Examensarbete för ämneslärarexamen
Grundnivå
Duktiga flickor och slarviga pojkar
På vilket sätt skiljer sig flickors och pojkars arbetssätt? –
sett ur tekniklärares perspektiv

Författare: Cecilia Persson
Handledare: Johan Åkerstedt
Examinator: Johanne Maad
Ämne/huvudområde: Pedagogiskt arbete
Kurskod: GPG22K
Poäng: 15 hp
Examinationsdatum: 2020-01-16

Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i
DiVA. Publiceringen sker open access, vilket innebär att arbetet blir fritt
tillgängligt att läsa och ladda ned på nätet. Därmed ökar spridningen och
synligheten av examensarbetet.
Open access är på väg att bli norm för att sprida vetenskaplig information på
nätet. Högskolan Dalarna rekommenderar såväl forskare som studenter att
publicera sina arbeten open access.
Jag/vi medger publicering i fulltext (fritt tillgänglig på nätet, open access):
Ja ☒

Nej ☐

Högskolan Dalarna – SE-791 88 Falun – Tel 023-77 80 00

Abstract:
Den här studien undersöker hur fyra tekniklärare på högstadiet upplever att flickor och pojkar
tar sig an ett problem i tekniken och hur de löser det. I semistrukturerade intervjuer fick
lärarna svara på frågor utifrån nedanstående frågeställningar och som de uppmanades att
prata brett om och gärna exemplifiera. Frågeställningarna var:
✓ Vad anser lärare om att vissa problem kanske passar bättre för pojkar respektive
flickor?
✓ Hur beskriver lärare på vilket sätt pojkar respektive flickor angriper ett problem?
✓ Hur beskriver lärare anpassningen av sin undervisning för att det ska passa både
pojkar och flickor?
I studien ingår en litteraturgenomgång som fokuserar på genus och lärande samt
uppfattningen om ämnet teknik utifrån ett genusperspektiv.
Resultaten pekar på att lärarna inte ser att det finns problem som passar pojkar eller flickor
bättre trots att det till en början verkar så. Pojkar ger intrycket av att vara kunnigare och mer
intresserade genom att de börjar direkt medan flickorna lägger mer tid på planering och
diskussion. Lärarna kunde se att flickor generellt har lättare för att jobba mer metodiskt och
att de uppskattar problem som handlar om metodik, exempelvis LCA, mer än pojkarna. Ingen
av lärarna ansåg att de anpassade sin undervisning utifrån kön men under intervjuerna visade
det sig att det ändå gjordes. Varför lärarna inte ser eller vill se att anpassningar görs behandlas
inte i studien men den frågan skulle vara intressant för vidare forskning.

Nyckelord:
Flicka, pojke, tjej, kille, teknik, genus, kön, problem, undervisning, genuskontrakt, förebild,
LCA, manligt, kvinnligt, ”hård” teknik, ”mjuk” teknik, ”riktig” teknik, fallstudie, lärande.
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1. Inledning
När jag för 30 år sedan valde att läsa till civilingenjör var det beslutet kanske inte så
genomtänkt som jag skulle önska så här i efterhand. Det hade varit seriöst att säga att beslutet
mognade fram genom noga övervägande av olika yrkesvägar, men riktigt så var det inte. Jag
tyckte om matematik och fysik och funderade länge på att bli lärare men en prao på SAABs
hållfasthetsavdelning introducerade mig för yrket ingenjör. Efter examen fick jag jobb som
tekniker på ett företag inom stålbranschen där de flesta kollegorna var män men det var inget
jag reagerade över. Att vara i minoritet som kvinna var jag van med från högskolan. Efter 30
år med kollegor som alla, oberoende av kön, har ett teknikintresse sadlar jag nu om till lärare
i ämnet teknik. Utmaningarna blir att visa eleverna (och flera lärare) en bild av teknik som
inte bara handlar om ”svetsning och skitiga motorer”. Att läsa vidare inom teknik på
högskolan innebär inte att du per automatik måste förstå motorer eller att du jobbar med
maskiner, bredden är otroligt stor och därmed valfriheten.
Enligt statistik från Skolverket (u.å.b) så var antalet kvinnliga sökande till tekniskt
gymnasium 17 % för läsåret 2019/2020. Tidigare år har andelen varit 16 % så en försiktig
ökning har skett men fortfarande är fördelningen mellan pojkar och flickor allt för ojämn.
Föreställningarna om vad det innebär att läsa på tekniskt gymnasium är bland många flickor
jag pratat med förvånansvärt lika som de som fanns för tre decennier sedan. Utbildningen
upplevs ”grabbig” och allt för inriktad på tekniska ämnen såsom produktion, fysik etc.
Skolinspektionen (2014) belyser i rapporten ”Teknik – gör det osynliga synligt” att intresset
för ämnet teknik minskar bland alla elever i stigande ålder. Tappet är störst bland flickor och
Skolverket identifierar två områden man anser behöver jobbas mer med; skolan måste
synliggöra ämnet teknik och skapa mening för ämnet. Genom att koppla ämnet till elevernas
vardag och teknikens roll i samhället menar man att intresset kan öka. Lärarens inställning
till ämnet och kunnande spelar här en viktig roll. Skolinspektionen (2014, s. 34) betonar att
man i undersökningar sett att flickor och pojkar genomför till exempel konstruktionsarbete
med olika syften. För pojkar är konstruktionen själva arbetet medan flickor konstruerar för
att ha någon nytta av det senare. Att till exempel ta hänsyn till dessa två inriktningar vid
problemlösning anser Skolverket är en framgångsfaktor för att öka intresset hos både pojkar
och flickor.
Den här studien kommer att beröra hur tekniklärare på högstadiet upplever att ämnet teknik
uppfattas av pojkar och flickor. Anser de att det finns skillnader hur man löser problem som
är beroende på kön och gör de anpassningar för att ämnet ska passa både flickor och pojkar.

