt en del tid till 
att säga till pojkarna och försöka skapa en harmonisk arbetsro för alla i klassen. Tyvärr blir 
flickorna negativt påverkade av detta då hjälptiden går åt till detta istället.  

Gällande detta ämne förklarade Maj att hennes teknikundervisning är genusmedvetet 
planerad. 

Jag tar alltid hänsyn till hur gruppen ser ut först och främst, sedan väljer jag uppgifter och 
material som inte kan kopplas till de klassiska grupperna manligt och kvinnligt. Vissa moment 
kan inte undvikas att eleverna anser är manligt eller kvinnligt, i dessa moment arbetar jag med 
begreppet och försöker få eleverna att se ur olika perspektiv samt vad könsrollerna kan föra med 
sig för konsekvenser. 

Matematik, fysik och teknikämnena kunde enligt majoriteten av lärarna klassificeras som att 
ha en manlig könsprägel.  Anna berättade att:  

Om man läser om teknikhistoria läser man sig snabbt till att teknikämnet alltid har präglats av en 
manlig könsprägel, jag tycker mig ibland kunna märka i klassrummet att denna uppfattningen 
fortfarande finns kvar hos en del. 

Lisa var en av de två lärare som uppfattade att frågan gäller teknikämnet i sin helhet. Hon 
förklarade att hon ansåg att det finns en tydlig manlig könsprägel vilket skulle kunna vara ett 
resultat av en manligt könspräglad teknikhistoria. Hon förklarade samtidigt att tros detta 
upplever hon det som om den manliga könsprägeln håller på att försvinna successiv i 
klassrummen. Lärarna var enade om att bästa sätt att bearbeta och motverka den manliga 
könsprägeln och hierarki inom teknikämnet var även här genom lärar- och elev dialoger 
eftersom det ger en klarare insyn gällande vilka områden som läraren ska lyfta och arbeta med 
i fortsatta teknikundervisningen. 
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Manlig och kvinnlig teknik                                                                                                 
I detta avsnitt presenteras resultaten från lärarintervjuerna gällande begreppen manlig och 
kvinnlig teknik. Under detta ämne fick lärarna beskriva hur de ansåg att dessa begrepp kan 
påverka deras planering och genomförande av undervisningen i teknik. 
                                                                                                                                                             
Fyra av de sex intervjuade lärarna uttryckte att skolmaterialet både har en indirekt och direkt 
viktig del i elevernas genusmedvetenhet i teknikundervisning. Dessa fyra lärare var även 
enade i att läromedel kan ge en snedvriden beskrivning av tekniken idag eftersom många 
artefakter som lyfts historiskt är gjorda av män då tekniken ”tillhörde” männen förr i tiden. 
Detta kan leda till en omedveten föreställning hos eleverna om vad som kan tänkas var 
manligt och vad som skulle kunna tänkas var kvinnlig teknik. En direkt inverkan förklarade 
lärarna är hur lärarna själv talar om kön i samband med teknik. Anna förklarade att:  

Det är viktigt att undervisa om alla historiska sätt viktiga föremål och konstruktioner som 
skapats och självklart lyfta fram skaparen bakom dessa att det är män till en majoritet som står 
för dessa kan vi inte påverka men däremot kan lärarna ha i åtanke att lyfta fram nyare tekniska 
lösningar som är skapade av en kvinna, genom detta ges även möjligheten att belysa att tekniken 
idag inte nödvändigtvis präglas av män.  

De kvarvarande två av sex lärarna hade inte reflekterat över det tekniska innehållet i 
läroböckerna ur detta perspektiv alls. En av dessa lärare använde sig inte av läroböcker utan 
följde sin kollegas planering som var oberoende av fysiska böcker. Den andra av dessa två 
uttryckte att manlig och kvinnlig teknik alltid kommer att finnas på ett eller annat sätt. Ove 
berättade att:  

Mitt fokus ligger inte i att studera studiematerialet på så vis, jag själv reflekterar tyvärr inte så 
mycket över kön i den benämningen utan jag fokuserar mer på vilka artefakter och funktioner 
som är viktiga att inkludera i min undervisning så eleverna får så mycket användbar kunskap 
som möjligt utifrån samhället i dag.  

Han menade även att om vi lägger ner för mycket tid på att klassa olika saker som manligt 
och kvinnligt i syfte att neutralisera manligt och kvinnligt finns risken att det har motsatt 
effekt. Alla lärare var enade i att huruvida samhället och skolan påverkade elevens 
föreställning om manlig och kvinnlig teknik var helt beroende av vilken grupp man har, 
geografisk plats i landet och hur skolan i sin helhet behandlar begreppet kön. Sara förklarade 
sina erfarenheter kring skillnader beroende på geografisk plats på följande sätt:  

När jag bodde norr över i landet arbetade jag på olika byskolor. Jag upplever att eleverna på 
dessa skolor fortfarande lever i starkare könsroller än elever man möter i större städer. Jag kunde 
se att det var vanligt att pojkarna ville bli traktorförare, bilmekaniker och arbeta inom bygg. 
Flickorna ville generellt arbeta inom sjukvård, djur eller inom barnomsorg. 

