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Sammanfattning 
Abstract 
Denna textanalys är en undersökning av två läromedel i teknik för grundskolans senare del. De läromedel 
jag granskade var Bonniers teknik och Puls Teknik. Jag har undersökt hur texterna ser ut ur ett genus 
perspektiv. Innan undersökningen påbörjades gjorde jag en litteraturstudie kring genus, teknik och genus-
teknik. 
 
Mitt resultat i denna undersökning visar på att Bonniers Teknik bäst anpassar sig för att inkludera båda 
könen i undervisningen. Texten i läromedlet uppvisar stor variation i arbetssätt och anpassning till läsaren. 
Den exkluderar inte något perspektiv utan ger en jämställd bild av vad teknik innebär. 
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SAMMANFATTNING 
 
Denna textanalys är en undersökning av två läromedel i teknik för grundskolans 
senare del. De läromedel jag granskade var Bonniers Teknik och Puls Teknik.  
Jag har undersökt hur texter ser ut ur ett genus perspektiv. 
Innan undersökningen påbörjades gjorde jag en litteraturstudie kring genus, 
teknik och genus-teknik. 
 
Mitt resultat i denna undersökning visar på att Bonniers Teknik bäst anpassar sig 
för att inkludera båda könen i undervisningen. Texten i läromedlet uppvisar stor 
variation i arbetssätt och anpassning till läsaren. Den exkluderar inte något 
perspektiv utan ger en jämställd bild av vad teknik innebär.  
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1 INLEDNING 
 
Skolverket skriver i Bildning och kunskap att den tekniska utvecklingen i 
samhället är en mycket stark förändringskraft. Det finns studier som visar att 20-
50% av tillväxten beror på nya tekniker och tekniska förbättringar.1 Samtidigt 
pågår en ständig diskussion i och utanför Sverige hur man ska locka fler till att 
bli naturvetare/tekniker. För att rädda välfärden, öka konkurrenskraften och 
säkra jobben behövs fler naturvetare/tekniker, det är de flesta överens om. 
 
Ett stort intresse finns att få kvinnor till jobben som finns inom 
naturvetenskapen och tekniken. Intresset bland kvinnor har hittills inte varit högt 
varför det manliga könet är överrepresenterat vad det gäller arbeten inom 
naturvetenskap och teknik. 
 
I grundskolan är det obligatoriskt med teknik undervisning (Lpo 94). Det är bla 
viktigt för att kunna samspela med vårt högteknologiska samhälle som vi har 
idag. I Lpo-94 står det att skolan aktivt och medvetet skall främja kvinnors och 
mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och 
bedöms i skolan och de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att 
forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. 
 
 Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster.2 I teknikämnet 
har det visat sig att det föreligger en skillnad mellan pojkar och flickor vad 
gäller vilka resultat de olika könen når. 
Redan på grundskole nivå ses en skillnad mellan pojkars och flickors resultat i 
teknikämnet. Flickornas svar var markant svagare. Detta test som utfördes på 
elever i grundskolan var en del av den nationella utvärderingen som mätte 
naturvetenskaplig begreppsförståelse. 

Här kan man ju undra om skolan har misslyckats med sitt uppdrag att främja 
kvinnor och mäns lika rätt inom teknikämnet? 
 
Kanske ligger problemet redan när dessa kvinnor är barn? Den undervisning 
som de får kanske inte tilltalar och attraherar dem till fortsatta studier inom 
naturvetenskapen. Kanske måste grundskolan ändra sin undervisning så att den 
blir mer tilltalande för dessa? 
 
Det finns synpunkter på skolans roll om att befästa eller bryta upp könsroller. 
Några av dem är följande: 
                                                 
1 Bildning och kunskap, Särtryck ur skola för bildning,(1999), Skolverket, Liber Distribution, Stockholm 
2 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Regeringskansliet, 
utbildningsdepartementet, Skolverket Fritzes AB, Stockholm, s 6 



 
• De manliga lärarna tar ibland alltför lite ansvar när det gäller att bryta 

traditionella mönster. 
• Flickor har svårare att hävda sig i klassrummet och har svårare att komma 

till tals. 
• Pojkar får ofta större uppmärksamhet. 
• Flickor mognar tidigare än pojkar samtidigt som pojkar �tar mera plats�. 

Risk finns att flickor blir understimulerade. 
• Läromedlen speglar eller behandlar ofta pojkarnas värld. Flickors och 

kvinnors erfarenheter saknas alltför ofta.3 
 

 
 
Men att få framtida arbetskraft är ju inte det allra främsta motivet för en satsning 
på dessa ämnen utan det handlar ju om att ge alla elever en allmänbildning inom 
dessa ämnen4.  
 
Kanske är det så att man måste börja undersöka redan hur det ser ut på 
grundskolan, när eleverna är ganska små. Hur undervisningen ser ut och bedrivs. 
Är undervisningen upplagd så att den attraherar pojkar mer än flickor? Är 
läromedelsböckerna anpassade så att båda könen finner dem tilltalande? 
Eller har vi skapat ett axiom där flickor och pojkar ska vara lika? Pendeln slår åt 
olika håll i debatten och nu lutar pendeln åt att det inte finns några skillnader 
mellan könen. Dessa skillnader skulle i så fall vara konstruerade av människan. I 
debatten ingår också att det inte finns några skillnader rent biologiskt sätt mellan 
könen, förutom olika könstillhörigheter. 
 
Det har gjorts ett antal undersökningar som visar att flickors och pojkars 
förutsättningar och villkor, prestationer och resultat i hög grad påverkas av deras 
könstillhörighet.5 
Det finns forskningsstudier6  som har gjorts med genus perspektiv på just 
kvinnor/flickor och naturvetenskap. Man vill försöka kartlägga vad det kan bero 
på att så få kvinnor idag väljer yrken där ett sådant kunnande krävs.  
 
Bla så skrivs det i en doktorsavhandling att flickor från årskurs 7 till 9 tappar så 
sakteliga uppmärksamheten för de naturvetenskapliga ämnena. De flickor som 
fortfarande är intresserade av dessa ämnen efter grundskolan har undantagslöst 

                                                 
3 Ginner T & Mattson G (1996), Teknik i skolan, Studentlitteratur Lund, s 66 
4 Ginner T & Mattson G (1996), Teknik i skolan, Studentlitteratur Lund, s 71 
5 Ginner T & Mattson G (1996), Teknik i skolan, Studentlitteratur Lund, s 66 
6 Svennbeck M, (19979, Jämställdhet och No-utbildning, En litteraturöversikt, analys och diskussion utifrån 
feministiska ansatser, D-uppsats, Uppsala universitet 



välutbildade föräldrar.7 Här spelar alltså den sociala bakgrunden en stor roll vid 
val av senare studier och yrkesval. En liknande studie har gjorts som visar att 
flickors sociala bakgrund är betydande för om de väljer naturvetenskapliga/ 
tekniska utbildningar och yrken i livet.8 
 
Med detta i åtanken blir ju skolans uppgift ännu viktigare, att försöka få alla 
elever oavsett familjebakgrund att tillgodogöra sig en allmänbildning inom 
naturvetenskapen. Vi lärare inom dessa ämnen måste få bort synsättet att 
kvinnlighet och naturvetenskap/teknik inte låter sig förenas. Men samtidigt 
måste vi ställa oss kritiska till oss själva och verkligen se hur vi undervisar våra 
elever. 
 
 
 
 
Skolverket har gjort en rapport om ungdomars attityder till naturvetenskap och 
teknik. I undersökningen framkom att elever ofta upplever att NO- 
undervisningen är rolig när de börjar på högstadiet men att intresset sedan 
svalnar. Som slutsats framkom bla att elevernas intresse för naturvetenskap och 
teknik beror till stor del av hur lärarna undervisar och att läromedlen borde 
moderniseras och aktualiseras för att attrahera eleverna mera.9 
 
Kanske problemet ligger hos våra utbildare på lärarhögskolor runt om i landet? 
Finns det kvinnliga förebilder i ämnena kemi, fysik, biologi och teknik? 
Om jag ser till hur det har sett ut i min utbildning så har samtliga lärare i dessa 
ämnen varit manliga. 
 
För att då knyta ihop det hela lite grann, det finns många olika ingångar med 
fokus ur ett genus perspektiv. Den här uppsatsen skulle kunnat ha handlat om 
kvotering på arbetsplatser, är det en bra anställningsform om man sätter genus 
och jämställdhet under luppen? Den skulle också kunnat ha handlat om det 
arbetssätt i teknikämnet, om det gynnar eller missgynnar flickor till ett bibehållet 
teknikintresse. 
 
Jag har valt att fokusera på läromedlen i teknik och hur dessa ser ut utifrån 
genus och jämställdhets aspekter. Jag har inspirerats av ett feministiskt 
perspektiv inom detta ämnesområde. 
 
 
 
                                                 
7 Staberg E-M (1992), Olika världar och skilda värderingar, Doktorsavhandling, Umeå universitet 
8 Engström J-Å (1994), Science Achievement and Student Interest Doktorsavhandling, Stockholms universitet 
9 Skolverket och VHS, (1994), Mer formler än verklighet, NOT häfte nr 2 



 

1.1 SYFTE 
 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur texten i de valda 
teknikböckerna är skrivna med fokusering ur ett genus perspektiv.  
Denna studies resultat använder jag ej för att generalisera utan att den kan visa 
på hur förhållande kan vara. 
Uppsatsen är baserad på litteraturstudier och dessa analyseras utifrån ett teknik- 
genus perspektiv. 

 
 

1.2  PROBLEMFORMULERING 
 

Eftersom jag valt att undersöka texter i teknikböcker och studera dem utifrån ett 
genus och jämställdhets perspektiv blir då frågeställningen för detta arbete 
således följande: 

 
Ur ett genus perspektiv � hur ser jämställdheten ut textmässigt i 
teknikläromedel? 

 
 
 
 

1.3 LÄSANVISNINGAR 
 
Jag har nu i kapitel 1 presenterat  inledning, syfte och problemformulering. I 
kapitel 2 ges en redogörelse för relevant teori kring genusbegreppet. I kapitel 3 
ges en redogörelse för teknik som ämne och i kapitel 4 sätts begreppen genus 
och teknik tillsammans. Metod delen presenteras i kapitel 5. 
I kapitel 6 finns så resultat och analys av min undersökning och uppsatsen 
avslutas med kapitel 7 som innehåller en efterföljande diskussion. 