2. Syfte och frågeställningar
Syftet med examensarbetet är att presentera hur tekniklärare på högstadiet upplever att flickor
och pojkar tar sig an ett problem i ämnet teknik och löser det och om anpassningar görs
utifrån kön.
Frågeställningar:
✓ Vad anser lärare om att vissa problem kanske passar bättre för pojkar respektive
flickor?
✓ Hur beskriver lärare sättet som pojkar respektive flickor angriper ett problem?
✓ Hur beskriver lärare anpassningen av sin undervisning för att det ska passa både
pojkar och flickor?
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3. Bakgrund
I det här kapitlet kommer inledningsvis ett antal begrepp som behöver lyftas fram att
diskuteras. De begrepp som valts ut är de som ansetts relevanta för studien. De fyra första
begreppen är kopplade till genusteori medan de tre sista är kopplade till begrepp som används
i Lgr11 (Skolverket, 2011). Därefter följer en litteraturgenomgång med fokus på genus och
lärande samt uppfattningen om ämnet teknik utifrån ett genusperspektiv.
3.1 Begrepp
3.1.1 Pojkar och flickor eller tjejer och killar
Avsnittet tar upp vilka ord som kommer att användas i studien, den officiella betydelsen av
orden samt vad forskning säger om hur tjej respektive flicka använts i tidningstexter och hur
orden uppfattas av samhället. Någon motsvarande forskning för pojke och kille har inte hittats
vilket är anmärkningsvärt.
I den här studien kommer, såvida inte författare eller respondenter använder andra ord,
uttrycken som Skolinspektionen (2014) och Skolverket (2011) använder i sina skrifter att
användas dvs pojke och flicka. Det är dock värt att stanna upp och fundera på vilka uttryck
man använder och om det ligger någon värdering i det ord som används.
Är det någon skillnad mellan tjej och flicka, kille och pojke? Enligt Svenska Akademins
ordböcker, SAOL, SO och SAOB, (tjej, flicka, kille, pojke, u.å.) är det ingen skillnad alls,
orden är synonymer av varandra. Värt att notera är att pojke i SO, som bland annat tar upp
hur olika ord används, har tillägget ”ibl. med tonvikt på egenskaper som oräddhet och
bråkighet”. För flicka finns ingen motsvarande beskrivning av egenskap.
Det är svårt att hitta forskning om hur de olika orden tolkas. Magnusson (2013) undersökte
tidningstexter mellan 1965 till 2011 för att se om och hur orden flicka och tjej ändrat
betydelse genom åren samt i vilken kontext de olika orden användes. Med fokus på
språkbruket från 2000 och framåt menar Magnusson att flicka uppfattas som ett passivt objekt
medan tjej är ett aktivt subjekt. En enkel förklaring av passivt objekt är att det är en person
som blir utsatt för händelser medan aktivt subjekt är någon som är bestämmer vad som ska
hända, som är så att säga ”herre över situationen”. Eftersom flicka är ett vedertaget begrepp
inom många sammanhang menar Magnusson att det därmed kan uppfattas som mer negativt.
Att myndigheter såsom Skolverket använder sig av flicka har troligen att göra med att tjej,
enligt Magnusson (2013, s. 39) oftast används i sammanhang som rör personliga ämnen.
3.1.2 Genus och kön
Avsnittet avser inte att förklara skillnaden mellan genus och kön utan snarare belysa
bakgrunden till begreppet genus i svenskan och varför det i engelskan är tydligare skillnad.
Avsnittet avslutas med en uppmaning till läsaren att inte fastna i när kön respektive genus
används.
Begreppet genus är ett relativt nytt begrepp i svenskan och började användas av
kvinnoforskare på 1980-talet (Hirdman 2001, s. 11). De ville införa ett ord som inte hade en
sexuell betydelse och som skulle kunna användas som en vetenskaplig term (Hirdman, 2001,
s. 15), med begreppet kom även ”lite av en uppgörelse med könsrollsbegreppet” (Hirdman,
2001, s. 12). Hirdman menar att använda kön som en vetenskaplig term inte är tillräckligt
tydligt eftersom det är oklart om det är det socialt konstruerade eller biologiska som menas.
I engelskan är det däremot tydligare; sex refererar till det biologiska könet och gender till det
socialt konstruerade könet, genus. Därför kommer genus att användas i
litteraturgenomgången likväl som kön.
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Precis som Berner (2003, s. 20) manar läsaren att inte fastna i när de olika begreppen används
i boken uppmanas läsaren av den här studien till detsamma. Användningen är pragmatisk och
beror delvis på författarens infallsvinkel men även på praktisk-språkliga skäl, ibland passar
kön bättre rent språkligt än genus.
3.1.3 Manligt och kvinnligt
Avsnittet börjar med en kort genusteoretisk förklaring till uppdelningen och anledningen till
de olika definitionerna. Därefter exemplifieras manlig och kvinnlig teknik och hur
definitionen kan ändras över tiden.
Vad som anses manligt respektive kvinnligt varierar över tiden, vissa könsstrukturer är mer
seglivade och andra förändras snabbare (Odenbring, 2014, s. 28). Hirdman (2001) talar om
genuskontraktet, vilket är de oskrivna sociala normer och förväntningar som kvinnor och
män omfattas av.
Skolverket (u.å.a) pratar om ”manlig teknik” som exemplifieras av maskiner, vapen etc.
medan ”kvinnlig teknik” är vardagliga ting såsom nappflaska. Mellström (2009, s. 274)
nämner mobiltelefonen som en teknik som till en början ansågs vara en ”manlig teknik”
förknippat med unga manliga ”yuppies” men som 2009 kanske mer användes av unga
tonårsflickor.
3.1.4 ”Riktig” teknik
Avsnittet handlar om begreppet ”riktig” teknik som värderar teknik ur ett genusperspektiv
och hur begreppet kopplas till ”mjuk” och ”hård” teknik.
Begreppet ”riktig” teknik använder Faulkner (Berner, 2003, s. 34) för att förklara hur
tekniken är könspräglad och då med tyngdpunkten mot manlig. ”Hård teknik” såsom fabriker
och rymdraketer är ”riktig” teknik. Köksmaskiner och läkemedel är ”mjuk teknik” och anses
av de flesta människor inte vara teknik överhuvudtaget. Berner (2009, s. 283) menar också
att det finns en skillnad i hur teknisk kompetens uppfattas. Att kunna hantera en ”mjuk”
artefakt, såsom symaskin eller matberedare, ses inte som en teknisk kompetens, varken av
kvinnan som hanterar den eller andra. Att samhällets vanligaste bild av teknik är stora
tekniska system, fabriker, energikällor gör att den mesta ”mjuka” tekniken sorteras bort.
Bjurulf (2013, s. 67) menar att teknikens starka koppling till maskulinitet gör att teknisk
kompetens och praktisk färdighet därmed hör till maskulinitet. Vilket skulle innebära att
kvinnor inte har de egenskaperna och därmed är tekniskt inkompetenta. Detta trots att kvinnor
ofta hanterar artefakter som kräver stort tekniskt kunnande som till exempel
intensivvårdssjuksköterskor.
3.1.5 Problem, uppgift, svårighet och motgång
I avsnittet förklaras hur problem används i studien jämfört med uppgift samt vad som menas
med begreppen svårighet och motgång.
I den här studien menas med ordet problem; ”uppgift att lösa genom tankearbete” (problem,
u.å.). Uppgift beskrivs som ”visst arbete e.d. som man blivit satt att utföra” (uppgift, u.å.).
Det vill säga att en uppgift oftast har en mer tydlig, uttalad lösningsstrategi.
Svårighet eller motgång är orden som används för att beskriva när eleverna så att säga ”stöter
på patrull” och måste hitta en alternativ lösning på ett problem. Det kan vara allt från
samarbetssvårigheter i ett grupparbete till att den planerade lösningen på ett problem inte
fungerar.
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3.1.6 Arbetsform och arbetssätt
I avsnittet förklaras hur arbetsform används i studien ställt i förhållande till arbetssätt.
Gränsen mellan arbetsform och arbetssätt kan vara något flytande och begreppen kan
emellanåt överlappa varandra (Backlund & Backlund, 1999, s. 105). Grupparbete eller enskilt
arbete är arbetsformer om man definierar på samma sätt som Backlund och Backlund (1999,
s.105), dvs hur arbetet organiseras. Ett arbetssätt kan vara föreläsande eller laborativt, dvs
hur ämnesinnehållet behandlas.
3.1.7 Undervisning
I avsnittet beskrivs vad som avses med undervisning i studien.
Undervisning definieras i Skollagen 1 kap. 3 § som ”sådana målstyrda processer som under
ledning av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande av
kunskaper och värden” (Skollagen, SFS 2010:800).
3.2 Litteraturgenomgång
I genomgången kommer fokus att vara på vad forskningen säger om lärande med fokus på
genus samt hur ämnet teknik uppfattas utifrån ett genusperspektiv. Frågeställningarna är inte
åtskilda från varandra utan det är tydligt att de påverkar varandra.
3.2.1 Genus kopplat till lärande
I avsnittet kommer fyra forskningsrapporter att presenteras. Den första handlar om hur
medvetna lärare är om genus i tekniksalen, nästa undersöker om det finns ett förhållande
mellan genus och lärandeteknik, hur man lyckas i matematik och vilken attityd man har till
matematik hos studenter som läser matematik på universitet. Den tredje rapporten berör
sambandet mellan lärande och genusidentitet för elever som läser på motsvarande svensk
yrkeshögskola. Den fjärde rapporten har sammanställt ett antal olika teorier som förklarar
skillnader mellan genus och har använt statistiska metoder för att identifiera skillnader och
likheter.
Lärande handlar inte bara om hur man lär sig utan även varför man lär sig och hur man blir
lärd. Det vill säga elevens lärande och agenda är viktig men lärarens agerande är också
viktigt. Det finns forskning som berör alla tre delarna men i det här avsnittet kommer fokus
att vara på elevers lärande och lärarens agerande, den tredje delen som handlar om elevers
incitament till lärande kommer att beröras mer i nästa avsnitt och då med fokus på ämnet
teknik.
Andersson, Hussénius och Gustafsson (2008) undersökte hur medvetna lärare var om genus
i lärandet och specifikt i tekniksalen. Forskningsrapporten baserades på en fallstudie som i
två steg analyserades av deltagarna som alla var erfarna lärare. Med fallstudie menas när en
händelse, ofta verklig men kan även vara fiktiv, används för att analysera och diskutera hur
den tolkas och uppfattas. Fallstudien analyserades först utan någon uttalad genusteori som
stöd och sedan med hjälp av Hirdmans genusteorier för att därefter jämföra om tolkningarna
ändrats. Andersson, Hussénius och Gustafsson (2008, s. 342) menar att det är av vikt att
lärare och pedagoger jobbar med fallstudier när det gäller genusteori och lärande. Eftersom
genusteori är värderad så kan den omedelbara reaktionen på en fallstudie bli reaktiv och
negativ, man försvarar sin uppfattning eller tolkning. En ökad medvetenhet hos läraren om
problematiken ökar chansen att läraren kan använda sig av olika teorier, som exempelvis
genusteori, för att utveckla sin lärandestrategi. I rapporten presenteras tre olika feminismåskådningar som kan vara till stöd för utveckling av lärandestrategi; liberal, radikal samt
postmodern feminism (Andersson, Hussénius och Gustafsson, 2008, s.337). Med liberal
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feminism menas att ojämlikheten är politisk och social och utbildningen kan bli mer jämställd
genom ”genusneutral” utbildning där män och kvinnor får samma möjligheter och
utmaningar. I radikal feminism anses det att ojämlikheten beror på att manliga egenskaper
värderas högre och genom kvinnovänlig utbildning (mindre grupper och kvinnliga
förebilder) kan ojämlikheten minskas. Postmodern feminism menar att genom genuskänslig
pedagogik kan utbildningen bli mer jämställd både för män och kvinnor. Med genuskänslig
pedagogik menas att individens behov och intresse sätts i första hand istället för könet, detta
genom att klargöra att tekniken är en mänsklig och social aktivitet där alla deltagare påverkar
resultatet.
Orhun (2007) undersökte i en studie hur universitetsstudenter föredrog att lära sig i
matematik. Resultaten analyserades utifrån Kolbs lärandestrategier (Orhun, 2007, s. 325) och
en tydlig skillnad mellan lärandesätt kunde urskiljas mellan kvinnor och män. Män föredrog
att observera och tänka medan kvinnor föredrog att utföra problemen genom att tänka och
utföra praktiskt. Orhuns studie visar även på att män föredrar att arbeta med andra till skillnad
från kvinnor som hellre jobbade själva (Orhun, 2007, s. 331). Då matematik är ett teoretiskt
ämne med teoretiska problem till skillnad från teknik som oftast arbetar med praktiska
problem så menar Orhun att det föredragna lärandesättet vid tekniska problem är praktiskt
och mer känslostyrt och intuitivt (Orhun, 2007, s. 330). Inom matematik har Orhun kommit
fram till att det finns skillnader i lärandesätt beroende på genus och menar att lärandesätt
skiljer sig åt mellan olika ämnen, exempelvis teknik och matematik.
Severiens och ten Dam (1997, s. 81) undersökte i en kvantitativ studie om bland annat
genusidentitet och lärandesätt skiljer sig beroende på lärare och ämne. Begreppet
genusidentitet används för att bredda beskrivningen av någons genus, social anpassning och
kulturella förutsättningar kan göra att man eller kvinna blir för begränsat. En person kan vara
född som kvinna och ska enligt rådande normer vara på ett särskilt sätt men denne uppfattar
sig ha både maskulina och feminina beteendedrag, då kan genusidentiteten beskrivas som
”androgyn”. Övriga genusidentiteter är; ”maskulin” (stark maskulinitet, låg feminitet),
”feminin” (stark femininitet, låg maskulinitet) samt ”odifferentierad” (låg femininitet, låg
maskulinitet).
I studien, som omfattade studenter på en motsvarande yrkeshögskola, visade man bland annat
att det föredragna lärandesättet för ”kvinnor” och ”feminina” skiljde sig åt, så även för ”män”
och ”maskulina”. Man såg att ”androgyna” och ”feminina” var mer intresserade av att visa
sina kunskaper och lärde sig för att skaffa sig ett yrke (Severiens & ten Dam, 1997, s. 90)
men i övrigt kunde man inte dra några slutsatser om någon genusidentitet var mer eller
mindre intresserad av exempelvis grupparbete. Man kommer fram till, precis som Orhun
konstaterade, att vilket ämne som ska läras påverkar sättet för lärande. Avslutningsvis
poängterar Severiens och ten Dam (1997, s. 91) att den stora variationen i resultat från olika
studier pekar på att sammanhanget i vilken studien görs och förutsättningarna för studien
påverkar resultatet. För att kunna undersöka genusrelaterade lärandesätt är det av vikt att vara
klar med sammanhanget och förutsättningarna som gäller.
Hyde (2014) utgick i sin studie från hypotesen att män och kvinnor i grunden är lika. En
hypotes som Hyde uttrycker det, har diskuterats i över hundra år. Med hjälp av statistiska
metoder analyserades data för att identifiera likheter och skillnader. Hyde (2014, s. 3.22)
menar att likheterna är fler än skillnaderna men då människan utvecklar strategier för att
”överleva” blir dessa kopplade till könet. Hyde visar bland annat på att den, av Harvards före
detta ordförande Lawrence Summers påstådda, medfödda bristen på matematiskt och
vetenskapligt kunnande hos kvinnor inte längre är giltig i USA. Ett område där Hyde (2014,
s. 3.10) identifierar en stor skillnad mellan pojkar och flickor är 3D-seende, något som är av
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nytta i många tekniska yrken. Pojkar presterar bättre vid tester gällande rumsuppfattning och
speciellt om testet är tidsbegränsat. Hyde menar dock att skillnaden inte är beroende på att
pojkar har lättare för rumsuppfattning utan för att pojkar oftast tränar rumsuppfattning genom
datorspel. Experiment utförda med collegestudenter visar på att träning ökade kunnandet och
att inlärningskurvan var brantare för kvinnor. Med detta menar Hyde att genom att ta med
rumsuppfattning i skolans läroplan minskas en ojämlikhet som till en början såg ut att bero
på kön. Det är ofta kontexten i vilken en händelse sker som påverkar ”genusupplevelsen”
(Hyde, 2014, s. 3.21).
3.2.2 Genus och uppfattning av teknik
I det här avsnittet kommer huvudsakligen sex forskningsstudier att presenteras. Första
studien handlar om vad som fått manliga och kvinnliga studenter på svenska tekniska
högskolor att välja den utbildningen, därefter följer en studie från Sydafrika där barn i 13årsålderns inställning till teknik undersöktes. Därefter presenteras en holländsk studie där
man undersökt om och hur barn i 10 - 12-årsåldern ändrade uppfattning om ämnet teknik
under en ettårsperiod. Slutligen följer tre studier som är kopplade till ROSE. ROSE, the
Relevance Of Science Education, är ett världsomspännande forskningsprojekt som syftar till
att belysa faktorer som påverkar utbildning inom teknik utifrån elevperspektiv (ROSE, u.å.).
De tre studierna berör vad elever och lärare anser viktigt i teknik och tekniklektioner, vad
eleverna i mellan- och högstadiet vill lära sig samt varför pojkar och flickor tappar intresset
för NO och teknik när de kommer upp i högstadiet. Alla tre studier är svenska men utförda
före Lgr11 vilket bland annat innebär att teknikämnet hör samman med NO-blocket (kemi,
fysik och biologi) i studierna.
”The presumption has been that if women only understood how exciting and interesting
science is, they would freely choose these subjects.” Andersson, Hussénius och Gustafsson
(2008, s.336) menar att istället för att forskningen ska fokusera på att ändra lärandet inom
vetenskapliga ämnen så det passar flickors lärandesätt borde man istället fokusera på att
förklara hur genus skapas och underhålls i det vetenskapliga klassrummet. Man menar att,
som nämndes i förra avsnittet, att genom ökad medvetenhet om genus kan sättet att lära ut
om vetenskap förändras både till innehåll och utförande.
Vilka ”symboliska tillgångar” har påverkat kvinnliga och manliga studenter till att börja
studera på tekniska högskolor och är det skillnad med avseende på kön? Detta undersöktes
av Engström (2016) och en avgörande skillnad gentemot de manliga ingenjörsstudenterna
var att flera av de kvinnliga studenterna såg att de i sin framtida yrkesroll kunde göra en
insats för samhället, människor och miljön. För de kvinnliga studenterna påverkade inte
teknikundervisningen i grundskolan deras val av vidare utbildning utan det är främst familj,
släkt och vänner som inspirerat dem samt det faktum att de tycker om och har bra
självförtroende när det gäller naturvetenskapliga ämnen och matematik (Engström, 2016, s.
255). Engström (2016, s. 240) refererar till forskning i Storbritannien som visar att elever
upp till 16 år egentligen tycker att ämnet teknik är intressant men ser inte att en karriär som
ingenjör eller vetenskapsman som intressant. Till skillnad från de manliga studenterna såg de
kvinnliga studenterna ingenjörsutbildningen mer som ett sätt att få ökad valfrihet, för de
manliga studenterna var målet oftare yrket och titeln. En grupp som Engström noterade i
studien var de manliga studenterna som valt att gå tekniskt program på gymnasiet på grund
av låga betyg från grundskolan. Inga kvinnliga studenter hade valt tekniskt program på grund
av dåliga betyg med målet att senare kunna läsa vidare till ingenjör. Detta menar Fröberg
(Engström, 2016, s. 256) har att göra med att teknikprogrammet på gymnasiet fortfarande
beskrivs i ord kopplade till manliga stereotyper, det är främst pojkar som söker till tekniska
programmet (Engström, 2016, s.242). Sammanfattningsvis menar Engström att goda
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erfarenheter av ingenjörsyrket inom släkten ökar intresset för tekniska utbildningar.
Grundskolans teknikämne påverkar inte då man inte lyckas skapa intresse för ämnet och vad
det till exempel innebär att jobba som ingenjör. Ett gott självförtroende gällande
naturvetenskapliga ämnen borgar för framgång samt att man uppfattar föreläsningar och
lektioner positivt. (Engström, 2016, s. 257).
I Sydafrika finns det en oro över det låga antalet högutbildade inom tekniska yrken då den
ekonomiska utvecklingen anses bli lidande. Reddy (2017) utförde en studie med
sydafrikanska barn i 13 års-åldern om hur deras attityd var mot vetenskapliga ämnen och om
attityden skiljde sig åt beroende på kön. Reddy hänvisar till en studie utförd inom ROSEprojektet (Reddy, 2017, s. 27) som menar att flickor är mer intresserade av den mänskliga
dimensionen av vetenskap och uppskattar inte fysik och tekniska ämnen lika mycket som
pojkar. Elevers attityd gentemot vetenskap skiljer sig även mellan utvecklingsländer och
”utvecklade” länder. Exempelvis nämner Reddy att flickor i Norge och England är mer
intresserade av biologi än flickor i Nigeria. Samma studie pekar på ett allmänt ökande
ointresse för vetenskap i ”utvecklade” länder. Noterbart är att Japan, enligt en annan studie,
utmärker sig vad gäller ointresse (Reddy, 2017, s. 28). I studien kunde inte Reddy konstatera
någon skillnad i attityd till vetenskapliga ämnen beroende på kön, däremot kunde skillnader
i intresseområde urskiljas (Reddy, 2017, s. 34). Pojkar var mer intresserade av kemi och fysik
medan flickorna visade större intresse gentemot hälsa, biologi, astronomi och miljö.
Noterbart är också att Reddy inte kunde se något minskat intresse för de vetenskapliga
ämnena när eleverna gick från ”primary schooling” till ”secondary schooling” (ungefär 13
år) vilket skiljer sig från slutsatser från annan forskning (Reddy, 2017, s. 34). Något som
efterfrågades av eleverna var laboratorier där experiment kunde utföras, då ansåg eleverna
att de skulle få ökad förståelse för ämnena.
Syftet med studien utförd av Denessen, Vos, Hasselman och Louws (2015) var att undersöka
lärares attityd till att undervisa i naturvetenskapliga ämnen och teknik och elevers attityd till
dessa ämnen och hur och om attityderna förändrades under ett år. Förändringen analyserades
både allmänt och ur ett genusperspektiv. Eleverna i studien gick i de senare delarna av
”primary school” (cirka 10 - 12 år) i Holland och lärarna är då klasslärare, dvs har så gott
som alla ämnen (Denessen, Vos, Hasselman & Louws 2015, s. 2). Författarna menar att
elevers attityd gentemot teknik försämras när de blir äldre (Denessen, Vos, Hasselman &
Louws, 2015, s. 1), mellan 10 - 14 år är attitydförändringen till det sämre som tydligast.
Forskning visar på att en elevs framtida karriärval formats vid 14 års ålder och har man då
en dålig attityd till ett ämne väljs det bort. Eleverna märker av en lärares engagemang och
hur ämnet lärs ut och skapar därmed sin bild av ämnet. Denessen, Vos, Hasselman och Louws
(2015, s. 2) refererar till forskning som menar att en lärares attityd till ett ämne kan bero på
lärarens uppfattning om sin kompetens på området. Anser läraren sig vara kompetent i ämnet
kommer denne även ha en positiv attityd till att lära ut ämnet.Resultaten av studien visade på
ett starkt samband mellan lärarens attityd till teknik och elevens attityd. När det gällde
kvinnliga lärares attityd och flickors attityd var sambandet tydligare än mellan kvinnliga
lärare och pojkar. Pojkarna hade genomgående en mer positiv attityd till teknik i den här
studien (Denessen, Vos, Hasselman & Louws, 2015, s. 3) och även de manliga lärarna var
mer positivt inställda (Denessen, Vos, Hasselman & Louws, 2015, s. 4). En anledning till
sambandet mellan kvinnliga lärares attityd och flickors attityd menar Denessen, Vos,
Hasselman och Louws (2015, s. 6) är att de kvinnliga lärarna är förebilder för flickorna.
Denessen, Vos, Hasselman och Louws (2015, s. 1) markerar att det dåliga intresset för teknik
bland flickor och det låga antalet kvinnor som söker sig till tekniska utbildningar och yrken
inte har att göra med okunnighet utan är beslut som tas av flickorna under skoltiden. Genom
att utbilda lärare, främst kvinnliga, i naturvetenskapliga ämnen och teknik menar Denessen,
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Vos, Hasselman och Louws (2015, s. 6) kan lärarnas attityd till ämnena förbättras. En
alternativ väg är att skolan anställer en ämneslärare som genom engagemang och kunnande
kan ge eleverna en positiv attityd till ämnena.
Oscarsson, Jidesjö, Strömdahl och Karlsson (2009) använde sig av data från ROSE-projektet
samt data från svenska studier för att undersöka vad lärare ansåg tekniklektionerna skulle
beröra för ämnen och vad elever ville lära sig. Gemensamt för både lärare och elever, oavsett
kön, var att de hade en positiv syn på teknik och teknikutbildning och den är viktig för
samhällets utveckling. Däremot skilde lärare och elevers syn på vad som ska läras ut. Lärarna
rankade ämnen som ”Atomer och molekyler”, ”Växthuseffektens effekter”, ”Kroppens
uppbyggnad” samt ”Elektricitet, produktion och användning” som viktigast. För eleverna var
ämnen som ”Träning för en stark och snygg kropp”, ”Hur viktlöshet känns”, ”Sannolikheten
för utomjordiskt liv” samt ”Varför drömmer vi och vad betyder drömmarna”. (Oscarsson,
Jidesjö, Strömdahl & Karlsson, 2009, s. 6 - 8) kommer i studien fram till att elever
intresserade sig mer av samtida teknik medan lärarna undervisade om etablerade kunskaper.
I studien fokuserade inte Oscarsson, Jidesjö, Strömdahl och Karlsson på kön mer än att de
kunde se att flickor var mer intresserade av ämnen som var kopplade till kroppen medan
pojkarna rankade ämnen kopplade till teknik och fysik högre.
Vad elever i årskurs 5 och 9 vill lära sig undersökte Jidesjö (2008) i en studie kopplad till
ROSE-projektet. Undersökningen på nationell nivå utfördes 2003 och jämförde elever med
avseende på ålder men även kön. Empirin som presenterades var baserad på den studien som
Oscarsson, Jidesjö, Strömdahl och Karlsson (2009) presenterade men med andra vinklingar,
vilket gör att de äldre elevernas högst rankade ämnen var, precis som nämnt ovan, ”Träning
för en stark och snygg kropp”, ”Hur viktlöshet känns”, ”Sannolikheten för utomjordiskt liv”
samt ”Varför drömmer vi och vad betyder drömmarna”. För eleverna i årskurs 5 var ämnena
i princip de samma men med något annorlunda ordning samt att ”Sannolikheten för
utomjordiskt liv” var utbytt med ”Djur i andra delar av världen” (Jidesjö, 2008, s. 196).
Jidesjö (2008, s. 202) konstaterade att de äldre eleverna är mer intresserade av ämnen som
berör ”hur saker påverkar”, ”hur man håller sig frisk och vältränad”, ”vad vi vet” samt ”det
vi inte kan förklara” medan de yngre eleverna nöjer sig med enkla förklaringar om hur något
fungerar. Bland pojkar är intresset för teknik och rymden på ungefär samma nivå oberoende
av ålder medan det för flickor sjunker med ålder. Jidesjö (2008, s. 204) poängterar att en
viktig upptäckt är att yngre flickors attityd till teknik påminner till stor del om de äldre
pojkarnas.
Lindahls (2004) studie som undersökte varför elever, och främst flickor, tappade intresset för
naturvetenskap och teknik på högstadiet konstaterar bland annat att trots att flickor tappar
intresset för ett ämne så syns det inte på betygen (Lindahl. 2004, s. 37). Detta tolkas som att
flickor anpassar sig och anstränger sig i ett ämne trots ointresse. Ett fenomen som Lindahl
(2004, s. 38) beskriver är science anxiety som, precis som matematikskräck, kan paralysera
eleverna och då främst flickor. Science anxiety kan dock mildras med god självtillit, att man
har stor tilltro på sin egen förmåga att lära. Vad gäller det flickor och pojkar är intresserade
av så visar Lindahl (2004, s. 102) på att för kemi och biologi är det liten skillnad men för
fysik och teknik ligger pojkarna över. Genomgående för alla ämnen som undersöktes var att
eleverna uppfattade undervisning i NO (inklusive teknik) som auktoritär och allt för styrd.
Lindahl (2004, s. 237) menar att det inte är ett åldersfenomen, såsom skoltrötthet, eller en
könsfråga att elever tappar intresset för teknik, biologi, kemi och fysik i de högre årskurserna.
Undervisningens upplägg som upplevs auktoritär, bristen på experiment är stor och eleverna
uppfattar att de inte kan tillräckligt om ämnet. Denna negativa spiral kan endast ändras genom
annat innehåll och andra arbetssätt hävdar Lindahl. Lindahl (2004, s.233) poängterar även
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vikten av att ha förebilder som kan lotsa eleverna och hjälpa dem att se bortom gymnasiet.
Naturvetenskaplig linje ses som en transportsträcka till något annat och eleverna behöver
stöttning och förebilder för att identifiera vad som kan komma sedan.