 

En av lärarna lyfte även sambandet mellan könsroller och uppfattningen av vad om är manlig 
och kvinnlig teknik genom att förklara att:  

Killarna i klassen gör sig hörda betydligt mer än flickorna, det är mer vanlig förekommande om 
tekniken riktar sig mer till killar ex. motorer. Däremot om det är nyare teknik som appar på 
telefonen upplever jag tjejerna som något mer synliga än killarna. 
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Denna förklaring framhäver att eleverna i denna klass indikerar på att det finns uppfattningar 
om vad som är manlig och kvinnlig teknik. 

Pojkar och flickors uppfattning om sin kunskap om teknik 

För detta område fick lärarna beskriva hur de tar hänsyn till pojkar och flickors självuppfattning 
om teknisk kunskap när de planerar samt genomför sin undervisning i teknik. 

Fem av sex lärare uppfattade inte att det var någon påtaglig skillnad mellan elevernas 
självuppfattning kring deras tekniska kunskap med utgångspunkt från kön. Två av sex lärare 
uttryckte att det kunde antydas en skillnad i de tidiga skolåren mellan pojkar och flickor där 
pojkarna då skulle ha en större självförtroende inom ämnet oavsett om de gjorde uppgiften 
rätt eller fel. Flickornas självuppfattning upplevdes vara sämre när det gällde konstruktioner 
bland annat lego. Lärarna berättade att flickorna generellt sätt ansåg att pojkar var bättre på att 
bygga ihop saker. Detta var helt oberoende av hur pojkarna agerade mot flickorna. Dessa två 
lärare berättade även att de ansåg att denna osäkerhet succesivt växte bort med lite stöd och 
tid. Alla lärare uttryckte att ju äldre elever man undervisade desto mera försvann eventuella 
skillnader mellan flickor och pojkars självuppfattning om deras tekniska kunskap.  
Under intervjun med Ture gällande skillnader mellan pojkar och flickors tekniska 
självförtroende förklarade han att:  
 

Jag undervisar just nu bland annat en årskurs 9 i teknik, i denna klass anser jag att tjejerna har ett 
starkare tekniskt självförtroende än grabbarna. Förra året hade jag en annan klass i årskurs 9 där 
grabbarna var säkrare så jag tror att det beror mer på klassens helhets intresse för teknik, ibland 
får man en klass där tjejerna älskar teknik och ibland får man en där grabbarna älskar teknik.  

 
Under intervjun med Sara beskrev hon sin uppfattning rörande vikten av planering kring 
självuppfattning följande:  
 

Det är viktigt att man i sin planering avsätter tid för att lyfta och diskutera ämnet 
självuppfattning. Genom att diskutera med eleverna får jag en uppfattning om var eventuell 
problematik kan ligga eller i alla fall inom vilka områden. Då kan jag arbeta extra med dessa 
områden för att stärka de elever som har sämre tillit till sina förmågor i ämnet. 
 

 Ove hade en liten annan uppfattning gällande planeringen, han förklarade att:  
 

När det kommer till denna typ av ämne planerar jag aldrig i förväg. Jag följer min planering och 
kursplanen och utifrån det får eleverna möjligheten att visa hur deras självuppfattning är och 
därefter kan jag göra förändringar i min undervisning för att kunna hjälpa alla elever att 
förstärka sina kunskaper inom teknik och med det även självförtroendet.  

 
Oves sätt att förhålla sig till eleverna påvisar en vilja att möta eleverna utifrån deras faktiska 
kunskaper, uppfattningar och självförtroende snarare än att ta förgivet hur det ser ut med 
elevernas uppfattning om deras kunskaper i teknik skulle vara. 
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Resultatsammanfattning 
Genom denna undersökning förtydligades det vilka olika aspekter som lärarna tar hänsyn till 
för att kunna planera och genomföra en genusmedveten teknikundervisning. Resultatet 
framställer även hur lärarna planerar sin teknikundervisning utifrån elevernas intresse för 
skolan och teknik. Lärarna beskriver även att dialog mellan elever och lärare är en viktig del 
för att motverka könsstereotyper. Lärarna förklarar att en manlig könsprägel i teknikämnet är 
vanligare att se i yngre åldrar. Gällande om vilka elever som tog/ gavs större utrymme under 
teknikundervisningen var lärarna så gott som eniga om att pojkar tog upp den störta delen av 
tiden. Majoriteten av lärarna var överens om att undervisningsmaterialet hade en stor inverkan 
av elevens föreställning om vem och vilken typ av teknik som tillhör vilket kön, och att 
uppfattningen kring hur begreppen kvinnlig och manlig teknik påverkade elevens inställning 
till teknik. Lärarna var i detta ämne även enade om att hur eleverna uppfattar manlig och 
kvinnlig teknik har med andra yttre faktorer att göra så som geografisk plats och vilken 
inriktning varje individuell skola har i behandling av genus och kön. Gällande elevernas 
självuppfattning i teknikämnet var lärarna enade om att kunskap om eleven var nyckeln för att 
kunna stärka de elever som hade en sämre självuppfattning i teknikämnet.  
 
 
Diskussion 
I detta avsnitt av studien presenteras först en metoddiskussion som sedan följs av en 
resultatsdisskussion vars syfte är att med anknytning till metodlitteratur och forskning 
diskutera metodval och tillvägagångssätt, studiens resultat samt dess tillförlitlighet.  
 
Metoddiskussion 
I denna del diskuteras studiens metodval, genomförande och urval samt validitet och 
reliabilitet med hjälp av bakgrundslitteraturen.  
 