 
 
 
 



2 GENUS 
 
I detta kapitel tänker jag försöka definiera begreppet genus. Jag kommer att visa 
på olikheter kring forskares resultat i olika undersökningar kring detta begrepp. 
Jag kommer även att behandla vad som anses vara kvinnligt/manligt i 
ungdomsskolan. 
 
 
 
 
2.1 DEFINITION 
 
En definition av begreppet genus är att genusteorin ser manligt och kvinnligt 
som en social konstruktion och termen kön används för att referera till en 
biologisk aspekt.10 
 
Med social konstruktion av genus menas att det är ett kulturellt skapande av vad 
som är manligt respektive kvinnligt.11 I detta skapande upprätthålls olikhet 
mellan manligt och kvinnligt där även våra föreställningar om vad som är 
manligt respektive kvinnligt ordnas hierarkiskt.12 På så vis har vissa egenskaper 
klassificerats som kvinnliga respektive manliga. 
Genus ses som historiskt och kulturellt föränderligt.13 
 
 
 

 

 

2.2 UTVECKLING AV GENUS SOM EN  SOCIAL KONSTRUKTION 
 
 

Analyser visar att det finns framför allt tre processer som på 1500- och 1600 
talet ökade skillnaderna mellan manligt och kvinnligt.14 Det är 
naturvetenskapens, samhällets och den religiösa utvecklingen som forskaren 
Harding beskriver i en analys och att dessa startade i Europa under den 
tidsepoken. 
                                                 
10 Scantlebury K, (1998), Gender, Constructivism & Science Education.I William Cobern (ed.) (1998) s. 100 
11 Yates L, (1995), Konstruktion och dekonstruktion av �flickor� som kategori i utbildningen � reflektioner över 
tjugo års forskning och reformer. I Utbildning och Demokrati, vol. 4, nr 3 
12 Björk N, (1996), Under det rosa täcket, Stockholm: Wahlström & Widstrand 
13 Svennbeck M, (1997), Jämställdhet och No-utbildning, En litteraturöversikt, analys och diskussion utifrån 
feministiska ansatser, D-uppsats, Uppsala universitet 
 
14 Harding S, (1986), The science question in feminism. Milton Keynes: Open University Press 



 
Vetenskapens utveckling  
Vetenskapen under 1500- och 1600-talet var ofta knuten till den manliga sfären. 
Den bekräftade den manliga identiteten och underkuvade den kvinnliga. Detta 
skulle bero på att naturvetenskap lockar individer med ett visst 
personlighetsdrag, framför allt då män. Dessa personlighetsdrag kan innebära ett 
behov av kontroll och ett accepterande av makthierarkier.  Harding menar att 
detta anses att tillhöra männen mer än kvinnorna. Kvinnor och deras arbetssätt 
skulle då inte passa in i naturvetenskapen. 
 
På 1700- talet underhöll vetenskapsmännen med fascinerande experiment i 
borgerskapets finaste salonger. De som utförde experimenten var nästan 
uteslutande män med några få undantag. Konstnären Joseph Wrights kända 
målning Experiment on a Bird in the Airpump15 som målades 1768 illustrerar 
tydligt hur förhållandena kvinnligt och manligt var. Männen stod för det 
intellektuella och experimentella medan kvinnor (och barn) stod som hängivna 
beundrare av forskarens experiment.16 
 
Samhällets utveckling 
Under 1500- och 1600- talet skedde en förändring av produktionsförhållandena i 
samhället. Man arbetade mer med hantverk och handel och gruvdriften ökade. 
Detta innebar en förändrad syn på kvinnan och naturen. Båda dessa sågs som 
passiva objekt som skulle styras och kontrolleras av männen. 
 
Något som också förändrades var att människor tidigare hade producerat varor 
för att överleva. Nu tillverkade man varor och saker för att få en vinst. Detta 
innebar att det fanns en stor arbetsmarknad tillgänglig. Men den var ägnad åt 
männen efter som kvinnor associeras med privat liv och män med det offentliga 
livet. Arbetslivet sågs som överordnad privatlivet och därmed stärktes mäns 
makt över kvinnorna.17 
 
Religiösa aspekter 
I vissa religioner är människorna herrar över resten av skapelsen, exempelvis i 
den kristna synsättet. Religionerna är patriarkaliska med en manlig Gudsbild.  
Religionen har alltså på många sätt bidragit till att definiera vad som är manligt 
och vad som är kvinnligt och hur dessa värderas mot varandra. Värt att 

                                                 
15 Experimentet på målningen gick ut på att man placerade en levande fågel i en glasklocka och sedan pumpade 
man ut luften. Fågeln blåser upp sig, ögonen trillar ut från sina hålor, den flaxar vilt för att komma loss. Kramper 
tilltar och fågeln kommer att lida en smärtsam död. Efter det släpps luften in i glasklockan igen och 
vetenskapsmännen studerade resultatet i detalj. 
16 Sjoberg S, (2000), Naturvetenskap som allmänbildning - en kritisk ämnesdidaktik, Studentlitteratur Lund 
17 Svennbeck M, (1997), Jämställdhet och No-utbildning, En litteraturöversikt, analys och diskussion utifrån 
feministiska ansatser, D-uppsats, Uppsala universitet 
 



poängtera är att det är män (biologiskt kön) som har varit styrande för 
utvecklingen inom kyrkan. 18 

 
Sammanfattningsvis kan det tolkas att under 1500- och 1600 talets utveckling av 
samhälle, kyrka och forskning har det nästan uteslutande företrätts av män i 
maktställning. Exempelvis  vetenskapsmän, handelsköpsmän och präster. 

 
 

Ofta debatteras det om huruvida man ska särskilja på termerna genus och kön. 
Frågan är komplicerade och det råder delade meningar om det. I feministisk 
forskning försöker man skapa olika begrepp för att kunna urskilja vad som är 
manligt och vad som anses kvinnligt.  
 
En forskare har skapat strukturellt, individuellt och symboliskt genusbegrepp 
som används vid forskning kring hur den sociala konstruktionen av genus sker.19 

 
 
 

2.3 STRUKTURELLT GENUS 
 

Strukturellt genus fokuserar på arbetets uppdelning och organisering. 
Uppdelningen kan vara att en man innehar en betydande position och att denna 
stöds av en underordnande position som innehas av en kvinna. 
Organisationsmässigt sett finns oftast män i toppen av en koncern eller ett 
företag eller varför inte en skola. Strukturen som sådan är vanligt förekommande 
i dagen samhälle. 
 
Exempelvis är de flesta brandmän idag män medan kvinnor ofta sköter den 
administrativa delen på stationen. Idag är flertalet män läkare medan 
sköterskorna oftast är kvinnor. I grundskolan är de flesta lärare kvinnor medan 
vaktmästarna oftast är män.  
 
Detta kan även ses inom naturvetenskapen då kvinnliga kemister och biologer är 
vanliga men bara på en lägre nivå. Kvinnorna innehar oftast de upprepande och 
monotona arbetena vilket även speglar förhållandet på arbetsmarknaden som 
stort.20 

 

                                                 
18 Keller E.F (1985), reflections on gender and science. New Haven & London: Yale University Press 
19 Wright von M, (1998), Genus och text, När kan man tala om jämställdhet i fysikläromedel? Projekt 
Jämställdhet i läromedel, Skolverket, Stockholm 
 
20 Staberg E-M,(1992), Olika världar skilda värderingar. Hur flickor och pojkar möter högstadiets fysik, kemi 
och teknik, Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, Umeå Universitets tryckeri 



 

2.4 INDIVIDUELLT GENUS 
 

Här handlar det om den socialt konstruerade identiteten. Exempelvis så stärks en 
kvinnlig identitet genom att vara  barnmorska i högre grad än en manlig sådan. 
En manlig identitet stärks mer av att vara brandman än en kvinnlig sådan. Varje 
människa formas genom vad som i hennes omgivning räknas som manligt eller 
kvinnligt.21 

 
 
 

 

2.5 SYMBOLISKT GENUS 
 

Här handlar det om vad våra värderingar uttrycker. Vad som anses kvinnligt och 
vad som anses manligt. Språkbruk, exempelvis i läromedel, bidrar till sådana 
föreställningar. 
 
Här kan man ju då undra vad som räknas till kvinnliga respektive manliga 
värderingar och synsätt. Rent generellt kan man säga att känslor och 
privatliv/hemmet hänger ihop med vad som kan ses som ett kvinnligt beteende. 
Förnuft och det offentliga livet delges till det manliga beteendet. 
 
För att komma åt vad som kan räknas som manligt och kvinnligt kan man 
använda olika värdeord som beskriver ett visst synsätt. En forskare har skildrat 
exempel där det manliga tillskrivs det vänstra ledet och det kvinnliga det 
högra:22 
 
 

Tabell 1: Illustration av ord som anses manliga respektive kvinnliga 
 
 
Manligt Kvinnligt 
Ordning   Kaos 
Hård   Mjuk 
Opersonlig   Personlig 
Aktiv   Passiv 
Subjekt   Objekt 

                                                 
21 Staberg E-M,(1992), Olika världar skilda värderingar. Hur flickor och pojkar möter högstadiets fysik, kemi 
och teknik, Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, Umeå Universitets tryckeri 
22 Harding S, (1986), The science question in feminism.Milton Keynes: Open University Press 



Fakta   Värderingar 
Förnuft/tanke   Känsla/intuition 
Logisk   Ologisk 
 
 

Sammanfattningsvis skulle det manliga tänkandet ses som mer analytiskt och 
generellt än till kvinnligt tänkande som grundar sig på värderingar som ser till 
helheten. 
 