4. Metodbeskrivning och genomförande
Följande kapitel inleds med att vald metod för datainsamling beskrivs. Därefter följer
beskrivning av vald analysmetod, undersökningsgrupp, validitet och reliabilitet samt etiska
överväganden.
4.1 Metod för datainsamling
Den valda forskningsmetoden är kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer. Med
semistrukturerad intervju menas att forskaren har en lista över teman som ska beröras under
intervjun men respondenten har stor frihet att utforma svaren. Listan över teman brukar kallas
intervjuguide och den fungerar som ett stöd för intervjuaren. Ordningen på frågorna i
intervjuguiden behöver inte följas slaviskt utan det står intervjuaren och respondenten fritt
att byta ordning på frågorna. Man säger att en semistrukturerad intervju är flexibel eftersom
tonvikten ska ligga på vad respondenten upplever viktigt. Det är även att i en
semistrukturerad intervju att som intervjuare lägga till frågor som knyter an till vad
respondenten svarat (Bryman, 2016, s. 563).
Eftersom studien handlar om tekniklärares uppfattning om ämnet passade semistrukturerad
intervju bäst genom sin flexibilitet. Möjligheten att i semistrukturerade intervjuer utveckla
intervjuerna (Bryman, 2016, s. 564) utnyttjades genom att sonderings- och
uppföljningsfrågor lades till under intervjuerna. Med sonderingsfrågor menas frågor som
ställs när intervjuaren vill att respondenten ska fördjupa ett svar, uppföljningsfrågor används
när respondenten ska utveckla sitt svar (Bryman, 2016, s. 569). Fördelen med sonderingsoch uppföljningsfrågor är att respondenten då ofta utmanas att ge ett mer detaljerat svar
(Bryman, 2016, s. 577). I den här studien har sonderings- och uppföljningsfrågor använts
under intervjuerna för att få respondenterna att tänka på deras första intuitiva svar och
utveckla det. Intervjuerna genomfördes antingen på plats tillsammans med respondenten eller
via Facetime i ett fall då det inte gick att ordna ett fysiskt möte. Upplägget av intervjuerna
var att först inleddes samtalet med inledande kort samtal som inte spelades in, därefter
spelades intervjun in med hjälp av en mobiltelefon och frågorna visades på en dator. När
intervjun hölls på Facetime spelades den in både på mobiltelefonen och Ipad för att säkra att
ljudet kom med.
4.2 Analysmetod
Intervjuer i en kvalitativ forskning spelas oftast in och sedan transkriberas detta för att
kvalitativa forskare ofta inte bara är intresserade av vad respondenterna säger utan även hur
det sägs (Bryman, 2016, s. 577). De 40 – 50 minuter långa intervjuerna transkriberades delvis
då delar av intervjuerna innehöll information som inte var relevanta för studien. Bryman
(2016, s. 582) menar att en sållning av information kan vara på sin plats om materialet inte
är fruktbart men man bör lyssna på intervjuerna en eller två gånger före transkribering för att
inte missa delar som kan vara intressanta. Varje intervju lyssnades igenom minst en gång
före transkribering och vid genomlyssningen gjordes en första grov sammanfattning av
intervjun för att få en bild av dispositionen av intervjun. Av praktiska skäl skrevs
transkriberingen för hand och kompletterades med tidsdateringar när transkriberingen
började och slutade.
Analysen av intervjuerna gjordes tematiskt och tillvägagångsättet kommer att beskrivas
nedan. Bryman (2016, s. 703) menar att begreppet tematisk analys inte har några tydliga
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tekniker och att detta kan ställa till problem då kvalitativa forskare ofta hävdar att de använt
tematisk analys men det går inte att se att de gjort det. Teman kan identifieras på många sätt,
till exempel genom att ett tema återkommer gång på gång i intervjuerna. Denna form är det
vanligaste sättet och är det sätt som använts i den här studien. Det är dock viktigt att inte inse
att bara för att något repeteras ofta är det inte automatiskt ett tema. Temat måste vara relevant
för forskningens frågor. Utmaningen när man använder sig av tematisk analys är att
presentera den process varigenom teman har identifierats och att kunna försvara processen
(Bryman, 2016, s. 707).
Analysen i den här studien har till stor del gjorts på papper utan något kalkylprogram eller
liknande då transkriberingen gjordes för hand. Vid den första kodningen som var kopplad till
vilken intervjufråga som berördes färgmarkerades de svar som ansågs beröra frågan. Därefter
färgkopierades intervjuerna och delarna av intervjuerna med samma färg klipptes ut och
sattes ihop till ett ark. Innehållet på vardera arken analyserades utifrån hur ofta ett uttryck
eller ordalydelse dök upp och relevansen av det temat i förhållande till studiens syfte.
Analysen utgick alltså inte från enstaka ord och hur ofta de återkom utan snarare hur ofta en
respondent tog upp samma ämne om än med olika formuleringar. Analysen visade på flera
teman som engagerade respondenterna genom att de tog upp dem flera gånger men då dessa
teman inte var relevanta i förhållande till studiens syfte har de inte tagits upp i resultatet eller
i resultatdiskussionen. Ett exempel på ett tema som engagerade men som inte tagits med är
vilka sociala faktorer som hindrar flickor och pojkar från att läsa vidare på till exempel
tekniskt gymnasium. Slutligen definierades fyra huvudsakliga teman som kommer att
presenteras och diskuteras, dessa teman är till stora delar kopplade till en frågeställning men
inte fullt ut. De fyra temana och kopplingen till frågeställning redovisas i Tabell 1 nedan.
Tabell 1. Koppling mellan tema och frågeställning
Tema
Närmande till teknik