Metodval 
I början av denna studie var planen att använda en kombination av kvalitativa och kvantitativa 
metoder, genom så kallad metodtriangulering. Fördelen med metodtriangulering är att dessa 
två metoder kompletterar varandra på ett bra sätt vilket kan höja studiens tillförlitlighet 
(Larsen, 2009, s. 28). Planen var att studiens genomförande skulle utgöras av både kvalitativa 
intervjuer och kvalitativa observationer och kvantitativa enkäter. Tyvärr gick det inte att 
genomföra observationer. Orsak till detta var först och främst tidsbrist, det var även svårt att 
inhämta samtycken från alla vårdnadshavare i tid. Studien fick därmed ändra form och 
metodval.  
 
En kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer användes istället för att undersöka 
och hitta svar till studiens frågeställning. Fördelen med att använda en kvalitativ metod till 
denna undersökning var att kvalitativa metoder är flexibla och kan anpassas i takt med att 
studiens struktur förändras och tar form. En annan fördel med en kvalitativ undersökning är 
att denna metod gör det möjligt att komma åt delar som inte kan kvantifieras (Eliasson, 2018, 
s. 27). Ytterligare en fördel som bör lyftas med de kvalitativa metoderna är att till skillnad 
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från de kvantitativa metoderna går det att komplettera material med de kvalitativa metoderna 
(Eliasson, 2018, s. 30). En nackdel med att genomföra en studie med ett kvalitativt metodval 
är att det ät tidskrävande. Planering och genomförande av intervjuer och enkäter kräver en 
gedigen planering för att det skall bli ett bra resultat med ett gediget och användbart material. 
En annan nackdel med kvalitativa metoder är att det inte är en lika bra metod att tillämpa som 
en kvantitativ metod om syftet är att kunna göra generaliseringar. En konsekvens som 
synliggjorts av metodvalet är att resultaten i studien förefaller sig vara relativ snävt med 
snarlika intervjusvar. Detta kan vara en konsekvens av att studien endast har kvalitativa 
intervjuer som metod och med det kan ha givit snarlika svar från alla informanter. Eftersom 
alla metoder har sina svagheter hade studien därmed till fördel kunnat tillämpa 
metodtriangulering som metodval. Motivering till detta är att genom att använda två metoder i 
en studie ges det bättre förutsättningar till att väga upp en metods svaga sidor med en annan 
metods starka sidor (Larsen, 2009, 28).  
 
Genomförande och urval  
Genomförandet av intervjuerna hade lite olika tillvägagångssätt. En del lärare intervjuades på 
en fysisk plats och en del intervjuades per telefon. Fördelen med att sitta bredvid den person 
som intervjuas är att intervjuaren kan se uttryck och gester som informanter använder, och det 
underlättar när intervjuaren ska avgöra huruvida frågor bör komma i en annan ordning eller 
omformuleras. Telefonintervjuernas fördel är att intervjuaren inte kan se den intervjuade och 
därmed kan inte eventuella gester eller minspel påverka intervjuarens uppfattning av svaret. 
En annan fördel är ett det är lättare att göra eventuella kompletteringar om så behövs då det 
inte krävs att det måste planeras för en fysisk träff som kan vara tidskrävande för bägge 
parter. Nackdelen med telefonintervju är bland annat att telefonintervjuer inte är lämpade för 
mer djupgående frågor och svar (Trost, 2009, s. 22). En annan nackdel med att tillämpa sig av 
intervjuer är även vad Larsen (2009, s. 107) att balansgången mellan forskarens egen tolkning 
och om hur informanten upplever den aktuella situationen.  
 
Urvalet av lärare i denna studie har både för- och nackdelar. En fördel var att alla intervjuade 
är legitimerade lärare samt behöriga i teknikämnet. En annan fördel var att det är både män 
och kvinnor i olika åldrar som medverkar, då detta ger en större variation av urvalet. En 
nackdel med urvalet var att det försvårar möjligheterna att kunna få en mer ingående bild av 
hur en skolas eller kommuns arbetssätt fungerar. Orsak till detta var att urvalet endast ger 
möjligheter till ett stickprov av individer från en kommun till en annan. En annan nackdel kan 
tänkas ligga i bekvämlighetsurvalet eftersom urvalet blir en självselektion från studiens 
författare vilket kan medföra en risk för ett homogent urval av personer (Trost, 2009, s. 120). 
Syftet var att urvalet skulle vara heterogent inom den givna homogeniteten, detta uppnåddes 
inte. Trots att syftet var att uppnå stor variation på intervjusvaren uppnåddes snarare 
motsatsen, väldigt låg variation och mycket homogena intervjusvar. Det hade varit 
fördelaktigt för studien om fler informanter hade deltagit. Genom ett större urval av 
informanter minskas risken att studien ska ha ett homogent urval. 
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Analysen har bestått av flera olika delar så som inhämta data, transkribera och koda intervjuer, 
analysera resultatet och sedan slutligen presentera detta i tabell och text. I Analysprocessen 
synliggjordes problematik kring studiens teman och dess syfte. Den del i analysprocessen som 
framställer studiens olika teman är även den som skall framhäva variationen i intervjusvaren. 
I denna studie har dock intervjusvaren förefallit sig relativt likartade vilket resulterat i att de 
olika teman inte har uppfyllt sitt syfte. De identifierade teman i denna studie har alltså snarare 
beskrivit intervjufrågorna än framställt en variation mellan intervjusvaren. Som konsekvens 
av detta når inte studien en bredd eller stor variation i sin resultatdel. Denna studie har brister 
i sin analysprocess som påverkar studiens reliabilitet negativt.  
 