Vidare associeras ordning, intellekt och offentligt liv med det manliga medan till 
det kvinnliga tillskrivs privatliv, kropp och kaos. 
Kvinnor uppskattar samarbete, solidaritet och samhörighet medan männen 
värderar konkurrens, individualism och hierarkiska strukturer mer.23 

 
 
 

 

2.6 KVINNLIGT OCH MANLIGT I UNGDOMSSKOLAN 
 

Flickor och pojkar tolkar undervisningssituationer olika. Detta beroende av 
språkbruk, attityder, gruppsammansättningar och lärarens undervisningssätt. 
Eftersom vi alla i vår uppväxt tar del av det sociala och ekonomiska 
könsmaktssystem behöver lärare hjälpa elever att grundlägga samtalsmönster 
som blir effektiva.24 
 
Flickor frågar mer än vad pojkar gör och detta tycks vara för att hålla igång 
samtalet. Flickor lyssnar och ger stöd under samtalets gång medan pojkar visar 
mindre intresse av att lyssna på sin samtalspartner. Argumentation tillskrivs till 
det manliga fenomenet medan förhandling tillskrivs det kvinnliga. 
Detta enligt forskningsresultat kring karaktäristiska fenomen som kan uppfattas 
som kvinnliga respektive manliga. Resultatet kan antas skönjas hos flickor 
respektive pojkar.25 

 
Högre utbildning 
Om man studerar hur den högre utbildningen har sett ut för kvinnor och män 
under de senaste århundradena kan det konstateras att den är inriktad på att 
utbilda för det offentliga livet och som då nästan uteslutande består av 

                                                 
23 Svennbeck M, (1997), Jämställdhet och No-utbildning, En litteraturöversikt, analys och diskussion utifrån 
feministiska ansatser, D-uppsats, Uppsala universitet 
 
24 Dimenäs J & Sträng Haraldsson M, (1996), Undervisning i naturvetenskap, Studentlitteratur lund 
25 Dimenäs J & Sträng Haraldsson M, (1996), Undervisning i naturvetenskap, Studentlitteratur lund 



studerande av det manliga könet. Fysikämnet har en helt annan status än vad tex. 
hemkunskap har. Föreställningen om den utbildade människan är att den är 
akademisk beläst, inte att man är duktig på att laga mat och tvätta kläder enligt 
angivna tvättråd.26 
 
Olika lösningsmodeller 
Mycket forskning har gjorts kring genustypiska sätt att förhålla sig till olika 
situationer. Carol Gilligans27 gjorde 1982 en studie som visade att pojkar och 
flickor vid 11 års ålder formulerade olika problem och lösningsmodeller vid 
samma dilemma. Enligt Gilligan var pojkarnas lösningsmodeller av en tilltro till 
logiska system medan flickornas lösningar var riktade mot relationer och 
samspel. Detta stämmer överens  med Hardings värdering av ord som beskrivs i 
tabell 1.  

 
 

Naturvetenskap och utbildning 
Flera forskningsresultat visar att flickor väljer bort exempelvis naturkunskap och 
sådana utbildningar för att den inte bekräftar deras könsidentitet. Det skulle 
innebära att synsättet blir att naturkunskap/teknik och kvinnlighet inte är 
förenligt. 
 
Man kan tolka att inom naturvetenskapen finns en speciell kunskaps- och 
vetenskapssyn som stämmer med den manliga sidan i Hardings symboliska 
genus. Att vara logisk och analytisk som naturvetare utestänger personer som 
inte arbetar på detta viset. De som tilldelas auktoritet inom detta ämne är 
akademiskt utbildade naturvetare, nästan uteslutande män.28 
 

 
Lärares uppmärksamhet 
Det finns studier gjorda som visar att lärare behandlar pojkar och flickor olika.29 
Enligt den finns skillnader mellan hur manliga och kvinnliga lärare undervisar 
men mest berodde det på vilket kön eleven hade. Enligt studien fick pojkar mest 
uppmärksamhet och läraren hade högre förväntningar på pojkars resultat jämfört 
med flickors. 
 

                                                 
26 Wright von M, (1998), Genus och text, När kan man tala om jämställdhet i fysikläromedel? Projekt 
Jämställdhet i läromedel, Skolverket, Stockholm 
27 Gilligan C, (1982), In a Different Voice: Psychological Theory and Women�s Development, Cambridge: 
Harvard University Press 
28 Svennbeck M, (1997), Jämställdhet och No-utbildning, En litteraturöversikt, analys och diskussion utifrån 
feministiska ansatser, D-uppsats, Uppsala universitet 
 
29 Svennbeck M, (1997), Jämställdhet och No-utbildning, En litteraturöversikt, analys och diskussion utifrån 
feministiska ansatser, D-uppsats, Uppsala universitet 
 



 Detta visades tydligt i studien då en grupp lärare fick ett antal elevarbeten att ge 
omdöme om. Dessa arbeten var bara försedda med pojknamn medan en annan 
grupp lärare fick samma elevarbeten att bedöma fast nu var de försedda med 
bara flicknamn. 
 
Resultatet av omdömena blev att de arbeten som lärarna trodde gjorts av pojkar 
fick bättre omdöme än samma arbete som signerats av ett flicknamn. I studien 
framkom också att lärarna tyckte det var viktigare för pojkar än flickor att lära 
sig naturvetenskap.  

 
Resultat och självförtroende 
Undersökningar visar att skillnader finns mellan flickor och pojkars resultat 
inom naturvetenskapen. 
Skillnaderna visar att flickor kan ha ett sämre respektive bättre resultat än pojkar 
förklaras med att pojkar har större förståelse för exempelvis fysikaliska principer 
än vad flickor har och att flickor har lättare att reproducera kunskap.30 
Skillnader kan vara mellan flickor och pojkar i olika länder då kulturella och 
socioekonomiska faktorer påverkar.31 
 
Det finns många artiklar som diskuterar flickors lägre självkänsla och att detta 
skulle bero på att flickorna nedvärderar sig själva, de finner sig inte ha anlag för 
ämnet. En studie är gjord där man undersökte flickors och pojkars självkänsla 
kontra deras resultat. Det framkom i studien att  flickor undervärderar sig själva 
i förhållande till resultat medan pojkar har ett självförtroende som är helt 
ogrundat vad deras resultat beträffar.32 

 
Man kan  med tanke på den strävan om jämställdhet Lpo-94 framställer tolka det 
som att skolan bör värdera båda dessa former av förståelse och tillvägagångssätt. 
Begreppet jämställdhet är en politisk utgångspunkt som utgör en del av den 
svenska skolans värdegrund. Begreppet uttrycker en önskan om lika möjligheter 
för pojkar och flickor.  Den avser inte skillnader mellan flickor/pojkar eller 
kvinnligt/manligt.33 
 
I Lpo 94 står bla att läsa om jämställdhet:34 

 

                                                 
30 Svennbeck M, (1997), Jämställdhet och No-utbildning, En litteraturöversikt, analys och diskussion utifrån 
feministiska ansatser, D-uppsats, Uppsala universitet 
31 Kelly A (1981), The missing half. Manchester: Manchester University Press 
32 Svennbeck M, (1997), Jämställdhet och No-utbildning, En litteraturöversikt, analys och diskussion utifrån 
feministiska ansatser, D-uppsats, Uppsala universitet 
33 Wright von M, (1998), Genus och text, När kan man tala om jämställdhet i fysikläromedel? Projekt 
Jämställdhet i läromedel, Skolverket, Stockholm 
 
34 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet,(1998) Skolverket, CE Fritzes 
AB, s 6, 14 



Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors 
lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och 
utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla. 

      
     (Lpo 94 s.6) 
 
 

Läraren skall verka för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande över 
och utrymme i undervisningen. 

      
     (Lpo 94 s.14) 
 
 
 
 

Jämställdhet och skola 
Jämställdhet skall vara ett mål och innehåll för skolan och dess undervisning. 
Även skall läromedlen som används i undervisningen skall vara jämställda. 
Skolan bör även uppmuntra till variation och att ta del av varandras arbetssätt 
både för flickor och pojkar.35 Vidare kan man tolka att det är skillnader mellan 
flickors och pojkars strategier vid lösa uppgifter, tolka text och bilder. 
 
Studien kommer hålla sig till definitionen av begreppet genus  som ser manligt 
och kvinnligt som en social konstruktion och termen kön som en biologisk 
aspekt.36 Symboliskt genus ligger i grunden för denna studie. 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att vad som är manligt respektive kvinnligt är 
en kulturellt betingad konstruktion. Den är rörlig och föränderlig men ses som 
trög vid förändringar.  

 
 

                                                 
35 Wright von M, (1998), Genus och text, När kan man tala om jämställdhet i fysikläromedel? Projekt 
Jämställdhet i läromedel, Skolverket, Stockholm 
36 Scantlebury K, (1998), Gender, Constructivism & Science Education.I William Cobern (ed.) (1998) s. 100 



 

3 TEKNIK       
 

I detta kapitel kommer jag att försöka definiera vad teknik är, samt att beskriva 
vad teknik i skolan är. I kapitlet kommer en historisk tillbaka blick ges ur 
läroplansperspektiv. 

 
 

3.1 VAD ÄR TEKNIK 
 
Teknik är som begrepp ganska svårt och komplext. Teknik handlar om: 

• Ting eller artefakter ( ex. redskap, verktyg, maskiner, kläder, bilar) 
• Tillvägagångssätt ( ex. recept, bruksanvisningar, manualer) 
• Kunskap ( kompetens som teknikens utövare bär på) 
• Mentalitet ( teknik som en del i vårt västerländska samhälle, en del av 

vår kultur som påverkar medborgarnas tänk.)37 
 

 
Teknik kan definieras på många olika sätt och men innebörden av begreppet 
liknar varandra. Ginner skriver i sin bok �Teknik i skolan� att: 

  
Teknik är allt det människan sätter mellan sig själv och 
 sin omgivning för att uppfylla olika behov samt de  
kunskaper och färdigheter hon utvecklar och förvaltar 
 i denna problemlösande process.38 

 
En annan förklarande text till vad teknik är går att läsa i kursplanen för teknik. 
Kursplanen är från Lpo 94 och där står bla. följande: 

 
Människan har alltid strävat efter att trygga och förbättra 
 sina livsvillkor genom att på olika sätt påverka sin fysiska 
 omgivning. De metoder hon då använt är i vidaste mening teknik.39 

 
Sammanfattningsvis kan man tolka det som att teknik i stor utsträckning handlar 
om problemlösning. Man identifierar ett upplevt problem och finner en lösning 
med hänsyn tagen till omkring liggande faktorer. Så har människan gjort under 
hela tiden hon funnits till.40 Allt som vi gör i vår vardag är teknikimpregnerat.41 
                                                 
37 Elgström O & Riis U, (1990), Läroplansprocesser och förhandlingsdynamik. Exemplet obligatorisk teknik i 
grundskolan, Linköpings universitet 
38 Ginner T & Mattson G (1996), Teknik i skolan, Studentlitteratur Lund, s 22 
39 Kursplan i teknikämnet, Lpo 94, www.skolverket.se  (2002-11-05) 
40 Ginner T & Mattson G (1996), Teknik i skolan, Studentlitteratur Lund 
41 Elgström O & Riis U, (1990), Läroplansprocesser och förhandlingsdynamik. Exemplet obligatorisk teknik i 
grundskolan, Linköpings universitet 



 
3.1.1 Drivkrafter 
Det finns olika drivkrafter inom den tekniska utvecklingen. Samhälleliga 
omvandlingar och behov av olika slag har påverkat utvecklingen men även 
förändringar i naturen som t.ex. översvämningar och torka har fått människa att 
uppfinna enkel och ofta snillrik teknik. Människors nyfikenhet och skaparglädje 
är också bakomliggande drivkrafter till den tekniska utvecklingen. 
 