Agerande vid problemlösning
Intresseområde
Anpassning

Frågeställning
Hur beskriver lärare sättet som pojkar respektive
flickor angriper ett problem?
Hur beskriver lärare problem som passar bättre för
pojkar respektive flickor?
Hur beskriver lärare sättet som pojkar respektive
flickor angriper ett problem?
Hur beskriver lärare problem som passar bättre för
pojkar respektive flickor?
Hur beskriver lärare anpassningen av sin
undervisning för att det ska passa både pojkar och
flickor?

Temat ”Närmande till teknik” kopplas till utsagor från respondenter som berör hur flickor
och pojkar agerar på tekniklektioner och främst när ett nytt problem ska påbörjas. ”Agerande
vid problemlösning” kopplas till hur respondenterna presenterade och resonerade runt hur
flickor och pojkar jobbade när ett problem var påbörjat. Temat ”Intresseområde” hanterar
respondenternas uppfattning om vilka problem som uppskattas av flickor. Anledningen till
att temat fokuserar på flickor är på grund av hur frågorna ställdes. ”Anpassning” är inte ett
av de ämnen som diskuterades mest i intervjuerna men temat är starkt kopplat till studiens
frågeställningar och intressant utifrån hur frågan besvarades av respondenterna. För att
exemplifiera har uttalanden om arbetsform tagits med under temat ”Anpassning”.
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4.3 Urval
Urvalet av respondenter gjordes utifrån ett målstyrt urval. Samtliga skulle vara behöriga
lärare med erfarenhet av att lära ut teknik. Då studien handlar om vilken uppfattning läraren
har angående kön och teknik valdes lärare ut som i tidigare samtal uttalat åsikter om ämnet
och har många års erfarenhet av yrket. Samtliga lärare är kvinnor med 10 - 25 års erfarenhet
av läraryrket, två jobbar på samma skola och i samma arbetslag, en jobbar med teknikprojekt
kopplade till skolor i en region och den fjärde arbetar numera på en mellanstadieskola men
har varit tekniklärare på högstadiet. Förutom de två som jobbar på samma skola har
deltagarna ingen kontakt med varandra.
Önskvärt hade varit att haft manliga tekniklärare med i studien för att se om resultaten av
intervjuerna är beroende av kön och för att få en bredare urvalsgrupp.
4.4 Forskningsetiska överväganden
De forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2017) har beaktats enligt följande:
• Informationskravet som innebär att forskaren ska informera de berörda om
forskningens syfte har följts genom att respondenterna före intervjutillfället fått ett
informationsbrev skickat till sig (bilaga 2).
• Samtyckeskravet innebär att deltagare i en undersökning bestämmer själv över sin
medverkan. I den här studien har inte respondenterna skriftligt givit sitt samtycke utan
då informationsbrevet skickades till dem före intervjun och ingen invände mot
medverkan tolkades det som ett accepterande.
• Konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas identitet och personuppgifter ska
hanteras konfidentiellt och på ett sätt att ingen obehörig kommer åt informationen.
Lärarna är anonymiserade i studien och kan inte identifieras utifrån beskrivningen av
dem. Intervjuerna där respondenternas röster hörs är sparade på en lösenordskyddad
dator. All mailkonversation till respondenterna har skett via Högskolan Dalarnas
mail. I transkriberingarna har respondenterna anonymiserats eftersom
transkriberingen gjordes för hand.
En anmälan skickades även till Dataskyddsombudet på Högskolan Dalarna (bilaga
3). Anmälan mottogs 2019-11-20 och fick ärendenummer #1110668.
• Nyttjandekravet, att de insamlade uppgifterna om deltagarna endast kommer att
nyttjas i forskningssyfte säkerställs genom att all dokumentation kommer att förstöras
efter godkänd examination.
4.5 Validitet och reliabilitet
För att kunna säkerställa kvaliteten på en studie har kriterier definierats som studien ska
bedömas efter. De kriterier som föredragits under studietiden är reliabilitet och validitet och
dessa kommer att vara de kriterier som används i den här studien. Men det finns forskare som
anser att kvalitativ forskning ska bedömas utifrån andra kriterier än dessa (Bryman, 2016, s.
467 - 475) då man inte anser att kriterierna är relevanta. Exempelvis anser kritikerna att
validitet är tätt kopplat till mätning men då mätning inte är av intresse vid kvalitativ forskning
anses inte validitet ha någon speciell betydelse. Det har därför gjorts anpassningar av
definitionerna av validitet och reliabilitet vid kvalitativ forskning.
Validitet, som handlar om man studerat det man förutsatt sig göra, kan höjas genom att
redskapen, i den här studien intervjufrågorna, granskats av en vetenskapligt skolad person
(Kihlström, 2007b, s. 231). Ett annat sätt att höja validiteten är att göra en provintervju och
ytterligare ett sätt är genom att undersöka med hjälp av flera olika redskap. I den här studien
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har redskapet varit intervjuer och ingen provintervju gjordes men däremot har en tredje part
läst igenom och godkänt intervjufrågorna. Kihlström menar även att kommunicerbarhet är
ett mått på validitet, att de som läser studien förstår resultaten och vad studien handlar om.
Den validiteten ökas i den här studien bland annat genom opponeringen men även genom att
låta en utomstående tredje part läsa rapporten. Bryman (2016, s 465) delar upp validitet i
extern och intern validitet. Den inre validiteten handlar om hur trovärdig en studie är och
därför ska alla delar i processen, såsom urval och intervjuer etc., vara tydligt beskrivna. Den
externa validiteten handlar om generaliserbarheten av studien, i vilken omfattning kan
studien tillämpas på andra sociala miljöer och situationer. Extern validitet anses vara ett
problem för kvalitativa forskare delvis beroende på det begränsade urvalet (Bryman, 2016,
s.467). Ett sätt att hantera den här bristen är att använda tidigare forskningar inom ämne som
man vill studera (Bryman, 2011, s.352) vilket i den här studien görs under
litteraturgenomgången.
Reliabilitet handlar om att resultatet är tillförlitligt (Kihlström, 2007b, s.231), att intervjuaren
är tränad för uppgiften och använder hjälpmedel. Som hjälpmedel nämner Kihlström (2007,
s. 232) inspelning av intervju, ett annat alternativ är vara två vid intervjuerna. I den här
studien spelades intervjuerna in och i ett fall spelades även en video in, däremot utfördes alla
intervjuer med en intervjuare och en respondent. Reliabilitet kan även delas upp i extern och
intern (Bryman 2016, s. 465). Den här studien omfattas inte av intern reliabilitet då den
handlar om att flera personer i ett forskarlag tolkar på ett överenskommet sätt. Med extern
reliabilitet menas till vilken utsträckning en undersökning kan upprepas. Den externa
reliabiliteten i en kvalitativ studie kan ökas genom att noggrant beskriva intervjuprocessen
och analysmetodiken.