Validitet och reliabilitet  
Intervjuerna som genomfördes inom ramen för denna studie har vid intervjutillfällets spelades 
in. Genom att ha inspelade intervjuer ökar studiens validitet då återgivningen av 
intervjusvaren blir mer precisa till skillnad om intervjusvaren endast skulle ha dokumenterats 
i form av skriftliga anteckningar. En annan del som ökar validiteten i denna studie är att 
genom de kvalitativa metodernas flexibilitet har möjligheten att göra förändringar i arbetet 
eller komplettera delar i syfte att få med detaljer som är viktiga för frågeställningen (Larsen, 
2009, s. 80–81). 
 
Genom att denna studie baseras på intervjuer så är reliabiliteten svår att säkerställa. 
Intervjuers tillförlitlighet kan variera eftersom den intervjuade kanske inte vill svara på alla 
frågor eller kan känna sig pressad och därmed kan svaren komma att påverkas till vad den 
intervjuade tror att den som intervjuar vill höra (Larsen, 2009, s. 81). Det hade varit 
fördelaktigt både för studiens validitet och reliabilitet om metodtriangulering hade kunnat 
tillämpas då metoderna kompletterar varandra. I syfte att höja studiens reliabilitet låg stort 
fokus under analysarbetet legat på att hålla isär citat från de intervjuade på ett noggrant sätt. 
Intervjuerna har transkriberats var för sig och transkripten har sedan organiserats på ett sådant 
sätt att en ihop-blandning skulle vara omöjlig. När resultatet väl var sammanställt påvisades 
det dock att det inte hade varit nödvändigt att veta vilken informant som sade eftersom 
resultatet inte påverkades av att veta vilket uttalande som gjordes av vilken informant. Om 
någon annan person skulle göra en motsvarande studie alternativt testa denna studie skulle 
denna förmodligen kunna få andra resultat, detta innebär att studien inte har en hög reliabilitet 
utifrån vad Larsen (2009, s. 81) förklarar om reliabilitet i en studie.  Andra teman skulle 
kunna identifieras genom andra intervjufrågor. Ett resultat av att andra teman skulle ha 
identifierats är att studien skulle kunna uppnå och framställa en större variation i 
intervjusvaren. Ett resultat av att en förändrad analysprocess skulle gjorts är att studien skulle 
kunnat uppnå högre reliabilitet.   
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Resultatsdisskussion 
I detta avsnitt diskuteras studiens resultat utifrån studiens frågeställning Hur lärare beskriver/ 
resonerar att de tar hänsyn till talutrymme, utrymme för interaktion samt hur deltagandet 
fördelas i klassrummet när de planerar och utför undervisning i teknik för att skapa en 
genusmedveten undervisning. Frågeställningen diskuteras med hjälp av studiens teoretiska 
perspektiv, litteraturbakgrund och läroplan som framkommer i de första avsnitten av denna 
studie. 
 
Elevers intresse för skolan och teknik 
Av studiens resultat framgår att elevers intresse för teknik är en viktig utgångspunkt när lärare 
planerar och genomför sin undervisning i teknik.  
 
Tidigare studier inom ämnet har visat motsvarande samband mellan elevers intresse och 
lärarens planering och genomförande av undervisning. I denna studies resultat finns det 
likheter med om vad Sultan (2018, s. 35) förklarar i sin forskningsrapport att det är viktigt att 
läraren tar hänsyn till vilket undervisningsmaterial hen använder då undervisningsmaterialen 
kan komma att påverka den enskilda elevens intresse och motivation. Lärarna i denna studie 
förklarar att de alltid måste ha i åtanke att varje klass och varje elev är unik. Denna inställning 
stämmer även överens med vad läroplanen lyfter om att lärare ska ta hänsyn till varje enskild 
individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande (Skolverket, 2018, s. 12). Detta ger 
en indikation om att det är svårt att generalisera i frågor som genus och hierarki eftersom 
samma mönster inte nödvändigtvis är återkommande i de olika klasserna. Från detta resultat 
kan likheter hittas med vad Harding förklarar om (1988, s.53) tre reproduktionsprocesser 
kulturell överlagring, social integration och socialisering som tillhör genussystemet. Dessa 
tre processer förklarar olika orsaker till att kvinnligt och manligt, över och underordnad finns 
mellan könen i skolan såväl som i samhället. En förklaring till att resultatet kan vara svårt att 
generalisera kan vara att en konstant progression av jämställdhet i teknikundervisningen och 
samhället sker utifrån ett genusperspektiv. Genom detta blir inte konsekvenserna för eleverna 
i teknikundervisningen lika stora/många då de tre reproduktionsprocessernas innebörd och 
konsekvenser aktivt motarbetas. Konsekvenserna av studiens resultat skulle kunna vara att 
lärarna inte lyckas utforma en planering som uppmuntrar och motiverar eleverna till att lära. 
Detta skulle i sin tur ge följdkonsekvenser så som låga betyg och försämrad inställning till 
teknikundervisning. Låga betyg och försämrad inställning till teknikundervisning kan komma 
att påverka att deras yrkesval skulle kunna styras bort från tekniska utbildningar och yrken. 
En annan förklaring kan även vara att skolan aktivt verkar för att motverka könsmönster som 
begränsar elevernas lärande, val och utveckling (Skolverket, 2019, s. 6).  
 