 

3.2 TEKNIK I SKOLAN 
 
I regeringens proposition från 1975 föreslås det för första gången att teknik ska 
bli ett obligatoriskt ämne i skolan. Anledningen var att tillvalsämnet teknik ofta 
valdes av elever som var skoltrötta och att det var nära 100% pojkar som stod 
för dessa val. 
 
Det var därför som man ansåg att det var idealiskt ur jämställdhets synpunkt att 
göra teknik till ett obligatoriskt ämne. Det skulle då ge till följd att alla elever 
läste teknik.42 
Motivet till ändringen kan alltså beskrivas som följande: 

 
Ämnet tillkom genom regeringens uppdrag till SÖ 
 att stärka de naturorienterande ämnenas ställning 
 i grundskolan för att öka tillströmningen till tekniska 
 och naturvetenskapliga utbildningar,�tillkomsten 
 av teknikämnet var en följd av den bristande 
 rekryteringen till teknisk och naturvetenskaplig 
 utbildning. Ämnet var ett beställningsverk för att 
 öka tillströmningen till dessa utbildningsvägar.43 
 
 

Det fördes en livlig debatt huruvida teknik skulle höra till NO-ämnena eller att 
ämnet skulle höra till de praktiska såsom hemkunskap och slöjd. Regeringen 
bestämde sig emellertid för att teknik skulle höra hemma under NO-ämnena. 
Detta berodde på stor del av den naturvetarkris som var i mitten av 70-talet. 
Krisen bestod av att det var svårt att rekrytera nya elever till gymnasiets 3- och 
4-åriga naturvetenskapliga och tekniska linjer.44 
                                                                                                                                                         
 
42 Elgström O & Riis U, (1990), Läroplansprocesser och förhandlingsdynamik. Exemplet obligatorisk teknik i 
grundskolan, Linköpings universitet 
 
43 Elgström O & Riis U, (1990), Läroplansprocesser och förhandlingsdynamik. Exemplet obligatorisk teknik i 
grundskolan, Linköpings universitet, s 117 
 
44 Elgström O & Riis U, (1990), Läroplansprocesser och förhandlingsdynamik. Exemplet obligatorisk teknik i 
grundskolan, Linköpings universitet 



 
Ämnet teknik blev ett obligatoriskt skolämne i Lgr 80.45 Ämnet skulle då öka de 
praktiskt- tekniska inslagen i skolan samt att befrämja jämställdhet. Vidare 
skulle ämnet öka den tekniska allmänbildningen och stärka NO-ämnenas 
ställning i grundskolan.46 
 
 
 

3.2.1 Teknikämnet 
Teknikämnet i skolan blev obligatorisk i Lgr 80 och blev då en del av de 
naturorienterade ämnena. I den nuvarande läroplanen, Lpo 94, finns ämnet kvar 
och med en egen kursplan. Men ämnet fanns tidigare än så i skolan, vilket visas 
nedan: 
 
Teknik och Lgr 6247 

• Ämnet kallas teknisk orientering 
• Läses som förberedelse i årskurs 7 och 8 för en teknisk � praktisk linje 

i åk 9 
• Teknik ses som tillämpning av naturvetenskap 
 

Teknik och Lgr 6948 
• Ämnet finns som tillval 
• Yrkesförberedande undervisning 
• Teknik ses som tillämpning av naturvetenskapliga kunskaper 
 

Teknik och Lgr 8049 
• Ämnet obligatoriskt 
• Ingår i det naturorienterande blocket 

 
 

Teknik och Lpo 9450 
• Ämnet har egen kursplan 

                                                 
45 Ginner T & Mattson G (1996), Teknik i skolan, Studentlitteratur Lund 
46 Elgström O & Riis U, (1990), Läroplansprocesser och förhandlingsdynamik. Exemplet obligatorisk teknik i 
grundskolan, Linköpings universitet 
 
47 Westlin A, (2000), Teknik och politiskt handlande. Rationalitet och kritik i den samhällsorienterande 
undervisningen, Uppsala universitet, Uppsala University Tryck & Medier 
48 Westlin A, (2000), Teknik och politiskt handlande. Rationalitet och kritik i den samhällsorienterande 
undervisningen, Uppsala universitet, Uppsala University Tryck & Medier 
 
49 Elgström O & Riis U, (1990), Läroplansprocesser och förhandlingsdynamik. Exemplet obligatorisk teknik i 
grundskolan, Linköpings universitet 
50 Elgström O & Riis U, (1990), Läroplansprocesser och förhandlingsdynamik. Exemplet obligatorisk teknik i 
grundskolan, Linköpings universitet 



 
Sammanfattningsvis kan man se att teknik ämnet har funnits i våra skolor under 
en längre tid men att den har ändrat form och innehåll efter olika läroplaner. 
Efterhand har det konstaterats att det inte blev något bra utfall av teknikämnet i 
Lgr 80. För det första fick det ingen struktur i en kursplan som kunde bilda en 
utgångspunkt för lärarnas undervisning och för det andra var den fem dagar 
långa fortbildningen för lärare alldeles för kort för att de skulle kunna 
åstadkomma en bred allmänbildning i teknik för alla barn i den svenska 
grundskolan.51 

 
 
 
 

3.2.2 Teknikämnet i läroplanerna 
 
Den totala garanterade lärarledda undervisningstiden som en elev ska få i 
grundskolan är 6665 timmar. Av dessa timmar är enligt timplanen 800 timmar 
vigda åt Biologi, Fysik, Kemi, Teknik.52 
 
I kursplanen för teknik kan man läsa att tekniska kunskaper blir i allt högre grad 
en förutsättning för att kunna förstå och leva i vårt teknikimpregnerade 
samhälle. Som medborgare behöver man en bred teknisk allmänbildning som 
man måste kunna anpassa och vidga vid behov. 
Skolan ska då i sin undervisning i teknik sträva efter att eleven:53 

 
 
 
 

-utvecklar sina insikter i den tekniska kulturens kunskapstraditioner och 
utveckling och om hur tekniken påverkat och påverkar människan, samhället 
och naturen 
-utvecklar förtrogenhet med hemmet och på arbetsplatser vanligt förekommande 
redskap och arbetsmetoder av skilda slag samt kännedom om den teknik som för 
övrigt omger oss 
-utvecklar förmågan att reflektera över, bedöma och värdera konsekvenserna av 
olika teknikval 
-utvecklar förmågan att omsätta sin tekniska kunskap i egna ställningstaganden 
och praktisk handling 
-utvecklar intresset för teknik och sin förmåga och sitt omdöme vad gäller att 
hantera tekniska frågor54 
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Det finns tydligt mål uppsatta för vad eleven skall ha uppnått i slutet av det 
femte skolåret respektive i slutet av det nionde. Dessa är formulerade i 
kursplanen för teknik och ser ut enligt följande:55 
 
 Mål som eleven skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret 
 Eleven skall 

- kunna redogöra för, inom några väl bekanta teknikområden, viktiga  
      aspekter på utvecklingen och teknikens betydelse för natur, samhälle 
      och invid  
-    kunna använda vanligt förekommande redskap och tekniska hjälpmedel och 

        beskriva deras funktioner 
-    kunna med handledning planera och utföra enklare konstruktioner 

 
 
 

Mål som eleven skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret 
Eleven skall 

- kunna redogöra för viktiga faktorer i den tekniska utvecklingen, både förr 
och nu, och ange några tänkbara drivkrafter bakom denna 

- kunna analysera för- och nackdelar när dt gäller teknikens effekter på 
natur, samhälle och individens livsvillkor 

- kunna göra en teknisk konstruktion med hjälp av egen skiss, ritning eller 
liknande stöd och beskriva hur konstruktionen är uppbyggd och fungerar 

- kunna identifiera, undersöka och med egna ord förklara några tekniska 
system genom att ange de ingående komponenternas funktioner och 
inbördes relationer 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

3.3 TEKNIKENS ROLL OCH FUNKTION 
 
I kursplanen för teknik beskrivs grundläggande funktioner för vad tekniken gör. 
Tekniken kan omvandla, lagra, transportera och styra. Eleven skall i 
teknikundervisningen få dessa fenomen tydliggjort och systematiserat för att få 
verktyg att själv analysera teknikens roll och funktion.56 
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Eleven skall själv få praktiskt pröva, observera och konstruera för att förstå vad 
teknik kan innebära. Utifrån ett sådant arbetssätt åskådliggörs den tekniska 
utvecklingsprocessen: 57 

 

problemidentifi
ering
Idé

Planering

Konstruktion

Utprövning

Modifiering

 
 
Figur 1: Illustrerar teknikens utvecklingsprocess 

 
 

För att eleven skall förstå teknikens roll och betydelse tar ämnet också upp 
värderingsfrågor, intressekonflikter, förändrade livsvillkor och ekonomiska 
konsekvenser som  kan uppstå vid olika sorters användning av teknik.58 
 
Sammanfattningsvis kan man se att tekniken har funnits i skolan i många år 
men den har haft olika betydande roller. Viktigt är att man skiljer på teknik 
och skolämnet Teknik. I skolans teknikundervisning kan endast en mycket 
begränsad del av det stora området teknik studeras.59 
I Lpo-94 finns en intention om att skolan skall vara jämställd för alla elever. 
Detta innebär att det blir viktigt att motverka könsberoende obalanser inom 
vissa ämnesområden, exempelvis de naturvetenskapliga. Det finns olika sätt 
att tolka begreppen jämställdhet och jämlikhet. 60 
 

Är det meningen att flickor och pojkar ska bli så lika som möjligt, som ett slags 
neutrum? �Ska skolan också arbeta för att utveckla den feminina respektive 
maskulina sidan av elevens personlighet? Kan vi tolka uttrycket �jämlikhet 
mellan könen� så att två kön ska vara olika, men lika mycket värda? Kommer 
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59 Ginner T & Mattson G (1996), Teknik i skolan, Studentlitteratur Lund, s 19 
60 Imsen G (1999), Lärarens värld, Introduktion till allmän didaktik, Studentlitteratur Lund 



detta eventuellt att medföra jämlikhet i betydelsen lika fördelning av arbete, 
resurser och makt i samhället?61 

 
 
Sammanfattningsvis är teknikämnet ett obligatoriskt ämne i dagens 
grundskola och den har skiftat form och innehåll efter många läroplaner. 
Ämnet har idag en stor roll att fylla. Den ska hjälpa våra elever att förstå och 
kunna leva på ett bra sätt i vårt högteknologiska samhälle. 
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4 TEKNIK OCH GENUS 
 

I detta kapitel avser jag titta på teknik och genusfenomenet i forskningen. 
 