5. Resultat
I det här kapitlet kommer exempel från intervjuerna relaterade till de fyra temana att
presenteras. För att avidentifiera respondenterna kommer de att hädanefter benämnas L1
(Lärare 1), L2, L3 och L4. Kapitlet inleds med en kort presentation av de olika
respondenterna därefter kommer varje tema att presenteras lärare för lärare. Varje avsnitt
avslutas med en sammanfattning.
5.1 Presentation respondenter
Lärare 1, L1: Utbildad lärare för årskurs 4 - 9 i matematik, teknik, NO och engelska. Jobbar
sedan 23 år på ett högstadium på en mindre ort i södra Sverige.
Lärare 2, L2: Utbildad lärare för årkurs 4 - 9 i matematik, teknik och NO. Har jobbat som
lärare i 21 år och på samma skola som L1 (och i samma arbetslag).
Lärare 3, L3: Utbildad lärare för årskurs 1 - 7 i svenska, idrott och SO. Har jobbat som lärare
i 25 år och allt mer med inriktning mot teknik. Sedan 1,5 år jobbar L3 i ett regionalt projekt
med fokus på teknik och programmering för mellan- och högstadieelever runt om i regionen.
Lärare 4, L4: Utbildad lärare för årskurs 4 - 9 i teknik och svenska. Har jobbat ungefär 10 år
som tekniklärare på högstadiet, senast på ett högstadium på en mindre ort i mellersta Sverige.
Sedan en termin jobbar L4 på ett mellanstadium i en större stad.
5.2 Resultat utifrån teman
I genomgångarna av respondenternas svar nedan har jag valt att sammanställa deras
kommentarer. I de fall respondenten citeras har mellanord, pauser etcetera som inte tillför
något tagits bort. Direkta citat eller uttryck från intervjuerna är markerade i kursiv text inom
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citationstecken. Varje avsnitt inleds med ett exemplifierande citat från någon av
respondenterna.
Samtliga respondenter poängterade att svaren generaliserade könen vilket de ville vara
tydliga med inte är helt korrekt och det är något som jag manar läsaren att ha i åtanke när
denne läser svaren nedan.
5.2.1 Närmande till teknik
Citaten är från L1 och pekar på att det finns två sidor av myntet när det gäller pojkars
närmande till en uppgift.
De flesta killar läser inte instruktionerna utan slänger sig gärna på det som är roligt i
första hand. (L1)
Den här upptäckarglädjen, för det är ju det också att killarna har upptäckarglädjen
och ”Wow vad roligt! Nu ska vi göra!” men kanske inte alltid att de tänker innan
”Vad är det vi ska göra egentligen?” (L1)

L1:
L1 upplever att pojkar inte läser instruktionerna utan kastar sig hals över huvud in i ett
problem, utan rädsla. Flickorna upplevs lyssna på instruktioner och vara försiktigare.
Pojkarna ser oftare ”rolighetsfaktorn” i problemet, att det är spännande och roligt medan
flickorna vill veta mer
L2:
L2 upplever att pojkar försöker mer förutsättningslöst och inte är så intresserade av om vad
som är rätt. Flickor vill ha rätt eller lösa problemet perfekt. När saker och ting inte blir som
man tänkt sig upplever L2 att flickor har lättare att ge upp och säga ”Jag kan nog inte det
här.”. L2 berättade om en händelse där en flicka som hade ett lågt betyg i teknik, delvis på
grund av ointresse, visade en oanad kunskap. Vid det här tillfället skulle eleverna rita på
datorn och till hjälp hade de en gymnasielärare som tagit fram problem som skulle räcka
ungefär fyra lektioner. Efter första lektionen har flickan löst alla uppgifter och på ett mycket
bra sätt, hon hade talang för att rita i 3D. Men för flickan var det inget speciellt, hon kunde
det bara vilket gjorde att hon varken tyckte att det var något anmärkningsvärt eller intressant.
L3:
L3 kan märka att ”det är pojkarna som visar framfötterna och berättar vad de kan och vet”
men när arbetet är igång anser L3 att flickorna uppskattar steg-för-steg-tänket och
problemlösningen och att de får jobba två och två. Alla elever uppskattar problem som har
ett tema eller något de kan relatera till. ”Jag tror att alla barn, alla individer, behöver ett
sammanhang och en relevans i det vi gör..” L3 kommer till klasserna med ”en låda roliga
grejer” vilket gör att alla elever uppskattar problemen. En skillnad mellan eleverna i mellanoch högstadiet, har L3 upptäckt, är att de är mer öppna för begreppet programmering på
mellanstadiet, oavsett kön, medan det på högstadiet är oftare pojkarna som är ”på”.
L4:
L4 menar att för flickor är det snarare i vilken årskurs de går som påverkar vilket problem
som passar. L4 uppfattar flickor i årskurs 9 som modigare (vågar använda verktyg etc) och
har fått en förståelse vad ämnet teknik innebär. Det är sällan som flickor stöter på svårigheter
på grund av att de inte förstår problemet utan för att de går bet på en fysisk del, som t.ex
borra. Tekniksalen, som den såg ut på den skolan L4 arbetade på tidigare, är en manlig arena
med borrmaskiner, plåtsaxar och till och med en svarv och där känner sig de flesta pojkarna
sig hemma.
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Sammanfattning:
Alla respondenter upplever att pojkar närmar sig problem i tekniken på ett mer självklart sätt
och utan ”rädsla”. L4 är den enda respondent som pratar om rädsla kopplad till ett fysiskt
görande, som att borra och hamra. De andra respondenterna pratar mer om en försiktighet
och en oro för att ”inte göra rätt”.
5.2.2 Agerande vid problemlösning
Citaten är från L3 som pekade extra mycket på att flickor upplevdes trivas när
programmeringsproblemen inte blev så styrda.
Pojkarna blir…, liksom, ja men det är typ ett görande. Pang pang pang pang och så
är jag klar medans tjejerna, ja, jag tror de triggas lite mer av problemlösningar och
när det är de här friare uppgifterna. (L3)
Jag tror generellt att tjejer kanske utforskar det där frirummet lite mer än vad killarna
gör. (L3)

L1:
”De flesta killar läser inte instruktionerna utan slänger sig gärna på det som är roligt i första
hand.” L1 kopplade till ett problem där man skulle lösa ett programmeringsproblem på
smartast sätt och där man enkelt kunde se ifall man hittat den smartaste lösningen med hjälp
av färger. Pojkarna löste problemet snabbt och inte på smartaste sättet samt var nöjda med en
fungerande lösning medan flickorna reviderade och gjorde om tills de hittat smartaste
lösningen. I det fallet var problemet inte att bara utföra en programmering utan att göra det
på smartast sätt vilket pojkarna hade svårt att acceptera. L1 upplever att flickor ”gör som
fröken säger” och frågar mycket för att göra rätt och upplevs försiktiga medan pojkarna far
iväg och måste bromsas så att de inte glömmer bort de delar av problemet som inte är
praktiska. Däremot ser inte L1 någon skillnad mellan pojkar och flickor om hur de agerar vid
en svårighet, där är reaktionen och agerandet individuellt.
L2:
Flickor vill göra rätt direkt medan pojkar är mer ”vi försöker och så kan det bli lite som det
blir, så får vi väl ändra då”. Flickor vill gärna få fram rätt svar och på rätt sätt och kan
uppleva det frustrerande när det inte finns ett ”rätt svar” eller ett ”rätt sätt”. L2 har inte
funderat på varför det är på det viset utan har istället försökt förklara för tjejer när det låst sig
för dem att ”Det behöver inte bli perfekt och det finns inget rätt sätt. Du måste göra på ditt
sätt.” Om teknik skulle bli mer teoretiskt tror L2 att ”de duktiga flickorna” som har höga
betyg i NO skulle bli lättade då det skulle bli tydligare rätt eller fel. När ett problem är så att
säga klart har L2 upptäckt att duktiga elever ofta gör som en mental check ”Nu har jag lärt
mig det här.” medan elever som har svårare för sig kan lösa problemet utan att tänka så
mycket på det. Dessa elever behöver då hjälp att formulera vad de lärt sig, exempelvis: ”…jag
ville att du skulle titta om det var någon skillnad om vi hade en L-balk eller en T-balk. Vilket
var starkast här? - Ja, det var skillnad. - Ja, var bra, då har vi i alla fall kommit fram till att
det är skillnad.”
L3:
L3 upplever att flickor är mer ”kluriga” än pojkarna. När en grupp med flickor kör fast räcker
det med ledtrådar medan pojkgrupperna gärna vill ha mer direkt hjälp för att komma vidare.
L3 upplever att pojkar fokuserar mer på ett görande medan flickorna triggas av
problemlösningar och att problemen är friare, med inte bara en rätt lösning. Flickor utforskar
”frirummet” mer, diskuterar, filosoferar och resonerar medan pojkarna löser problemet
praktiskt. L3 tycker att skolan som en medveten arena som påverkar eleverna ska träna
killarna på att resonera och inte vara så målstyrda medan flickorna ska tränas i ”good-enough,
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du behöver inte lägga ner hela sin själ, gasa på lite”. Då flickor upplevs av L3 som mer
strukturerade borde fler flickor ha programmering som yrke men det kan bero på bristen av
förebilder (se även intervjusvaren för L3 på förra frågan).
L4:
L4 upplever att pojkar generellt är mer självsäkra medan flickor frågar och inte törs prova i
början. Extra tydligt är det för flickor i årskurs 7. Flickor frågar ”Kan jag göra så här? Blir
det rätt så här?”, man är rädd för att göra fel, trots att man berättar för dem att det inte är
negativt i teknik att göra fel för då utvecklar man något. I pojkgrupper är förhållandet snarare
det motsatta, de slarvar mycket och tänker inte efter. L4 upplever att det inte är skillnad
mellan könen hur man hanterar svårigheter utan det är snarare beroende på om eleven är
högpresterande eller har svårigheter. De högpresterande eleverna är de som vågar göra om
och göra förbättringar så när det gäller motgångar är det likadant mellan pojkar och flickor.
Sammanfattning:
Tre av respondenterna tyckte att flickor var mer oroliga för att göra fel och ville ha bekräftelse
att de var på rätt väg medan den fjärde, L3, inte såg samma beteende. Däremot ansåg L3 att
flickor ibland lägger ner för mycket på ett problem medan pojkar borde lära sig att resonera
mer. Ingen av respondenterna tycker att hur eleven handskas med en motgång beror på könet
utan är snarare individuellt, man ser snarare skillnad på om eleven är högpresterande eller
har svårigheter.
5.2.3 Intresseområde
Citatet från L1 belyser både ämnen men även en möjlig orsak.
Sen pratar vi miljö och det är som sagt, det brinner ju många tjejer för. Och de tycker
det här med LCA är spännande, kanske på ett annat sätt än vad killarna gör,
helheterna på ett annat sätt. (L1)