Lärarna var enade om att det fanns ett högt intresse för teknikämnet hos eleverna. Lärarna 
kunde inte heller urskilja någon specifik fördelning mellan intressenivå och kön. Detta 
stämmer överens med det resultat som Björkholm (2010, s. 40) kom fram till om att intresset 
för inställningen för teknikundervisningen inte skiljer sig nämnvärt mellan könen. Rooke 
(2013) lyfter även i sin avhandling att en orsak till elevernas höga intresse skulle kunna 
grundas i att eleverna tycker att det är skönt med ett avbrott från den vanliga 
bokundervisningen (Rooke, 203, s. 25). Samtidigt visade hennes studie ett resultat där pojkars 
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intresse för teknik var generellt sett högre än flickors (Rooke, 2013, s. 24), vilket skiljer sig 
från vad lärare i denna studie uttryckte gällande detta. Även Lindahls (2010, s. 230, 232) 
studie visar att eleverna ansåg att intresset för teknik skiljde sig utifrån ett könsperspektiv, 
studien visade även att elevernas intresse och inställning påverkades positivt genom tillgången 
till ett mer praktiskt arbetssätt. Om denna kunskap skulle vävas in i planering och utförande 
av undervisningen skulle både lärarna och eleverna ges goda förutsättningar för att öka 
eleverna intresse och inställning i teknikämnet. Det skulle även ge lärarna möjlighet att 
planera och genomföra undervisningen på ett sådant sätt att Hardings (1988, s. 53) 
reproduktionsnivåer konstant vara under process i syfte att neutralisera och motverka över- 
och underordnad mellan könen i teknikundervisningen. 
 
Könsrollsstereotyper 
Av studiens resultat framgår att könsrollsstereotyper i elevgruppen kunde påverka hur lärarna 
planerar och utför sin undervisning i teknik. Könsrollsstereotyper var ett återkommande 
begrepp genom alla intervjuns frågor, lärarna beskrev hur de ansåg att könsrollsstereotyper 
framkom i klassrummet samt hur deras planering och undervisning påverkades.  
 
I denna studies resultat framgår det att eleverna ges möjlighet att reflektera över begrepp som 
könsroller, manligt och kvinnligt genom att lärarna gör utrymme för dessa typer av dialoger 
med eleverna. Detta i enlighet med vad kursplanen i teknik avser att ge eleverna 
förutsättningar att utveckla sitt självförtroende kring tekniska lösningar och relatera dessa 
frågor till bland annat könsroller (Skolverket, 2018, s. 292).  
 
Hirdman (1988, s. 53) kopplar de tre processerna kulturell överlagring sociala integrationen 
och socialisering till en del av genussystemet och kan därmed vara en förklaring till att 
kvinnor/flickor inte ifrågasätter sin plats som underordnade. Detta kan kopplas till att lärarna i 
denna studie ansåg att det var viktigt att motverka traditionella könsrollsstereotyper för att 
strukturer med över- och underordningar inte skall få ta plats i teknikundervisningen. 
Exempel på över- och underordningar i teknikklassrummet kan vara att pojkarna anser att de 
är bättre på exempelvis att bygga, laga och meka med motorer än vad flickorna är, och att 
flickorna inte ifrågasätter den inställningen och som resultat av detta har en överordning inom 
ämnet intagits av pojkarna Trots att alla ansåg att detta var viktigt så skiljde sig synen en del 
på hur och när man skall agera. En orsak till detta kan vara att lärarna inte har givits 
möjligheter att delta i utbildning om hur könsrollsstereotyper ska motverkas utan snarare mer 
att de ska motverkas eftersom läroplanen lyfter fram lärarens ansvar att diskutera om hur olika 
uppfattningar om manligt och kvinnligt kan påverka och begränsa människors livsval och 
möjligheter (Skolverkets, 2019, s.11). En av lärarna var för att man i alla avseenden skulle 
motverka traditionella könsroller medan en annan lärare ansåg att det är bättre om man kan 
avväga och avgöra vilken betydelse det har i klassrummet eller om läraren istället ska möta 
eleven från dennes förkunskaper, erfarenheter och perspektiv för att öka motivationen och 
skolintresset. En viktig aspekt att komma ihåg är vad Elvstrand (2015, s. 4) lyfter om att 
pojkar och flickor i största möjliga utsträckning ska ha tillgång till könsneutrala material i 
undervisningen från så tidig ålder som möjligt. Detta kan vara ett sätt att motverka de 
traditionella könsrollerna i teknikundervisningen. Hur stor roll spelar planeringen, dvs. 
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lärarnas val av undervisningsmaterial och undervisningsmetoder?  Ove antydde under 
intervjun att det alltid kommer finnas områden där könet är det som avgör intresset för 
tekniken. Detta uttalande kan vara ett resultat där en kulturell överlagring (Hirdman, 1988, s. 
53) genomsyras det vill säga är det de invanda könsrollerna är det som ligger som grund för 
resonemanget. Oves utlåtande kan förklaras genom vad Hedlin (2009) lyfter om synen på 
kvinnor och teknik ur ett historiskt perspektiv om kvinnlig och manlig teknik att kvinnans 
teknik förr skulle kopplas till moderskap och hemmet medan mannen skulle ägna sig till den 
svårare samhällstekniken (Hedlin, 2009, s. 202). Detta förstärks även med vad i 
bakgrundsavsnittet kunde läsa om Hirdmans (1988, s. 51) genussystem som lyfter 
isärhållanden, dikotomin, på så sätt att man separerar intresset för olika tekniska områden 
utifrån kön. I detta fall handlar dikotomin att flickornas intresseområde i 
teknikundervisningen skulle vara helt avskilt från vad pojkarnas intresseområde i 
teknikundervisningen handlar om.  
 