 

4.1 ONE-OF-THE-BOYS-WOMEN 
 
Elin Kvande62 skriver I sin debatt artikel �In the Belly of the Beast� om hur 
genusproblematik kan uppstå när kvinnor väljer att läsa på universitets program 
som av tradition anses manliga. Kvande beskriver hur kvinnor upplever 
utbildningen när det utbildar sig till ingenjörer. Den arenan tillskrivs männen 
enligt Kvande. Detta skulle bero på att utbildningen är starkt kopplad till 
teknologi vilket anses mycket manligt och dessutom att det finns många topp 
jobb inom detta yrke. 
Kvande skriver att 

  
A female graduate engineer cannot dress in lace and frills because she won�t be 
taken seriously, says one woman working as a graduate engineer�female 
graduate engineers have to be �one of the boys�, or �social men�, to be accepted 
and given career opportunities organizations.63( min fetmarkering) 
 

 
Kvande menar att kvinnor behöver agera mer som män gör för att bli 
accepterade som likvärdig inom ett mansdominerat yrke. De fick bättre 
arbetsuppgifter och högre positioner på sitt arbete om de agerade mer med 
manliga toner och arbetssätt. 
 
 Kvinnor som tillhörde gruppen �en av grabbarna� hade inte barn pga. att de 
hade ett krävande jobb som inte gav utrymme för familjeliv. Kvinnorna kände 
att de inte delade andra kvinnors intresse för barn vilket gjorde det lättare för 
dem att just vara �One of the boys�. Vidare kände dessa kvinnor att andra 
kvinnor prioriterade hus och hem mer än vad de gjorde, de kände sig mer lika 
sina manliga kollegor än sina kvinnliga kollegor som hade familj och hem. 
Dessa kvinnor beskrev sig själva som �social men� i ett ingenmansland mellan 
kvinnor och män. De ansåg sig inte ha något gemensamt med traditionella 
kvinnor men var ändå fullt ut inte män. 
 

                                                 
62 Kvande E (1999) In the Belly of the Beast, Constructing femininities in Engineering organizations, The 
European Journal of Women�s Studies, SAGE Publications vol. 6, 1999 
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Det finns enligt Kvande kvinnor som utmanar den här genustypiska modellen. 
Dessa kvinnor har familj och barn vilket är en oerhörd viktig aspekt och 
utgångspunkt i deras liv. Det är kvinnornas plattform. Dessa kvinnor anser sig 
inte offer för någon könsdiskrimination, de har upplevt det, sett det, och erkänt 
att det existerar och de har utmanat det. Det går att få högre positioner och bra 
lön fastän man var tydligt kvinnlig och hade familj och hem. 
 
Kvande visar i sin studie att de flesta kvinnor från one-of-the-boys gruppen kom 
ofta från medelklass eller från arbetarhem. Kvinnor som utmanade 
diskriminationen kom från det övre sociala skiktet i samhället. Resultatet 
förklarar Kvande med att kvinnor från det övre skiktet i samhällsklassen hade 
ofta gott självförtroende och tyckte det var naturligt att en kvinna både kunde ha 
barn och göra karriär. Den andra gruppen var fast besluten om att de måste välja 
mellan barn och karriär och att dessa inte var förenliga med varandra. En 
kvinnas klassbakgrund spelar en tydlig roll för hennes val arbetsstrategier, enligt 
Kvande. Hon menar att: 
 
 

Women from the upper classes, especially from families where the father is an 
engineer (and then most often in a management position), have gained 
knowledge about an insight into the environments they later work in. Generally, 
they are very self- confident because of their class background and this is an 
important asset when they encounter male- dominated organizations.64 
 
 

 
 

4.2 VAL AV UTBILDNING 
 
Val av gymnasieutbildning är klass- och könsbundna enligt en undersökning av 
Else-Marie Staberg65. I denna studie hade ingen flicka sökt någon teknisk linje 
och fem av de sex flickor som hade sökt naturvetenskaplig linje hade 
högutbildade föräldrar. I studien visar Staberg på en asymmetri i 
könsfördelningen vad det gäller att få fler flickor till tekniska utbildningar och 
arbeten. Denna asymmetri leder till att flickor uppmuntras till att byta till 
områden med högre status medan pojkar som ska bryta könsmönster måste 
sänka sin manliga status.66 
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I århundraden har naturvetenskapen formulerats i ett samfund av vetenskapsmän 
som också då aktiv har försökt utesluta kvinnor från denna sfär. Detta skapar en 
asymmetri mellan manligt och kvinnligt i naturvetenskapen.67 
Eleverna i Stabergs studie, flickorna speciellt, är starkt kritiska till 
teknikundervisningen på den naturvetenskapliga linjen där teknologi har blivit 
ett obligatoriskt ämne i årskurs 1. 
 
 
 
 Så här berättar två flickor:68 
 

- Han säger så här. �Ja, det här kommer ni ha mycket nytta av�. Vi bara, 
jaha? �Ja, det här kommer ni ha nytta av när ni ska bli ingenjörer.� Ska 
vi? (Hanna åk 1) 

- Ingen som helst mening med det. Räknar på krafter som går åt olika håll 
och frilägger balkar! De har tagit det tråkigaste ur fysiken och gjort det 
mycket mer, liksom. ( Ebba åk 1) 

 
 
 
Staberg menar att teknologi ses av flickor som pojkarnas arena och som leder till 
yrken som mest representeras av män. Yrkena ses av flickorna som ointressanta 
och främmande. Flickor i gymnasieskolan med naturvetenskapligt val av linje 
upplever, enligt Stabergs studie, att lärarna bryr sig mer om de duktiga pojkarna 
och att de då inte får den hjälp de behöver för att inte komma efter i 
undervisningen. 
 
 
 

4.3 FÖRÄLDRARS UTBILDNING 
 
I en studie som Else-Marie Staberg har gjort visar det att föräldrars utbildning 
påverkar i högsta grad elevers val av utbildning. I studien visar Staberg flickors 
och pojkars gymnasieval. Dessa val jämförs sedan med föräldrars utbildnings 
nivå.  Se diagram nästa sida: 69 
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Tabell 2 Gymnasieelevers inriktning på teoretiska linjer 

TEORETISKA GYMNASIELINJER 
 

0

1

2

3

4

5

6

Flickor Pojkar

Sökt linje med
naturvetenska
plig eller
teknisk
inriktning
Sökt annan
inriktning på
gynasielinje

 
 
 
 
Tabell 3 Gymnasieelevers inriktning på yrkesinriktade linjer 
 
 
YRKESINRIKTADE LINJER 
 
 
 

0

2

4

6

8

10

12

Flickor Pojkar

Sökt gymnasielinje
med
naturvetenskaplig
eller teknisk
inriktning
Sökt annan
inriktning på
gymnasielinje

 
  
 



Enligt Stabergs studie så är åtta av de tio flickor som väljer teoretisk 
gymnasielinje från familjer där minst en av föräldrarna har högre utbildning. 
Bland de sex flickor som söker yrkesinriktad gymnasieutbildning finns endast en 
flicka som har någon högutbildad förälder. Flickornas val, är klart bundna till 
familjebakgrunden och endast tre flickor bryter mönstret.70 
 
Tretton pojkar väljer en praktisk linje och av dessa har fyra en förälder med 
högre utbildning. Två av de fyra pojkar som väljer teoretisk linje har 
lågutbildade föräldrar. Pojkarnas val är inte lika bundet till familjebakgrunden 
som flickorna då sex pojkar bryter mönstret.71 

 
 
 

4.4  NATURVETENSKAPEN SES SOM MANLIG 
 
Vetenskapsmannen är stereotypisk. Ihärdig, intelligent, logisk, analytisk och är 
man. Han uppfattas som mindre intresserad av människor, politik, samhälle och 
miljö än vad andra är.72 
Naturkunskapen som sådan ses som opersonlig, kall, auktoritär, rätta svar, 
analys och logik. Det saknas koppling till samhälle och känslor. 
Naturkunskapen ses som manlig.73 
 
Sammanfattningsvis så finns det ett klart samband mellan kön och val av 
teknologiska utbildningar och yrken. Orsakerna är flera men bland annat spelar 
klassbakgrund in i valet av utbildning och yrke. 
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5 METOD 
 
I detta kapitel har jag intentionen att beskriva hur arbetet med min undersökning 
förlöpt. Jag kommer i det här avsnittet ta upp varför jag valt en viss metod och 
urvalet av mina texter.  
Min ansats med denna undersökning kan kopplas tillbaka till min inledning och 
syfte då jag vill undersöka om de läromedel jag valt att undersöka följer 
läroplanens intention om jämställdhet. 
 
 

5.1 URVAL AV TEXTER 
 
Jag har valt två läromedel i teknik som används i grundskolans senare stadier. 
Dessa två läromedel fanns på min sista slutpraktik och användes aktiv av skolan 
i teknikundervisningen. Jag valde då dessa för min undersökning. 
 
Undersökningen bygger på analys av valda texter ur teknikläromedel. Jag har 
valt fem texter ur varje läromedel. Dessa tio texter har jag valt för att de var 
intressanta ur det perspektiv jag undersöker ur. Jag utför ingen analys av 
läroplaner, lärarhandledningar eller fortbildningslitteratur. 
 