L1:
L1 har upptäckt att flickor uppskattar är att rita på datorn, CAD, och då specifikt när de får
rita upp och möblera hus. Pojkar uppskattar mer praktiska problem där de kan utnyttja sin
upptäckarglädje. Flickor vill veta mer bakgrund och omständigheter (L1 använder uttrycket
”Varför gör vi det här?” men inte menat som att problemet ifrågasätts) och den undran
kanske inte är explicit utan mer implicit. När man kommer till problem kopplade till LCA
(livscykelanalys, exempelvis en varas miljöpåverkan under sin livscykel) och miljö då ser
flickorna helheten på ett annat sätt och tycker det är spännande. Det tror L1 handlar mycket
om mognad, flickor i högstadiet är ofta är som två år äldre medan det jämnat ut sig när de
kommer till gymnasiet. I slutet av intervjun kommer L1 på att hon upplever att flera flickor
är intresserade av arkitektur och yrket arkitekt och att det kan bero på att det är ett yrke som
kan kopplas till det som görs på tekniken såsom CAD-ritning med mera.
L2:
Kan inte till en början se någon direkt skillnad förutom att flickor oftare vill veta ”Hur ska
jag göra för att det här ska bli rätt?”. Pojkar försöker mer förutsättningslöst. Lite längre fram
i intervjun kommer L2 på att vid ett tillfälle när eleverna arbetade med hållfast konstruktion
(i det här fallet skulle en bro byggas av glasspinnar) ville flera flickor att det skulle bli snyggt.
Att bygga en snygg konstruktion blev viktigare för flera flickor än att göra den hållfast. L2
har märkt att pojkar oftare kan mer om programmering när man börjar med det i skolan. Det
tror L2 beror på att flera av dem spelar mycket dataspel och därmed börjat fundera på hur
spelen är programmerade. L2 tror att pojkar uppskattade ”mekar-delen” av tekniken som
fanns tidigare medan flickor är mer intresserade av samhällsfrågor. När de jobbar med LCA,
miljö och samhällsfrågor på tekniken blir flickorna generellt mer intresserade.
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L3:
L3 kommer till klasserna med ”en låda roliga grejer” vilket gör att alla elever uppskattar
problemen. Under 5.2.1 nämner L3 att ”det är pojkarna som visar framfötterna och berättar
vad de kan och vet” när de börjar med programmering medan flickorna är mer avvaktande i
början. En teori L3 har varför det är så är att pojkarna har förebilder inom spel- och
programmeringsvärlden som de kan relatera till. För flickor finns det knappt några sådana
förebilder och de känner inte att de kan relatera till det.
L4:
Men L4 tycker det är lika mycket att det är en jargong bland flickorna att de inte kan och det
berör inte bara ämnet teknik utan handlar snarare om föreställningar om vad pojkar och
flickor kan och inte kan. När det kommer till programmering är det alltid en pojke som är
bäst men i längden passar det lika bra flickor som pojkar. Däremot finns det en sorts problem
som L4 märkt att flickor uppskattade mer och det var problem är man kunde göra det snyggt.
Om problemet var tekniskt svårt eller lätt påverkade inte utan möjligheten att göra
konstruktionen snygg gav problemet en dimension som flickorna uppskattade.
Sammanfattning
Två av respondenterna, L1 och L2, nämner att flickor tycker att det är roligt med LCA
(livscykelanalyser) samt miljö- och samhällsfrågor. L3 kan inte se att programmering inte
intresserar flickor men att bristen på förebilder gör att de inte kan relatera till det. L2 och L4
nämner att när problemet även omfattar en estetisk del så blir flickorna mer intresserade. L1
är den enda respondent som nämner ett yrke som hon upplevt intresserar flickor; arkitekt.
5.2.4 Anpassning
Citatet är från L2 som vid frågan till och med reagerade fysiskt vilket vi båda reagerade på.
Frågan engagerade.
Så vi är nog inte att vi tänker tjejer och killar utan att det tilltalar olika att vi gör
olika. (L2)
Det [anpassning] tycker jag att vi gör men inte kanske beroende på könstillhörighet.
(L2)

L1:
L1 anser inte att de gör eller behöver göra någon anpassning för att någon tycker ämnet är
tråkigt utan både pojkar och flickor tycker ämnet är roligt. Årsplaneringen av teknik baseras
utifrån centralt innehåll och syfte samt vilka artefakter man har tillgång till såsom datorer och
legorobotar. L1 tar ofta upp det historiska perspektivet i tekniken och då gärna kvinnohistoria
då den historiska teknikutvecklingen är starkt kopplad till att man ville underlätta vardagen
för kvinnor så de kunde komma ut i industrin. L1 vill att flickorna inser att teknik inte är
något konstigt och ofta grundar sig från kvinnor och kvinnors umbäranden.
På L1s lektioner arbetar eleverna oftast enskilt eftersom det blir enklast ur
bedömningssynpunkt. I de fall de jobbar två och två är det oftast uppdelat i flickgrupper och
pojkgrupper eftersom det annars kan bli så att pojken slänger sig över problemet och tar över
och då backar flickan.
L2:
L2 anser inte heller att de gör någon anpassning med avseende på kön utan att de snarare har
flera mindre problem så att alla elever förr eller senare får jobba med något som tilltalar dem.
L2 föredrar att eleverna jobbar enskilt både för att utmana de som till exempel kunnat undvika
vissa moment av rädsla för att tända en tändsticka. ”Ibland kan jag bli så trött på de här
duktiga kuddflickorna som alltid ska dämpa och driva och dra igenom alla.” Av den här
anledningen brukar L2 sätta ihop elever som ”aldrig gör något” i samma grupp för att tvinga
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dem att tvinga dem att få problem utförda utan att någon annan drar dem. Ett annat exempel
på när det inte gått bra var i årskurs 7 när flickan i en grupp fick rollen som en sorts sekreterare
medan pojkarna byggde. Just i det här fallet byggde eleverna i lego och, som L2 konstaterade,
”vi hade tänkt lite innan, att det här kunde bli ett bekymmer, så vi hade fler rena kill- och
tjejgrupper.”
L3:
De förändringar och anpassningar L3 gör beror inte på kön utan för att få eleverna att bli
engagerade och att de ska få utlopp för sin kreativitet. Problem som handlar om att få något
att fungera anser inte L3 är stimulerade för eleverna utan genom att skapa ett sammanhang
och förståelse för eleverna blir alla mer intresserade och engagerade. L3 anser att alla elever,
oberoende av kön, behöver få veta att ”teknik faktiskt är något som vi människor skapar och
väljer att skapa eller väljer att inte skapa.”. Då L3 sällan är den som delar in i grupper utan
det är ordinarie lärare som gör blir det ofta så på högstadiet att flickor jobbar med flickor och
pojkar med pojkar ”Det är väl det som funkar lättast.” Som referens nämner L3 att på
mellanstadiet blir det sällan problem om det i grupperna är blandat pojkar och flickor, där
blir indelningen oftast så som de sitter i klassrummet.
L4:
Då L4 inte har lektioner i teknik längre så har hon svårt att uttala sig om anpassningar i det
dagliga arbetet. Erfarenhetsmässigt av arbetsformer så är det att flickgrupper fungerar bättre
än pojkgrupper som gärna hamnar i en kamp om vems idé som är bäst.
Sammanfattning:
Ingen av respondenterna anser att de gör anpassning av undervisningen för att det ska passa
både pojkar och flickor utan man ser mer på helheten. Man vill att teknik ska vara ett kreativt
och engagerande ämne och ska passa alla elever oberoende av kön. Vad gäller grupparbete
har samtliga respondenter samma sätt att se på indelning; det lönar sig sällan att blanda pojkar
och flickor i en grupp. Både L1 och L2 pratar om att flickorna tar eller får en roll i en blandad
grupp som de inte har i en enkönad grupp. Av den anledningen undviker de blandade grupper
i mesta möjliga mån.

6. Diskussion
I det här kapitlet kommer undersökningsmetoden samt vald analysmetod och studiens
validitet och reliabilitet, litteraturgenomgången att diskuteras. Kapitlet avslutas med
resultatdiskussion kopplad till litteraturgenomgången samt annan relevant litteratur som tar
upp genusfrågor.
6.1 Metoddiskussion
6.1.1 Undersökningsmetod
Processen att göra en kvalitativ undersökning i form av semistrukturerad intervju kan delas
in i ett antal underprocesser; urval, intervjuguide, intervjun, transkribering och analys. Varje
delprocess kommer att gås igenom utifrån vad som är viktigt i den delen samt kritiskt granska
hur det hanterats i den här studien.
Urval:
Inom kvalitativ forskning är målstyrt urval den sorts urval som föredras. Med målstyrt menas
att deltagarna väljs ut för att de anses kunna tillföra något gällande de frågor som berörs
(Bryman, 2016, s. 496). Det finns flera varianter av målstyrt urval (Bryman, 2016, s. 497)
och i den här studien har en form av kriteriestyrt urval använts. Kriterierna i det här fallet
var; tekniklärare med erfarenhet att arbeta med elever på högstadiet. Samtidigt kan även
urvalet ses som urval av ett typiskt fall som beskrivs som att man väljer ett fall för det
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exemplifierar en dimension som är av intresse. Det typiska fallet för det här urvalet var lärare
som i samtal visat sig haft en åsikt om det studien ska handla om. Att alla respondenterna är
kvinnor är inget medvetet val utan det föll sig så. Det hade varit intressant med en mindre
homogen respondentgrupp utifrån kön och erfarenhet för att se om åsikterna påverkas av
exempelvis arbetslivserfarenhet. På vilket sätt urvalet kan ha påverkat studiens resultat
diskuteras vidare i avsnittet 6.2 som handlar om reliabilitet och validitet.
Intervjuguide:
Bryman (2016, s. 565) ger ett antal råd vid utformningen av intervjuguide såsom att frågor
är tematiskt kopplade och formulerade på ett sätt som underlättar studiens frågeställningar.
Frågorna ska inte vara ledande och språket ska passa respondenterna. Som i allt ger övning
färdighet och att göra en första intervjuguide är utmanande. Tack vare handledning av en
tredje part blev intervjuguiden (bilaga 3) strukturerad och kopplad till studiens
frågeställningar.
Intervjun:
Det finns många praktiska detaljer vad gäller intervjuer och Bryman (2016, s. 570) pekar på
att ett viktigt inslag är lyssnandet, att intervjuaren är uppmärksam på vad respondenten säger
och inte säger. En undersökning utförd av (Bryman, 2016, s. 568) visar på fem utmaningar
som man ska vara medveten om inför sin första intervju; oväntat beteende från
intervjupersonen, störning på grund av egna förväntningar, svårt att hålla fokus på frågandet,
problem att hantera känsliga frågor samt transkriberingen. I den här studien har utmaningarna
företrädesvis varit att mina egna förväntningar lyst igenom sättet att fråga, att det varit svårt
att hålla fokus på frågorna samt transkriberingen. Omfattningen av utmaningarna har varierat
mellan respondenterna vilket troligen berott på personlighet och erfarenhet, samtliga
respondenter har varit väldigt engagerade men vissa märktes vara mer vana att intervjuas och
kunde hjälpa till att få rätt fokus igen.
Transkribering:
Som Bryman (2016, s. 579) konstaterar: ”Det är lätt att få för sig att transkribering är en
oproblematisk överföring från talat till skrivet språk.” I den här studien har en sållning av
inspelat material gjorts efter att ha lyssnat igenom intervjuerna minst en gång före
transkribering. Då respondenterna ofta exemplifierat sina uppfattningar med anekdoter eller
med beskrivning av ett problem blev det en utmaning att transkribera de delar som var
aktuella. Eftersom transkriberingen skrevs ned för hand tog den längre tid att göra men gjorde
att känslan för intervjun upplevdes bli bättre och transkriberingen mer bearbetad.
6.1.2 Analysmetod
Den analysmetod som använts i studien, är tematisk analys. Anledningen till att tematisk
analys valdes var att frågeställningarna var så konstruerade att respondenterna uppmuntrades
att tala tämligen fritt utifrån intervjufrågan. Att göra en tematisk analys stämmer väl överens
med syftet för studien; att presentera hur lärare upplever på vilket sätt flickor och pojkar tar
sig an ett problem i ämnet teknik och löser det och om anpassningar görs utifrån kön. De fyra
teman som slutligen identifierades (Tabell 1) är de teman som vid genomgång av
transkriberingarna uppfattats som de mest påtagliga eller intressanta. Det här är svagheten
med en tematisk analys, de ingående stegen i proceduren är dåligt specificerade (Bryman,
2016, s.703). Det kan å andra sidan även ses som en styrka då tematisk analys är flexibel och
kan användas i flera olika sammanhang (Bryman, 2016, s. 706). Det är därför, som redan
nämnts i avsnitt 4.2 av vikt att processen när temana definieras beskrivs noggrant (Bryman,
2016, s. 707).