Manlig könsprägel och hierarki inom teknikämnet 
Resultatet beskriver hur lärarna kan urskilja en manlig könsprägel i teknikundervisningen 
samt hur de hanterar detta i sin planering och undervisning i syfte att teknikundervisningen 
skall genomsyras av en genusmedvetenhet. 

En viktig aspekt i lärarnas utsagor var att majoriteten av lärarna inte ansåg att hierarkiska 
strukturer nödvändigtvis är beroende av kön utan snarare bottnar i samhällets och skolans 
påverkan på eleverna. Lärarna i denna studie ansåg att det främst att det var samhället och 
skolan som hade störst inverkan på hur hierarkiska strukturer påverkade teknikundervisningen 
snarare än kön. Likheter med detta resultat kan återfinnas i vad Hirdmans (1988, s. 54) teori 
om den sociala integrationen och socialiseringens betydelse i genuskontraktet vilket i detta 
fall avspeglas i klassrummen. Studiens resultat skulle även kunna kopplas och förklaras med 
vad Berner (2003, s. 123) beskriver om att pojkarnas nedärvda dominans och förtur inom 
tekniken och att detta skulle bottna i det könssegregerade samhället där könsrollsinlärningen 
sker i dold form vilket innebär att det är bristande medvetenhet om hur könsroller lärs in 
(Berner, 2003, s. 123). Ytterligare en del att lyfta fram av studiens resultat är att de flesta 
lärarna planerade utifrån ett genusperspektiv och att de inte heller kunde se en solklar antydan 
till att deras undervisning skulle ha en manlig könsprägel. Detta skulle kunna vara ett resultat 
av en genusmedveten teknikundervisning, eller alternativt en svårighet att ha ett 
utifrånperspektiv på sin undervisning. En annan del som även är värd att belysa är att alla 
lärare var mer eller mindre enade om att pojkar tog/gavs störst utrymme i klassrummet och att 
detta varken var avsiktligt eller önskvärt att fördelningen var orättvis. En av lärarna förklarade 
att hen ansåg att det alltid kommer att finnas kill- och tjejteknik i viss mån. En orsak till ett 
sådant resonemang kan även förklaras genom Hirdmans (1988, s. 54) resonemang om 
genuskontrakt och kulturell överlagring på så vis att läraren själv kanske har en nedärvd 
föreställning om teknik och hur den förhåller sig mellan kön. Om en generalisering görs av 
denna lärares uttalande kan en likhet med vad Löfström (2004, s. 61) lyfter om pull-effekten, 
det vill säga att lärare tyr sig till det trygga och invanda och med det faller in i de traditionella 
mönster i teknikämnet där den manliga könsprägeln dominerar. Det går även emot vad 
läroplanen säger om att lärarna ska ”planera och genomföra undervisningen så att eleverna 
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möts och arbetar tillsammans oberoende av könstillhörighet (Skolverket, 2018, s. 11). 
Ytterligare en viktig del att lyfta är den där Lisa förklarar att hon kunde se att teknikämnet har 
en tydlig manlig könsprägel samt att hon ansåg att detta var resultat från teknikens historia. 
En förklaring till Lisas resonemang skulle vara att kvinnlig teknik så som väva och sticka har 
osynliggjorts genom åren. En annan orsak kan vara att det är män som definierat vad som är 
teknikhistoria och vad den ska innehålla (Berner, 2009, s. 122).  
 
Manlig & kvinnlig teknik 
Resultatet visade att lärarnas individuella syn och uppfattning gällande området som rör 
manlig och kvinnlig teknik påverkade lärarna hur de planerade och genomförde sin 
teknikundervisning. Resultatet visade även att genusmedvetenheten påverkas av vilken typ av 
material som väljs i undervisningen. 

 