Jag analyserar olika texter ur dessa två böcker. Jag jämför dem vad som skrivs 
om samma fenomen och hur detta ser ut ur genusperspektiv. 
De aktuella böckerna som jag har valt är: 
 
Bonniers Teknik för grundskolans senare del, studiebok, av Git Börjesson, 
Monica Chocron, Maria Högfelt- Rudervall, Gunilla Mattsson, Bengt Nylén, Bo 
Nylén, Bengt Olsson, Inga-Lill Sjöström, Maria Svensson och Bonnier 
utbildning AB.74 Detta läromedel kommer att benämnas som läromedel 1. 
Läromedlet har följande kapitel: 

• Välkommen till teknik (vad är teknik) 
• Vi skickar meddelanden till varandra (kommunikation) � TEXT 1, s 12   
• De enkla maskinerna finns i nästan all teknik (hävstång) � TEXT 3, s 

22 
• Uppfinnare skapar ny teknik (uppfinningar) 
• Tekniken hjälper oss att överleva (överlevnadsteknik) 
• Hem, ljuva hem (hushållsteknik) � TEXT 9, s 54 
• Nu bygger vi på fast grund (byggteknik) � TEXT 5, s 68 
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• Design gör tekniken mänsklig (inredningsteknik) 
• Människan förflyttar sig och sina saker (transportmedel) 
• Det här är också teknik (olika tekniska ting) 
• Tema textilier 
• Tema krigsindustri � TEXT 7, s 102 
• Tema film och video 
• Tema projektarbete 
• Tekniken formar framtiden � men vi formar tekniken (teknik-framtid-

miljö) 
 
 
 
Puls Teknik för grundskolans senare del, av Staffan Sjöberg.75 Detta läromedel 
kommer att benämnas som läromedel 2. 
Läromedlet har följande kapitel: 

• Ting och tanke (teknikhistoria, uppfinningar) � TEXT 10, s 6 
• Tema: Natur och kultur (äldre teknik) 
• Knak och brak (konstruktioner, broar) � TEXT 6, s 20 
• Tema: Hon och han (tekniken i ett könsperspektiv) 
• Till och från (magnetism, elektricitet) � TEXT 2, s 44 
• Tema: Takt och ton (ljudteknik) 
• Vrid och vänd (mekanik) � TEXT 4, s 68 
• Tema: Rita och berätta (ritteknik) 
• Styr och ställ (elektronik) 
• Tema: Hit och dit (kommunikationer) 
• Hej och hå (energi) 
• Tema: Ris och ros (bioteknik) 
• Tema: Hugg och slag (krigsteknik) � TEXT 8, s 146 
• Verktyg och vardag (verktygsteknik) 

  

5.2 GENOMFÖRANDE OCH REDOVISNING AV RESULTAT 
 
Mitt genomförande baseras på att undersöka texter som tar upp samma fenomen 
ur dessa två läromedel som jag valt. Modellen för analysen är hämtad från 
Östmans bok Socialisation och mening, No- utbildning som politiskt och 
miljömoraliskt problem.76 Modellen som Östman använder sig av innebär att 
utvalda texter presenteras med sammanfattande kommentarer bredvid. Efter 
varje text presenteras Östman en resultatanalys av texten. Jag kommer att 
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redovisa på det sätt som Östman  och jag tycker det är relevant att analysen av 
texterna ligger i direkt anslutning till varje textavsnitt. Detta ger läsaren en bättre 
översikt av resultat och analys. 
 
Jag har studerat teori kring genus och teknik innan jag analyserade läromedlen 
för att bli insatt och aktualiserad av innebörden och vad olika forskning visade. 
Därefter har jag genomfört analysen. 
 
Resultatet som jag fått fram avser ej att generalisera förhållandet kring 
läromedel och genus utan kan endast ses som en illustration av  hur förhållandet 
kan se ut. Syftet kan vara att få en bättre förståelse av det aktuella i min 
undersökning. 
 
 

5.3 ANALYSGÅNG 
 
Jag börjar med att analysera text 1 och text 2. Analysen innebär en jämförelse 
mellan två läromedel. Efter det finns en tolkning av analysen. På så sätt 
behandlar jag alla valda texter. 



 
 
6 RESULTAT OCH ANALYS 

 
I detta kapitel kommer jag att presentera textavsnitt från de läromedel jag valt att 
analysera. Först citat från läromedlen och därefter finns min tolkning/ analys. 
Jag har delat upp texterna under olika rubriker 

 
 
 
 

6.1 ANALYS AV TEXT 1 OCH 2 
 
 
 

TEXT 1     KOMMENTARER 
 
Nu pratar storasyster Linda i telefonen                  Här används två tjejer i 
med sin kamrat Gabriella igen, och jag            exemplet. 
som hade tänkt surfa på nätet! Så ser  
det ut hos många familjer idag. Bara 
genom att trycka på några knappar 
på telefonen eller datorn kan man  
kommunicera med en annan människa 
var de än befinner sig i världen. 

 
En dag tröttnar du och din kusin på att                Här får läsaren själv avgöra 
det alltid är upptaget i telefonen. Ni                     vilket kön som tröttnar på  
bestämmer er för att tillverka en egen                  att det alltid är upptaget. 
telefon.  
Gör ett hål i botten på två plastmuggar 
och trä en sytråd igenom. Knyt fast en 
 tändsticka i trådändorna. Prova din 
 telefon. 
 
Ring! Det ringer � det är Kevin från                    Här är det en kille som  
Sydney i Australien. Hur är det möjligt               beskrivs i texten. 
att bara lyfta på luren och prata med 
honom, han är ju så långt borta?      
Förklara! 
 
 
 



TEXT 2     KOMMENTARER 
 
Du behöver: Skruv (exempelvis M5,           Beskrivning av vad som  
60mm lång) � Passande mutter �              behövs för att utföra  
Isolerande koppartråd 0,2mm              experimentet. 
Eltejp � Bleckplåt (konservburks- 
plåt) � Träbit som bottenplatta 
 
Skruva på muttern så att skruven            Eleven instrueras om hur  
sticker ut ca 1 cm på andra sidan.            denne skall utföra  
Linda några hundra varv tråd mellan            experimentet. 
skruvskallen och muttern � glöm inte 
Att ett par decimeter av den inre 
änden måste sticka ut. 
Fäst lindningen med eltejp. Lägg  
större delen av de lösa ändarna 
utanpå tejpen (de är i reserv om de 
yttersta ändarna skulle gå av). Några 
centimeter av vardera änden ska  
sticka ut. Fäst och skydda alltsammans 
med eltejp eller krympslang. 
 
Gör ett lagom stort hål i träbiten och           Texten omnämner inget om  
skruva fast magneten. Om man vill             pojk- eller flicknamn. 
kan man fästa ändarna i spikar eller 
skruvar. Spika fast en tunga av  
bleckplåt så att den påverkas av  
magneten. 
 
Driv magneten med ett ficklamps- 
batteri från ett rum till ett annat. 
Signalera genom att sluta och bryta 
strömmen. 
 
En tysk professor vid namn Steinheil,            Texten omnämner en 
som byggde ett telegrafsystem i              manlig professor. 
Schweiz, tänkte använda järnvägs- 
skenorna som återledning för strömmen. 
Då upptäckte han att strömmen gick trots  
att skenorna inte var skarvade. Strömmen 
kunde gå genom marken! Sedan dess           Utvidgning av experiment. 
är det vanligt att man utnyttjar jorden som 
ledare. Det kanske går att använda vår 



enkla telegraf utomhus på liknande sätt? 
Pröva annars att låta strömmen gå tillbaka 
genom en vatten- eller värmeledning. 
 
Analys och tolkning 
Som det framgår av TEXT 1 syns en mänsklig relation till tekniken. Tekniken är 
inte avhumaniserad utan personer av båda genus framställs i sammanhanget. Det 
som är i fokus är hur telefonen är uppbyggd och hur den fungerar. Dessa tekniska 
begrepp sätts i en för eleverna vardaglig situation som de känner igen. 
Exempelvis �Nu pratar storasyster Linda i telefonen med sin kamrat Gabriella 
igen, och jag som hade tänkt surfa på nätet!� Författarna har valt att omnämna 
både pojk- och flicknamn i texten och även att låta läsaren själv bestämma vilket 
genus det handlar om, exempelvis: � En dag tröttnar du och din kusin på att det 
alltid är upptaget i telefonen.� Det vore möjligt att bedöma att författarna har 
utformat läromedelstexten med Lpo94 som stöd vad det gäller jämställdhet.  
 
Vidare ges beskrivningar av ting som exempelvis telefonen, datorn, 
plastmuggar, som inte specifik är bundet till att användas mer av ett kön än av 
båda. Texten inbegriper manlig och kvinnlig sfär. Det material som används vid 
experimentet är av vardaglig karaktär och kan lätt igenkännas av båda könen. 
Författaren till TEXT 2 har inte använt sig av någon fysisk person vid 
beskrivningar utan ger endast metodbeskrivningar som är avskalade från litterär 
text. I den beskrivning som ges till experimentet anges ord som isolerande 
kopparplåt, bleckplåt, skruv av modell M5. Dessa ord speglar en 
naturvetenskaplig diskurs vilken anses som manlig. Materialen som används vid 
experimentet är inte anpassad för en vardaglig diskurs utan är mer anpassad till 
den tekniska/naturvetenskapliga atmosfären. Materielen förmodas anses som 
mer manliga än kvinnliga. 
 
 
 
 
 
6.2 ANALYS AV TEXT 3 OCH 4 

 
 
TEXT 3    KOMMENTARER 
 
Har du tänkt på att det i många föremål 
runtomkring dig finns kugghjul? Hur 
skulle vardagen se ut om det inte fanns 
några kugghjul? Skulle du komma i tid 



till skolan? Här får du lära dig lite om hur 
kugghjulen fungerar. 
Åt vilket håll snurrar kugghjulen? Hur  En bild visandes olika kugghjul  
stor är kraften och hastigheten i   illustreras i boken. 
kugghjul E i förhållande till kugghjul A?  
Omkretsen på kugghjul A är dubbelt så  
stor som på kugghjul E. 
 
Tillverka fyra kugghjul med hjälp av hjul,       Experimentet beskrivs för eleven. 
 wellpapp och blompinnar. Montera ihop        Texten förklarar hur det ska  
 kugghjulen på en platta. Det fjärde ska           utföras och vilket materiel som  
 rotera åt samma håll som det första. Hur         ska användas. 
 gör du? 
Du behöver trähjul, wellpapp, lim,  
träskruv, platta, gummiband och 
blompinnar. 
 