22

6.2 Validitet och reliabilitet
Validiteten för den här studien, det vill säga om det som avsetts att observeras har
observerats, har stärkts genom ett antal processer såsom opponering, genomläsning av tredje
part samt handledning. Den externa validiteten såsom beskriven i avsnitt 4.5 har stärkts
genom bland annat litteraturstudier av tidigare forskning och relevant litteratur i ämnet.
Validiteten gällande intervjuerna och definitionerna av teman är värt att kommentera. Då
temana är definierade från de delvis transkriberade intervjuerna och utifrån de frågor som
ställts finns det en risk att delar inte tagit i beaktande. Det finns en risk att visst material
missats vid transkriberingen på grund av sållning (Bryman, 2016, s. 582) vilket påverkar
reliabiliteten men även validiteten. Ytterligare en faktor som påverkat framtagandet av teman
är hur frågorna ställts. Detta är mest tydligt i temat ”Intresseområde” där så gott som alla
frågor i intervjun handlade om vad flickor intresserade sig av, väldigt sällan nämndes
pojkarnas intresseområden explicit. I och med att syftet med studien inte uttalat är mot flickor
gör sättet som frågorna ställts att svaren blir något ensidiga. I vilken omfattning validiteten
och reliabiliteten påverkas av begränsningen är oklart men det gör det svårt att dra några
omfattande slutsatser gällande skillnader i intressen.
Reliabiliteten har i den här studien stärkts genom att metoden för datainsamling och
dataanalys har beskrivits noggrant. Det finns en risk att de teman som identifierats kanske av
en annan person skulle benämnas på annat sätt. Det har utvecklats strategier och program för
att hjälpa forskare att göra en tematisk analys på ett välgrundat sätt (Bryman, 2016, s.704)
men fortfarande är forskare vaga med hur olika teman identifierats eller hur teman utvecklats
från data (Bryman, 2016, s. 706). I den här studien har analysmetoden presenterats (avsnitt
4.2) och diskuterats (avsnitt 6.1.2) men faktum kvarstår att benämningarna och
omfattningarna av de olika teman som definierats skulle kunna skilja med en annan tolkare.
Med det menat är det inte detsamma som att temana skulle bli helt annorlunda utan snarare
ha en annan vinkling.
En annan del i metoden som kan påverka reliabiliteten är det snäva urvalet av respondenter.
Respondenterna är av samma kön och med lång erfarenhet inom skolvärlden. Den andra
faktorn var med i urvalet men det finns en risk att studiens resultat fått en vinkling på grund
av den första faktorn, kön. För att öka reliabiliteten i studien skulle fördelningen mellan kön
och arbetslivserfarenhet kunnat ses över. Samtidigt visar litteraturgenomgången att de åsikter
som respondenterna tog upp är relativt allmängiltiga och inte avviker markant från etablerad
forskning.
6.3 Litteraturgenomgång
En brist i litteraturgenomgången var att det var svårt att hitta relevant aktuell svensk forskning
som handlade om ämnet teknik på högstadiet samt utifrån ett genusperspektiv. Forskningen
har till exempel deltagare som har en annan ålder än den som den här studien handlar om.
Det finns inget i den forskningen som pekar på att resultatet inte är överförbart till en annan
ålder, dock är ju drivkrafterna annorlunda för de elever som till exempel läser yrkeshögskola
jämfört med högstadiet. Den forskning som jag valt att göra en litteraturgenomgång på känns
relevant trots skillnader i ålder och kultur men jag saknar aktuell forskning kopplad till
Skolverkets rapport ”Teknik – gör det osynliga synligt” (2014), om ämnet exempelvis blivit
tydligare i och med förändringen i läroplanen för teknik som genomfördes 2018.
6.4 Resultatdiskussion
I nästkommande avsnitt 6.4.1 - 6.4.4 kommer intervjusvaren att diskuteras utifrån
forskningen i litteraturgenomgången och annan relevant litteratur. Avsnitten är benämnda
efter de fyra kategorier som identifierats; Närmande till teknik, Agerande vid
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problemlösning, Intresseområde samt Anpassning. Varje avsnitt inleds med en beskrivning
och ett beskrivande citat från intervjuerna.
6.4.1 Närmande till teknik
I det här avsnittet diskuteras det som alla respondenter lyfter fram; pojkarnas naturliga
närmande till ett praktiskt problem i teknik.
Alla fyra respondenterna för fram att majoriteten av pojkar ”kastar sig över” problem med en
självklarhet som inte flickorna har. Flickorna upplevs närma sig problem mer vaksamt,
åsikterna om varför det skiljer sig mellan respondenterna. L1 menar att det beror på att
flickorna planerar och funderar först, L2 menar att flickor ofta vill ha bekräftelse att de är på
rätt väg av rädsla för att ”göra fel”. L3, som kommer in med problem som ”en låda roliga
grejer”, tycker sig se samma agerande som L1; att flickorna planerar, funderar och diskuterar.
L4 var av åsikten att det var osäkerhet gällande det praktiska användandet av verktyg men
även osäkerhet över vad som förväntades av dem.
Respondenternas konstaterande om hur eleverna agerar får stöd från undersökningar av
teknikundervisningen i Storbritannien (Berner, 2003, s. 34). Man såg bland annat att flickor
kände sig mer säkra på att jobba med tabeller med uppgifter som rörde hälsa eller situationer
i hemmet än om tabellerna innehöll siffror om maskiner och byggen. För pojkar var
förhållandet det motsatta. Flickor sågs även vara mindre självsäkra när det gällde att handskas
med ”riktig” teknik såsom verktyg och maskiner till skillnad från pojkarna som gärna la
beslag på utrustningen på skolan. Genom att introducera teorin om genuskontrakt vill
Hirdman (2001) att vi ska bli medvetna om de oskrivna sociala normer som finns i samhället
utifrån genus. Att exempelvis teknik är manligt anses inte vara könsberoende utan
genuspräglat. Om det berott på könet skulle det finnas biologiska begränsningar som skulle
hindra kvinnor från att till exempel arbeta som ingenjörer. Men om man ser åsikten ”teknik
är manligt” ur ett genusperspektiv innebär det att åsikten inte är kopplad till biologiska
begränsningar utan är skapad utifrån föreställningar. Dessa föreställningar förändras enligt
Hirdman kontinuerligt, oftast omedvetet och i små steg.
Det går inte att hitta någon aktuell forskning som visar att det finns biologiska förklaringar
till varför pojkar i början har ett mer naturligt förhållande till teknik. Däremot finns det
forskning som visar på att många av de ”sanningar” som funnits genom tiderna inte är giltiga
(Berner, 2009, s. 280). Man kan hävda, utan att spänna bågen allt för mycket, att pojkar och
flickors närmande till teknik är resultatet av en ”kulturellt nedärvd, styrd överenskommelse
av könens gemensamma sammandragande med åtskilda förpliktelser, skyldigheter och
rättigheter” (Hirdman, 2001, s. 84). Men därmed inte sagt att genuskontraktet är oföränderligt
men det tar tid att förändra. Som Hyde (2013, s.3.21) poängterar i sin studie;
genusupplevelsen av en händelse beror på sammanhanget. Exemplet i Hydes studie visade
sig att en påtaglig skillnad i 3D-seende mellan pojkar och flickor inte berodde på att pojkar
var bättre på det utan de hade tränat på det genom dataspel. Samma sak gäller kanske för
många pojkar och teknik, flera har till exempel mekat med bilar och är därför bekväma med
verktyg. Hos flickor är det kanske inte lika vanligt att de använt verktyg.
Lindahl (2004, s. 38) nämner begreppet science anxiety som något som oftast drabbar flickor.
Om man har låg tilltro till vad man kan göra kan det sänka prestationen. Teorin är att
individen formar sitt liv utifrån vad hon tror hon klarar av. Det finns forskning som pekar på
att kvinnor tenderar att bedöma sitt kunnande som lägre när det berör aktiviteter inom
naturvetenskap och teknik.
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6.4.2 Agerande vid problemlösning
I det här avsnittet diskuteras pojkar och flickors olika agerande vid problemlösning som, till
skillnad från förra avsnittet, visade sig upplevas lika för alla respondenter.
L1 och L2 gav flera exempel på problem och hur de skulle dokumenteras och de ansåg att
flickor i de flesta fallen tog till sig instruktionerna väl. Pojkarna däremot kunde ha åsikter om
huruvida teknik är ett teoretiskt eller praktiskt ämne. Exemplet som L1 nämnde i 5.2.2 där
pojkarna var nöjda med en fungerande lösning när problemet handlade om att de skulle ta
fram den smartaste verkar vara ett talande exempel. Andersson, Hussénius och Gustafsson
(2008, s. 337) talar om att pojkar föredrar när undervisningsformen är tävlingsbetonad och
det är också något som även respondenterna nämner. Men i syftet för teknik i Lgr11
(Skolverket, 2011, s. 292) nämns inte tävling. Eleverna ska bedöma, värdera, analysera,
identifiera etc. Precis som L3 nämner i 5.2.2 så behöver pojkarna träna på att resonera medan
flickorna behöver träna på att inte fastna för att göra något perfekt. Det som Orhun (2007)
kom fram till i sin studie; att lärandesättet mellan matematik och teknik skiljer sig åt för
pojkarna. Orhun menar att det föredragna lärandesättet vid tekniska problem är praktiskt och
intuitivt. Det kan diskuteras om det lärandesättet är tillräckligt för att uppfylla
betygskriterierna för årskurs 9. För att studera vidare på tekniska utbildningar krävs det mer
kunskap om matematik än praktisk kunskap.
Så för pojkar talar deras ointresse för dokumentation till deras nackdel ur läroplanssynpunkt.
Att flickor gärna vill ha ”den rätta lösningen” på ett problem (L2 och L4 kommenterade detta)
är en nackdel för dem, kanske inte ur läroplanssynpunkt utan snarare när det gäller lärande
och utveckling inom teknik. Som L4 kommenterade under 5.2.2; ”det är inte negativt att
göra fel i teknik för då utvecklar man något”.
6.4.3 Intresseområde
I det här avsnittet diskuteras främst flickornas intresseområden och vilka svårigheter som
uppstår när de ska koppla det till en karriär.
Både Engström (2016) och Reddy (2017) har i sin forskning kommit fram till samma slutsats
vad gäller att flickors intresse är mer kopplat till miljö och människor. Kvinnor som läser på
tekniska utbildningar på högskolan i Sverige ser ofta att de i sin framtida yrkesroll kan göra
gott för samhället och miljön. (Engström, 2016, s. 240). Dessa kvinnor har oftast goda
förebilder i sin omgivning som inspirerat dem att läsa vidare på teknisk högskola. Miljö och
samhälle nämndes även i intervjuerna för den här studien men även arkitektur, design och
LCA (livscykelanalyser). Men respondenterna upplevde att för flera flickor var steget långt
från att tycka att något är roligt eller ha fallenhet för det till att läsa till det eftergymnasialt.
Att det behövs förebilder är tydligt, förebilder som entusiasmerar både pojkar och flickor och
kan visa dem att det går att jobba med det man är intresserad av och hur man kommer dit.
Extra viktigt är det med kvinnliga förebilder för flickor eftersom en tekniker beskrivs oftast
som en man som jobbar med ”hård” teknik. Om man då som elev är intresserad av miljöfrågor
är det svårt att koppla det intresset till teknisk utbildning. I citatet ovan nämner L1 att
flickorna ofta är mer intresserade av helheterna, hur allt hänger ihop. Det behövs fler som
arbetar med teknik och hur vi ska använda den i samhället för (som L3 nämner i 5.2.3):
”teknik är faktiskt något som vi människor skapar och väljer att skapa eller väljer att inte
skapa”. Även de som inte jobbar i traditionella tekniska yrken kommer att behöva förstå
teknik mer eftersom det kommer att finnas teknik i alla yrken, exempelvis som
informationssystem.
I studierna kopplade till ROSE-projekten (Oscarsson, Jidesjö, Strömdahl & Karlsson, 2009;
Jidesjö, 2008; Lindahl, 2004) presenteras en syn på bland annat teknik som inte är
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smickrande. Undervisningen upplevs auktoritär (Lindahl, 2004, s. 231) och ointressant
(Oscarsson, Jidesjö, Strömdahl & Karlsson, 2009; Jidesjö, 2008) men i intervjuerna nämnde
L1 att tekniken i Lgr11 är klart mer intressant och utmanande än den var i tidigare läroplaner.
Ingen av studierna nämner explicit något ämne som intresserar flickor mer än pojkar förutom
att flickor tenderar att vara mer intresserade av kroppen (Oscarsson, Jidesjö, Strömdahl &
Karlsson, 2009; Jidesjö, 2008). Det finns nog flera anledningar till att intresseområdena inte
är lika uttalade i de här studierna men en kan vara att de är baserade på empiri som är över
15 år gammal. Sedan studierna skrevs har mobiltelefonerna slagit igenom stort, spelvärlden
har fullkomligt exploderat och engagerar så gott som alla ungdomar, men i varierande grad,
samt att miljöfrågorna har fått en renässans. Men som Lindahl (2004, s. 233) konstaterar så
är det viktigt med förebilder. I Lindahls fall är det föräldrarna som visar för eleverna vad de
kan göra efter ”transportsträckan gymnasiet”. Behovet av förebilder kvarstår oberoende av
läroplan.
6.4.4 Anpassning
I kapitlet diskuteras den fråga som alla respondenterna utan tvekan sa nej till: Anpassar du
din undervisning så att den passar både pojkar och flickor?
För att förtydliga; man ansåg alltså inte att man gjorde någon anpassning på grund av kön
utan på grund av elevernas intresse. L1 och L2 anpassade med många korta problem med
olika inriktning för att minimera risken att någon elev skulle få jobba en längre stund med
något den inte var intresserad av. Med många kortare problem ansåg man att chansen ökade
att alla elever förr eller senare fick jobba med något den var intresserad av. Även L3 pratade
om att anpassningarna var gjorda för att engagera eleverna och för att de ska få utlopp för sin
kreativitet. L4 som inte är lärare på högstadiet för närvarande ansåg inte heller att hon gjort
några anpassningar på grund av genus när hon jobbade på högstadiet. Kopplar man tillbaka
till de olika utbildningskategorier Andersson, Hussénius och Gustafsson (2008, s.337)
nämnde; genusneutral, kvinnovänlig eller genuskänslig så kan man säga att i det här fallet
har alla jobbat efter genuskänslig. Man anser att man har sett till individens behov och
intressen istället för könet. Jag kan undra varför man reagerar så häftigt på frågan om man
anpassar på grund av kön, L2 gjorde det tydligt och jag är övertygad om att jag också skulle
göra det. Är det för att vi anser att det är fel att anpassa på grund av kön eller är det för att
”så gör man inte”? Under intervjuerna dök dock mindre anpassningar på grund av kön upp,
medvetna eller omedvetna. De exempel som tagits upp från intervjuerna är hur grupper delas
in. För att undvika att flickorna blir ”kuddflickor” som L2 kallade fenomenet, valde man i de
flesta fall att låta flickor jobba med flickor. Även läroplanen (Skolverket, 2011, s. 295) kan
till viss del anses vara anpassad; ”Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors
och mäns yrkesval och teknikanvändning.” Att ta upp genusfrågan i ett ämne starkt
förknippat med manliga ideal kan tolkas som en anpassning.