Resultatet gällande hur lärarna resonerade kring begreppen manlig och kvinnlig teknik i 
undervisningen påvisade olika områden. Det första området som är viktig att lyfta fram var 
läromedlens inverkan på hur elever kan tänkas uppfatta tekniken och deras uppfattningar 
kring teknikföremålens innovatörer samt hur språkbruket kan motverka uppfattningar hos 
elever om givna könsroller inom tekniken (Skolverket, 2017a, s.5). Resultatet visade även att 
en majoritet av lärarna ansåg att undervisningsmaterialet kunde skapa en snedvriden 
beskrivning av dagens teknik eftersom många av de historiska artefakterna är uppfunna av 
män. Likheter i denna studies resultatkan göras med vad Berner (2009, s. 122) förklarar om 
att stereotyper i teknikundervisningen kommer till uttryck via läromedel då dessa oftast är 
författade av män och baseras utifrån manliga erfarenheter.  En viss problematik kan tänkas 
uppstå eftersom teknikhistoria är en viktig del att undervisa om i tekniken för att ge eleverna 
en uppfattning om hur saker har uppstått och hur ny teknik grundas utifrån historisk teknik. 
Resultat som ovanstående kan få konsekvenser för flickorna så som negativ inställning till 
teknikundervisning i klassrummet.  Dock kan även sådana fall tänkas bli bra tillfällen för 
lärarna att tillämpa sina genuskunskaper i klassrummet genom att lyfta fram könsroller ur ett 
historiskt perspektiv exempelvis genom vad som lyfts fram i bakgrundslitteraturen genom vad 
Berner (2003, s. 120) belyser om att skillnaderna mellan män och kvinnor inte var ett problem 
i ett utbildningsperspektiv förrän på 1950-talet eftersom de traditionella könsrollerna var 
tagna för givna tidigare.  
 
Eftersom teknikämnet historiskt sätt har en starkt manlig könsprägel ger resultaten lärarna 
goda förutsättningar att arbeta med andra delar ur läroplanen exempelvis att motverka 
könsroller och arbeta mot en likvärdig utbildning (Skolverket, 2018, s. 6). Sverige är i dag ett 
land som ligger i topp gällande jämställdhet ur ett könsperspektiv (Rooke, 203, s. 1) och det 
kan därför vara viktigt att lyfta fram i undervisningen att tekniken idag inte per automatik 
domineras av män även om undervisningsmaterial kan antyda detta. Ett annat intressant 
resultat var att lärarna var mer eller mindre eniga om att könsrollsstereotyperna är olika 
mycket invanda beroende av till exempel utbildningsnivå, syn på vad dom är kvinnligt 
respektive manligt. Detta resultat kan delvis förklaras med hjälp av Hirdmans (1988, s 54) 
genuskontrakt men även också genom vad Elvstrand, Hallström och Hellberg (2015, s. 13) 
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förklarar om att pojkar och flickor lär sig att ta till sig tillvägagångsskillnaderna som finns 
mellan könen sedan tidig ålder och i och med detta så förstärks skillnaderna i teknikämnet 
mellan könen redan från de tidigare skolåren.   
 
Studiens resultat visar att lärarna kunde se att det finns en tydlig skillnad beroende på den 
geografiska platsen i landet. Detta resultat går emot syftet med läroplanens avsikt om att: 
”utbildningen inom varje skolform och inom fritidshemmet ska vara likvärdig, oavsett var i 
landet den anordnas” (Skolverket, 2018, s. 6). Ytterligare ett intressant resultat från studien 
som jag vill framhäva är det när en av lärarna beskriver att tendenser till vad hens klass 
uppfattar vara manlig och kvinnlig teknik kan synliggöras genom hur stor/mycket plats de tar 
i klassrummet. Likheter i denna studies resultat kan återfinnas i Skoghs (2001, s. 39) 
avhandling som förklarar att flickor i större utsträckning tenderar till att vända sig till 
aktiviteter som är närmare knutna till hem och hushåll än pojkar vilka hellre valde aktiviteter 
som hade med bilar, motorer och verktyg att göra.  
 
Pojkar och flickors uppfattning om sin kunskap om teknik 
Studiens resultat visar att lärarna ansåg att dialoger med elever om deras tekniska 
självförtroende och självuppfattning var en viktig del att inkludera i sin planering för att nå en 
givande teknikundervisning. I kursplanen för teknik lyfts det att undervisningen skall 
utformas på ett sådant sätt att eleverna ges förutsättningar till att utveckla tilltro till sin 
förmåga att bedöma tekniska lösningar samt utveckla förståelse hur teknik utvecklas 
(Skolverket, 2018, s. 292). I denna studie visade det sig vara viktigt att ta hänsyn till för 
lärarna när de planerade sin undervisning eftersom det fanns skillnader mellan pojkar och 
flickors uppfattning om sin kunskap om teknik. Med hjälp av en noggrann planering och 
lärar- och elevdialoger var det lättare för lärarna att stötta sina elever i deras uppfattning om 
sin kunskap om teknik. Likheter från denna studies resultat och Lindahls (2003, s. 229–230) 
kan återfinnas gällande om att uppfattningen om sin tekniska kunskap skiljer sig mellan 
könen.  
 
Denna studie påvisade två resultat som är viktiga att lyfta under detta tema. Det första var att 
två lärare kunde se en antydan till att flickor i de tidiga skolåren tenderar till att ha ett sämre 
självförtroende i teknikämnet än vad pojkar i samma ålder har. Detta resultat har klara likheter 
med vad resultatet i Björkholms (2010) studie visade om att pojkar i större utsträckning ansåg 
sig vara bra på teknik i jämförelse med flickorna (Björkholm, 2010, s. 37–38). Skillnader 
mellan denna studies resultat och Skogh (2001) var att lärarna i denna studie ansåg att 
flickornas osäkerhet successivt växte bort och var mer eller mindre borta i grundskolans sista 
tre år. Det andra intressanta resultatet från intervjuerna var att två lärare kunde se ett mönster 
mellan högpresterande elever i teknikämnet och föräldrar som arbetade inom tekniska 
områden. Mönstret visade att de elever som hade föräldrar som arbetade inom tekniska 
områden hade högre motivation och en mer självsäker inställning till sin kunskap i 
teknikämnet. Med utgångspunkt för att detta gäller såväl flickor som pojkar skulle detta kunna 
förklaras med vad Skogh (2001) lyfter fram i sin avhandling om att det finns ett samband 
mellan flickors teknikintresse och deras föräldrars intresse för teknik (Skogh, 2011, s. 157–
158). Skoghs (2001, s. 157–158) studie lyfter att föräldrarna i högre utsträckning ansåg att 
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pojkar har starkare fallenhet för teknik än flickor har. Med den vetskapen öppnas en större 
nyfikenhet kring huruvida föräldrar eller skola och samhälle har störst inverkan på flickor 
samt alla elevers generella tekniska självförtroende.  
 