Det finns många växlar på dagens cyklar.        Här uppmanas eleven att fundera 
Ge exempel på några andra sorters växlar.       ut en teknisk lösning till en  
Fundera ut en lösning på problemet                  roterande rörelse. 
där horisontell roterande rörelse ska 
överföras till en vertikal. Rita eller 
tillverka! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TEXT 4    KOMMENTARER 
 
 
Ett kugghjul med 10 kuggar griper in i ett        
annat som har 30 kuggar. Hur många varv 
snurrar det lilla när det stora vrider sig ett 
varv? 
 
Du behöver: Kuggstång � tre kugghjul              Här beskrivs vad som ska ingå 



Lägg kuggstången med kuggarna uppåt.            i experimentet och hur eleven  
Ställ ett kugghjul på kuggstången.                     ska gå tillväga. 
Rulla hjulet på kuggstången. Hur rör sig  
hjulets översta del jämfört med axeln (navet)? 
 
Ställ ytterligare ett hjul på kuggstången.           Experimentet ökar i svårig- 
För samman de båda hjulen så att                      hetsgrad. 
kuggarna går i varandra. Försök att rulla 
 hjulen. Förklara resultatet. 
 
För isär hjulen så att deras kuggar inte             Denna del av experimentet 
möts. De ska fortfarande stå nära varandra.      illustreras med en bild. 
Ställ det tredje kugghjulet ovanpå de två.  
Försök köra de tre hjulen längs stången.  
Lyckas du? 
 
Om du svarar ja: Åt vilket håll rör sig den 
översta delen av det översta hjulet? 
 
 
 
Analys och tolkning 
I TEXT 3 presenteras det tekniska fenomenet kugghjulsprincipen med en viss 
fokusering kring kraft och hastighet. Det bygger på en viss förförståelse i fysik 
då med tanke på att eleven ska fundera ut hur stor kraft och hastighet en viss 
sorts kugghjul har i förhållande till ett annat. Det krävs också en viss 
förförståelse i grundläggande kunskaper inom geometri, eftersom det omnämns 
omkrets på kugghjulen i texten. 
 
Texten är neutralt skriven, den omnämner inget specifik genus utan talar i du-
form. TEXT 3 riktar sig till båda könen men med en liten övervägande del till 
pojkars sfär. Ord som �kraft och hastighet� är fysikaliska fenomen och tillhör 
den naturvetenskapliga atmosfären. 
De materiel som används vid experimentet är vanliga vardags saker som för 
eleven upplevs igenkännande.  
 
I TEXT 4 beskriv ett teknisk problem kort och koncist, Ett kugghjul med 10 
kuggar griper in i ett annat som har 30 kuggar. Hur många varv snurrar det 
lilla när det stora vrider sig ett varv?. Här förutsätts att eleven redan är insatt i 
den tekniska diskursen vad det gäller kugghjuls fenomenet. Texten är kraftigt 
avskalad från litterärt beskrivande text och upplevs som väldigt typisk 



naturvetenskaplig. Enligt Gunilla Mattson i boken �Teknik i Skolan�77 är 
läromedlen i skolan oftast skrivna av män och riktat till pojkar. Vidare menar 
hon att läromedlen borde moderniseras och bör sätta tekniken i en bred och 
relevant kontext. Detta kan relateras till TEXT 4 som efter genomläsning 
uppvisar brister av sådana kriterier som Mattson påpekar. Texten omnämner 
inget genus utan riktar sig till läsaren i du-form. 
De materiel som omnämns i texten är inga avancerade tekniska saker och kan 
därför anses som vardagliga för eleven. 
 
 
 
 
 
6.3 ANALYS AV TEXT 5 OCH 6 
 
 
TEXT 5                                                                   KOMMENTARER 
 
Tjörnbron rasade i januari 1980 när en                Med en autentisk bro- 
båt i tjock dimma körde på det ena brofästet.      olycka beskrivs svårigheten 
En liten kollision fick ödesdigra följder.              i hållfasthet vad det gäller 
Det var ingen som räknat med att båtens             konstruktioner. 
överbyggnad kunde fastna i brofästet.  
Det är ett exempel på att varje konstruktion  
har sina svaga punkter. 
Vilka olika typer av broar finns det?             Eleven ska fundera/forska kring  
Rita skisser och skriv lite om några               broar och dess konstruktioner. 
brokonstruktioner. 
Vilken typ av bro är Ölandsbron och  
vilken typ är Höga kusten-bron?  
Varför har man valt just dessa brotyper  
när man byggde broarna till Öland och  
mellan Veda och Hornö? 
 
Bygg modeller av tre olika typer av broar.    Vid ett praktisk inslag byggs  
Du behöver glasspinnar, snören, lim,             det broar som eleven själv 
papper och tejp. Visa dina modeller för         fått välja vilken typ som eleven 
klassen. Diskutera tillsammans fördelar        vill illustrera. 
och nackdelar med de olika brotyperna. 
 
Välj ut en bro nära din skola. Försök ta           Vardags knuten inlärning då  
reda på när den byggdes och varför                 eleven anmodas gå ut i när- 
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man byggde den. Vilket material är bron         liggande omgivning och studera 
byggd av? Vilken typ av bro är det?                 brokonstruktioner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEXT 6                                                             KOMMENTARER 
 
Broar i trakten. Försök hitta något                    För intressantare redovisningar 
eller några exempel på varje brotyp                  uppmanas eleven lära sig teckna 
i din hemtrakt. Rita av eller fotografera            enkla brokonstruktioner.  
de broar du valt som exempel. Öva  
dig att snabbt rita en enkel bild  
av varje brotyp, så att du blir en intressant  
berättare!  
Bygg en modell. Bygg en modell av                    Här får eleven stor frihetsgrad.  
någon av de fyra brotyper vi berättat                   Material, brotyp och tillväga- 
om i det här avsnittet.                                           gångssätt bestämmer eleven  
                                                                              själv. 
Mer om brobyggen. Ta reda på mer om  
brokonstruktioner. Använd uppslagsbok  
och kanske Guinness Rekordbok, som  
har ett särskilt avsnitt om broar.  
Säkert hittar du något som kan vara  
värt att berätta för klasskamraterna.  
Här är några förslag: Valvkonstruktion,              Inspirerande förslag till  
Ironbridge (världens första järnbro),                    redovisning ges. 
Hängbron över Humber, katastroferna  
vid Tjörn och Tacomah Narrows. 
 
 
 
 
Analys och tolkning 
I TEXT 5 används material som för eleven är kända, glasspinnar, snören, lim, 
papper och tejp. Dessa material är inte något specifik för ett visst kön utan båda 
könen känner till dem lika mycket. Texten omnämner inget specifik genus utan 
talar till eleven i du-form. Arbetssättet är varierat, förståelse-skriva uppgifter, 



laboration/konstruktion samt undervisningssammanhang utomhus. Arbetssättet 
har valts så det knyter an till både flickors och pojkars erfarenhet och intresse. I 
det moment där eleverna ska bygga olika broar skymtar en undervisnings syn 
som grundas på ett empiriskt förhållningssätt. Eleverna får göra undersökningar 
på egna villkor, de får fritt försöka bygga olika brokonstruktioner och se om de 
håller. Detta sätt skulle grundas i elevens tidigare erfarenhet av detta ämne. 
TEXT 6 innehåller uppgifter som knyter an till elevens naturliga omgivning. 
Eleven ska studera broar som finns i omgivningen och sedan illustrera detta på 
flertalet olika sätt. Texten omnämner inget speciellt genus utan vänder sig till 
läsaren som i du-form. Det moment som eleven skall bygga en brokonstruktion 
har stor frihetsgrad. Eleven får enligt texten använda valfritt material för att 
bygga. Detta stimulerar både pojkar och flickor då de kan välja material och 
tillvägagångssätt som passar dem själva. 
 
 
 
 
 
6.4 ANALYS AV TEXT 7 OCH 8 

 
TEXT 7                                                       KOMMENTARER 

 
För de flesta barn blir en pinne lätt           Texten omnämner allt från det  
ett leksaksvapen. Kan en pinne vara         första enkla vapen som  
ett vapen? På stenåldern uppfann              människan kunde tillverka till 
jägarna den vassa stenkniven som             det mest högteknologiska vapen 
de använde för att kunna döda sitt             som finns idag. 
byte snabbare än med bara händerna.  
Idag kan man med radarstyrda robotar  
spränga en utvald bro flera mil bort.  
Kärnvapen och kemiska vapen tillhör  
också den moderna vapentekniken.  
Är det som var vapen för länge sedan  
vapen också idag? 
 
Tycker du att man ska tillverka vapen?       För stort personligt engagemang 
Här får du ta ställning till detta. Det            och medverkan ska eleverna 
gör du genom att spela en roll där                utföra en värderings- övning 
den åsikten som du framför inte                  kring vapen och krigsföring. 
behöver stämma överens med vad du          Eleverna tränas på effektiv 
egentligen tycker. Om du svarar                  argumentationsteknik. 
�ja� på frågan �tycker du att man  
ska tillverka vapen?� ställer du dig i  



Ja-hörnet. Svarar du �nej� ställer du  
dig i Nej-hörnet. Om du tycker att  
man kan tillverka vissa vapen ställer  
du dig i Vissa-hörnet. Försök se till  
så att grupperna blir ungefär lika stora.  
Varje grupp ska sedan hitta argument  
för sina åsikter. Gruppen ska tänka  
på: ekonomi, historia, teknikutveckling,  
arbetsmarknad, etik och moral och miljö. 
 
Arbetet ska fördelas på lämpligt sätt  
 inom gruppen. Skriv ner era argument  
så att alla i gruppen kan ta del av dem.  
Det är viktigt att ni inte visar era synpunkter  
för de andra grupperna. 
 
Fördela er nu i tvärgrupper där du  Alla elever är aktiva då   
ska argumentera för dina åsikter mot  tvärgruppering används vid  
någon/några som har en annan   argumenteringen. 
uppfattning. Du ska med dina argument  
försöka övertala �motståndaren� att  
du har rätt. Ge dig inte i första taget.  
Tänk därför på att vara väl förberedd och  
saklig i din argumentation. Efter en  
viss, på förhand bestämd tid, bryts  
diskussionen. 
Du har nu fått höra många olika  
argument. Har någon � med sitt  
sätt att framföra sina åsikter � lyckats  
övertyga dig att byta sida? 