7. Slutsatser
Kapitlet börjar med en förklaring till titeln på studien ”Duktiga flickor och slarviga pojkar”.
Därefter kommer slutsatser och sedan reflektioner utifrån arbetet.
7.1 ”Duktiga flickor och slarviga pojkar”
Titeln är dels en kommentar till våra förutfattade meningar om hur pojkar och flickor är i
skolan men även fritt citerat från en av respondenterna; hon nämnde pojkar var slarviga.
Flickor ansågs av respondenterna duktiga då de oftare än pojkar löste problemen på det sätt
som de anvisats. Men är flickor duktiga för att de vill ha beröm och är pojkarna slarviga för
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att de inte bryr sig? Eller finns det andra orsaker? Den frågan tål att tänkas på, vad det är som
menas egentligen.
7.2 Slutsatser
Observera att flickor och pojkar här presenteras som två homogena grupper och resultaten
generaliseras utifrån dessa två grupper.
✓ Lärarna anser inte att det finns problem som passar bättre för flickor eller pojkar.
Däremot upplevs pojkarna som mer drivande till en början medan flickorna är
försiktigare.
✓ Lärarna anser att flickor har lättare än pojkar för att jobba metodiskt.
✓ Lärarna anser inte att de anpassar sin undervisning för att den ska passa både pojkar
och flickor utan de anpassar den för eleverna och deras förutsättningar. Men
intervjuerna pekar på att det ändå görs främst genom val av arbetsmetod och
gruppindelning.
7.3 Reflektioner utifrån arbetet
Att diskutera genus är som att gå på gungfly. Man värderar sina ord och det märktes på
intervjuerna att respondenterna hade svårt att hitta rätt ord. De starka åsikterna och
förenklingarna som framförs i dagligt tal trubbas av när man intervjuas. De generaliseringar
man slänger sig med blir svåra att försvara och flera av dem försvinner som troll i solsken.
Samtidigt är det ett intressant ämne som engagerar och därför kräver snäva ramar bland annat
vid intervjuerna för att inte syftet med intervjun ska tappas bort. Det finns även mycket
litteratur och forskning som handlar om genus och det är viktigt att ha en väl definierad
sökstrategi och en metod för att rensa bort material som är intressant men inte nödvändig för
studien.
•
•
•
•

Ämnet engagerar men uppfattas inte helt okontroversiellt.
Det är viktigt att våga diskutera genus och hur det påverkar hur man agerar som lärare.
Det är även viktigt att våga ifrågasätta sitt eget beteende utifrån genus.
Det ÄR skillnad mellan genus och kön.
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Bilaga 1

Intervjufrågor
Bakgrund:
 Utbildning, behörig i vilka ämnen?
 Utbildad i vilken läroplan?
 Yrkesverksam i hur många år? (Varav hur många som tekniklärare?)
Upplägg av lektioner
 Antal timmar/vecka
 Helklass/halvklass? Parallellt med annat ämne?
 Fördelning praktik / teori? 50/50?
Erfarenhet
Kopplat till frågeställningen:
Anser läraren att;
- det finns problem som passar bättre för pojkar respektive flickor?
- det skiljer sig hur pojkar respektive flickor angriper ett problem?
 Ge exempel på tillfällen/arbetsmoment då du märkt en skillnad i hur pojkar respektive flickor
löst ett problem (i grupp eller individuellt).
 Vad handlade problemet om?
 Gjorde du någon justering för att minska skillnaderna? Behövdes det?
 Finns det fler exempel på arbetsmoment eller problem där du märker någon skillnad? Vad
kan det berott på? Har du någon teori?
 Har du märkt en skillnad i hur flickor och pojkar hanterar när en svårighet uppstår vid en
problemlösning? (Med svårighet menas exempelvis om gruppmedlemmarna är oense om en
lösning eller om en teori inte stämmer (både i grupparbete och enskilt arbete)).
Dagligt arbete
Kopplat till frågeställningen:
Anpassar läraren sin undervisning för att det ska passa både pojkar och flickor?
-Vad är syftet med den anpassningen och hur har den gjorts?
-Om anpassning gjorts, har den gett önskad effekt (och kan effekten verifieras)?
 Vid planering av ett avsnitt tar du hänsyn om flickor och pojkar löser ett problem på olika
sätt?
 Anpassar du upplägget? Och isf på vilket sätt, kan du ge exempel? (Gruppindelning,
arbetsform, fördelning teori/praktik.)
 I de fall du anpassat, har det gett den effekt du eftersträvat?
 I läroplanen står det att ” Läraren ska planera och genomföra undervisningen så att eleverna
möts och arbetar tillsammans oberoende av könstillhörighet.” Är det något som både flickor
och pojkar gynnas av eller finns det nackdelar?
Visioner
 Hur ser du på de åtgärder som nämns i Skolinspektionens rapport från 2014 ”Teknik – gör det
osynliga synligt”?:
 Skapa mening och relevans — uppmärksamma särskilt flickorna
 Synliggör teknik för eleverna.
 I rapporten är Skolinspektionen kritisk till hur teknikämnet planeras och hanteras i skolorna,
kan du se att en förändring skett sedan rapporten skrevs och isf på vilket sätt?

 Har du något förslag på hur upplägget av teknikämnet skulle ändras för att attrahera
framtidens elever?

Förklaring av begrepp
 Undervisning:
Hur ett kursavsnitt hanteras, teoretiskt och praktiskt men även hur det ”säljs in” till eleverna.
 Kursavsnitt:
Moment i ämnet som är kopplad till centrala innehållet i läroplanen. T.ex hållfasthetslära.
 Problem (begreppet uppgift kan även användas):
En del av ett kursavsnitt där en specifik frågeställning ska hanteras. T.ex bygg en bro av
spagetti som ska vara så stabil som möjligt.
 Arbetsform:
Grupparbete eller enskilt arbete.
 Arbetsmoment:
Ett problem består av flera olika arbetsmoment. T.ex planering, konstruktion, bygge,
redovisning, rapportskrivning.
 Svårighet:
De utmaningar som gruppen eller individen ställs för när en uppgift ska lösas eller ett
arbetsmoment ska utföras. T.ex tidsbrist, olika åsikter om hur uppgiften ska lösas etc.

Bilaga 2

Bilaga 3

Anmälan om behandling av personuppgifter
Blanketten skickas med internpost eller mejlas till dataskydd@du.se

Registret/behandlingen

Uppgifterna nedan gäller:
Ny behandling
Ändring av tidigare anmälan
Avanmälan
Register/behandling (t.ex. namn på register, databas, IT-system, forskningsprojekt etc.):

Examensarbete KPU-programmet
Ändamål med behandlingen:
Examensarbete om tekniklärares upplevelse av hur elever arbetar beroende på kön.

Kategorier/grupper av personer som berörs av behandlingen:

Lärare/elever (ålder x år)/skolledare Lärare

Källa där uppgifterna hämtas:

Den enskilde själv/Annan myndighet Den enskilde själv

Mottagare/grupper av mottagare som uppgifterna kan komma att lämnas ut till: 

Handledaren på högskolan

Hanteras uppgifterna av någon annan part för er räkning, t.ex. av en leverantör av IT-system?
Ja. Ange i så fall namnet på tredje part:
Nej
Om Ja, har ett personuppgiftsbiträdesavtal upprättats?
Ja
Nej
Kommer uppgifterna att föras över till tredje land (utanför EU/EES)? 
Nej
Ja, med samtycke
Ja, utan samtycke, men med författningsstöd:
Om Ja, ange hur överföringen går till, t.ex. om det sker över Internet:
Åtgärder som har vidtagits för att trygga säkerheten i behandlingen:

Förvaring av uppgifter på en dator som är lösenordskyddad.
Enbart studenten själv och handledaren har tillgång till uppgifterna.

Tidpunkt när behandlingen beräknas upphöra:

När kursen är genomförd och godkänd

Ange enligt vilken eller vilka rättsliga grunder behandlingen kommer att ske:

Laglig grund för
behandlingen

Övriga uppgifter om
behandlingen


Den registrerade har lämnat sitt samtycke

Avtal med den registrerade ska kunna fullgöras

Den personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet

Vitala intressen för den registrerade ska skyddas

En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras

En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras

Berättigat intresse för behandlingen väger tyngre än den registrerades intresse
av skydd mot kränkning av den personliga integriteten (inte tillämpbart för myndigheter)
Behandlade personuppgifter:
Namn
Adress
Telefonnummer

E-postadress

Personnummer

Foto

Övriga uppgifter som behandlas:ljudinspelning vid intervju och mail för ev kompletterande
frågor

Behandlas känsliga uppgifter (ras/etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös/filosofisk
övertygelse, medlem i fackförening, hälsa, sexualliv, sexualitet, genetiska eller biometriska
uppgifter)?
Ja

Nej

Om Ja, inhämtas samtycke?
Ja Nej
Om känsliga uppgifter behandlas utan att samtycke inhämtas, ange skälen till behandlingen:

Behandlas uppgifter om lagöverträdelser?
Ja Nej
Har den registrerade informerats om registreringen?
Ja

Nej
Muntligt
Skriftligt
På annat sätt:

Registreringen är författningsreglerad
De registrerade känner redan till
att de förekommer i registret
Annat skäl:

Övriga uppgifter om behandlingen:

Uppgiftslämnarens namn och befattning:

Uppgiftslämnare

Cecilia Persson, studerande
Telefonnummer:

Datum för anmälan:

2019-11-14