Slutsatser 
Studien är baserad på intervjuer med sex olika lärare. Eftersom antalet intervjuade lärare var 
så pass lågt går studien inte att generalisera. Dock påvisar resultatet för denna studie många 
gemensamma åsikter och uppfattningar från lärarna även om de har olika arbetsplatser runt 
om över landet.  Studien visar att enligt lärarna är dialoger mellan lärare och elever är viktigt 
för elevens utvecklig samtidigt som dialoger med elever är gynnsamma för lärarens planering 
och genomförande för undervisningen i teknik. Lärarna lyfte att de kunde se ett mönster av att 
flickor i de tidiga skolåren hade sämre självförtroende i teknik men att det utjämnas ju äldre 
eleverna blir. En annan slutsats som bör belysas är att undervisningsmaterialet har enligt 
lärarna stor betydelse för hur en omedveten snedvriden uppfattning om vem tekniken tillhör 
ur ett genusperspektiv.  
 
Fortsatt forskning 
Vid genomförande, analys och diskussion av denna studie klargjordes flertal områden som 
skulle vara intressanta att göra fortsatt forskning på. Ett område där fortsatt forskning skulle 
vara intressant är vilka skillnader som kan tydliggöras gällande könsrollsstereotyper, manlig 
och kvinnlig teknik och manlig könsprägel och hierarki inom teknikämnet beroende på 
skolans geografiska plats. Et annat område som framträdde som intressant var vilka orsaker 
det kan finnas till flickors tekniska självförtroendeutveckling genom grundskolan. 
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Bilaga 1



 

 
 

Bilaga 2 

 
Plan för insamling av data 

1. Kontakta flertal skolor och skicka ut informationsbrev. 
2. Kontakta minst 6 behöriga tekniklärare gällande intervju, ge informationsbrev. 
3. Hämta samtycke från lärare. 
4. Genomför individuella intervjuer med lärarna som deltar. 

 

Intervjufrågor 
Inledande/bakgrunds frågor 

• Hur länge har du undervisat i teknik?  
• Vilka årskurser har du undervisat i teknik? 
• Ingick teknik i din lärarutbildning? 
• Är du fortutbildad inom teknik? 
• Känner du att din tekniska kompetens är tillräcklig eller skulle du vilja få en djupare 

teknisk kompetens? 

Teknikundervisnings relaterade frågor 

• Hur mycket tid vigs åt teknikundervisning? 
• Hur uppfattar du att elevernas attityd är till teknikundervisning? Upplever du någon 

skillnad mellan pojkar och flickor? 
• Hur upplever du att självuppfattningen om elevens tekniska kunskap är hos pojkar 

respektive flickor? 
 

 

Teknik och genus/medvetenhet hos läraren 

• Hur planerar du/ resonerar du kring din undervisning i syfte att ta hänsyn till elevernas 
olika intressen och behov? 

• Vilken relation upplever du att teknikundervisning och genus har till varandra? 
• Vad innebär begreppet genus för dig? Vad innebär genusmedveten teknikundervisning 

för dig? 
• Hur arbetar du med begreppet genus i din teknikundervisning? 
• Finns det några utmaningar som du kan se med att tillämpa en genusmedveten 

teknikundervisning?  
• Vilka möjligheter finns det för lärarna att fördjupa sina kunskaper om 

teknikundervisning ur ett genusperspektiv? 

 



 

 
 

Genusteori och genussystem  

• Hur upplever du att talutrymmet tas/ges mellan elever, lärare, (elevassistenter och 
tolkar) i klassrummet utifrån ett könsperspektiv? 

• Hur upplever du att utrymmet för tal och interaktion förhåller sig mellan pojkar och 
flickor? 

• Upplever du att skolans läromedel förmedlar en jämställd bild i tekniken när det 
kommer till val av läromedel, lärare, tekniska förebilder? Kan du utveckla?  

• Hur upplever du att stereotypa könsrollerna framkommer i klassrummet? 
• Hur upplever du att samhället påverkar elevernas föreställning om manligt och 

kvinnlig teknik och tillhörande arbetsområden?’ 
• Hur upplever du att uppfattningen om kvinnligt och manligt påverkas av nedärvda 

synsätt faktorer? 
• Hur upplever du att lärarens egna föreställningar om könsroller eventuellt kan påverka 

behandlingen av kvinnligt och manligt i teknikundervisningen? 

 

 

Styrdokument, didaktiska frågorna vad, varför och hur? 

 

 

Avslutningsfråga 

Är det något du vill tilläga, utveckla, förtydliga eller stryka om det vi har pratat om? 
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