 
 
 
 
 
 

TEXT 8                                                      KOMMENTARER 
 
Hur krigsföringen förändrats.   
Varför var stigbygeln så viktig?   Dansk krigs seger över den 
Den 11 februari 1612 ägde strider   tonåriga svenska kungen. 
rum vid Vittsjö mellan svenska  
soldater under befäl av  



Gustav II Adolf och en dansk styrka.  
Det sägs att danskarna genom att  
hålla små träd och buskar framför  
sig  lyckades se ut som ett skogsbryn.  
På så sätt överraskade man svenskarna,  
och kungen, som bara var 17 år, var  
nära att omkomma. Men när   Texten uppmanar eleven till att  
började man systematiskt försöka   fundera när krigsmakten började 
dölja krigsfolk, materiel och   använda kamouflage. 
försvarsanläggningar genom kamouflage? 
 
Förr riktades vapnen huvudsakligen 
mot fiendens soldater. Idag används 
vapen som drabbar civilbefolkningen  
och soldater i lika hög grad. Vilka vapen  Vapenföring av 2000-talet. 
är sådana? 
 
När kriget kom. Finns det något  
gammalt försvarsverk i din hemtrakt?  
Det kan till exempel vara en fornborg  
eller en kyrka med tjocka väggar och  
små fönster. Ta reda på dess ålder!  
Vilka vapen sökte man skydda sig mot? 
 
Krut. Du behöver: Kemikalier och  Eleven skall genom ett lärarlett 
annat som läraren delar ut. I en   experiment läras sig att tillverka 
kemisal och med instruktioner från  svartkrut. 
läraren kan man framställa en liten  
mängd svartkrut. Var försiktig i så fall!  
Det är visserligen inte troligt att skolan  
sprängs i luften, men det finns risk att  
man bränner sig eller råkar sätta eld  
på något annat än krutet. Dessutom  
är förbränningsgaserna giftiga. Följ  
därför noga lärarens anvisningar. 
 
 
 
Analys och tolkning 
I TEXT 7 syns tydligt hur teknik kopplas samman med människa och naturen. 
Just begreppet människa � teknik � natur är en perspektivpentagonen som finns i 
den nya kursplanen i teknik. Enligt kursplanen skall man i undervisningen utgå 



från några centrala frågeställningar och perspektiv, varav människa � teknik � 
natur är en av dessa fem. 78  

Enligt kursplanen: 
 
��relationen mellan mänskliga behov och teknik behandlas.� 
 
��belysa konsekvenser och effekter för individ, samhälle och natur av en 
viss teknikanvändning. Härvid skall t ex värderingsfrågor, intressekonflikter, 
förändrade livsvillkor och ekonomiska konsekvenser som kan uppkomma i 
samband med olika typer av teknikanvändning belysas och diskuteras.�79 
 

TEXT 7 involverar båda könen lika mycket då de ska arbeta med 
värderingsfrågor och olika argumentationer beroende på intresse i frågan. Dock 
måste läraren vara tydlig och hjälpa eleverna vid denna form av undervisning.  
Texten visar att en viss sorts teknik kan ses från många olika håll. Den kan 
belysas ur synpunkt från miljö, etik och moral, ekonomi, teknikutveckling, 
historisk utveckling och även plats på dagens arbetsmarknad. 
 
TEXT 8 belyser inget ur miljösynpunkt. Inte heller något kring etik och moral, 
ekonomiska aspekter eller plats på arbetsmarknad. Den omnämner något om 
historisk utveckling. Relationen mellan mänskliga behov och teknik belyses inte 
på ett tillfredställande sätt, eftersom det saknas konsekvenser och effekter för 
individ, samhälle och natur. Texten upplevs som bristfällig då den så ensidigt 
framhävs. Anmärkningsvärt är det experiment där eleverna får lära sig tillverka 
svartkrut. 
 
TEXT 8 upplevs som den riktar sig mest till pojkar, då den omnämner saker som 
krigsföring, kamouflage och olika vapen. Flickor är väl inte generellt sett 
intresserade av dessa saker men givetvis förekommer det. 
 

 
 

 
 

6.5 ANALYS AV TEXT 9 OCH 10 
 
TEXT 9    KOMMENTARER 
 
I din lägenhet har du säkert många  
olika tekniska maskiner och apparater  
som gör livet enklare, bekvämare och 
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roligare. Många av dem är så självklara  
att du inte ens tänker på att de finns,  
trots att de inte har funnits särskilt länge. 
Tvättmaskin, kylskåp, frysskåp,   Här får eleven hjälp att 
elspis, mikrovågsugn, dammsugare,  komma igång i ett tekniskt 
symaskin, brödrost, strykjärn,   tänkande. Det är vardagliga 
diskmaskin, telefon och kaffekokare  ting som eleven känner till. 
är alla exempel på vanliga tekniska  
hjälpmedel i hemmet. 
 
Gör en lista där du placerar maskinerna  Här måste eleven fundera på 
och apparaterna i ordning med den du  de olika konsekvenser som skulle 
tycker är viktigaste först och de minst  tillstå om vi inte hade en viss  
viktigaste sist. Om du kommer på  sorts  teknisk utrustning. 
något annat hjälpmedel, än de som  
är uppräknade ovan, som du tycker  
är viktigt så tar du med det i din lista.  Det krävs eftertanke av eleven för 
Tänk efter så att du kan motivera   att kunna motivera. 
dina val. 
 
Jämför din lista med en kamrats lista.  Att argumentera för sin sak  
Argumentera för dina val. Enas sedan  kräver att eleven har motiverat  
om en gemensam lista. Diskutera   och funderat över sina val. 
och skriv ner motiven för de tre första  
valen och de två sista. 
 
Ta med er listan hem och intervjua  Här är ett moment då eleven  
någon äldre person, till exempel en  skall ta hem teknikuppgiften 
mor- eller farförälder. Om du känner  och fråga anhöriga om deras 
någon som har bott i ett främmande  val av vad som är viktigt att  
land så passa på att intervjua honom  ha och mindre viktigt att 
eller henne också. Låt den du intervjuar  använda. Detta redovisas för  
göra en likadan lista som du redan har klasskamrater. 
gjort. Notera motiven för de tre första  
och de tre sista valen. Be personen  
också berätta om hur man gjorde förr  
i tiden eller utomlands. Det du får reda  
på berättar du för klassen. 
 
 
 
 

 



TEXT 10    KOMMENTARER 
 
Teknisk utveckling i köket. Tänk   Eleverna ska skriva ner teknisk 
efter hur köket hemma är utrustat.   utrustning som finns i köket. 
Fråga gärna hemma när du löser  
uppgifterna! 
 
Försök hitta tre redskap eller   Eleverna får en inblick i teknik 
apparater som inte fanns i köket  historia. 
hemma hos dina föräldrar när de  
var i din ålder. 
 
Försök också hitta tre redskap eller  
apparater som säkert också fanns i  
köket när dina far- och morföräldrar  
växte upp. Det gör inget om föremålen  
ser lite annorlunda ut i dag. 
 
Vad gör livet bättre? Rita av värdelinjen,  Eleverna ska via en garderad 
gärna så att den blir lite längre, och  skala bedöma viktigheten  
placera in följande föremål där ni tycker  hos utvalda tekniska ting. 
att de passar bäst: 
 
 
 Nödvändigt 
 

 │ 
  
  
 Onödigt 
 
Hårborste, klädgalge, sax, mobiltelefon,  
toalettpapper, videobandspelare, väckarklocka 
 
Analys och tolkning 
I TEXT 9 räknas det upp en mängd olika tekniska saker, ex tvättmaskin, 
kylskåp, symaskin, strykjärn. Många utav dessa uppräknade saker har generellt 
sett fler kvinnliga brukare än manliga sådana. Dessa kan man uttrycka som 
kvinnlig teknik.  
 



Vidare krävs det i TEXT 9 att eleven argumenterar för sitt val och använder en 
bra teknik för detta. Detta arbetssätt är inte genus specifikt men kan utan 
lärarens hjälp och instruktion vid argumenteringsteknik bli pojkarnas arena. 
Texten omnämner inget speciellt genus utan vänder sig till läsaren som i du-
form. 
 
Text 10 är sparsamt skriven med litet inslag av litterär beskrivande text. 
Avsnittet om teknik i hemmet är nästintill obefintligt i boken och TEXT 10 
upplevs som ganska oinspirerande uppgifter. Som läsare känner man att 
författaren inte anser att det teknik kapitlet är av vikt. Texten vänder sig till båda 
könen och de tekniska saker som räknas upp vid värderingssträcket är 
vardagliga ting som används lika mycket av båda könen. 
 
Något som förenar TEXT 9 och TEXT 10 är att eleverna ska värdera viktigheten 
i vissa tekniska saker och sedan gradera dessa i en skala. 
 
 
 
 
 
 
 
6.6 SAMMANFATTNING AV ANALYS 
 
Sammanfattning av textanalysen 
 
Tabell 4. Illustrerar jämförelse mellan texter 1-10 ur   
läromedel 1 och läromedel 2.    
 
 
 
  Läromedel 1 Läromedel 2  
  Manligt Kvinnligt Manligt Kvinnligt  
Text 1 och Text 2 x x X    
Text 3 och Text 4 X x X    
Text 5 och Text 6 x x x x  
Text 7 och Text 8 x x X x  
Text 9 och Text 10 x x x x  
      
      
 
 



7 DISKUSSION 
 
7.1 LIKHETER/ SKILLNADER 
 
Givetvis så finns det flickor som lär sig teknik. Denna uppsats har inte i åtanken 
att mena att flickor inte lär sig teknik. Men intentionen med denna undersökning 
har varit att se hur texten i teknikläromedel har varit utformad med tanke ur 
genusperspektiv. Det är viktigt att få upp ögonen för att det finns svårigheter att 
intressera flickor för teknik och att det är viktigt som lärare att anstränga sig för 
att välja ett bra läromedel som är anpassat för båda könen. 
 
Resultatet som framkom i denna undersökning är intressant ur flera synvinklar. 
För det första så är läromedlen relativ nya, från 1997 och 1999. Här kan man då 
anse att Lpo:s anda om jämställdhet har funnits med i flera år innan böckerna 
skrevs och  författarna förmodas  har ett sådant upplägg och intention som 
sammanfaller med jämstäldhetssträvan. Efter att ha studerat dessa läromedel 
upplevs Puls Teknik för grundskolans senare del, av Staffan Sjöberg80 som 
relativt gammal i sitt tänk och typiskt naturvetenskaplig därför att texten känns 
avskalad och svår med många inslag av ord som riktar sig mer till pojkar än till 
flickor.  Sjöberg är ensam författare till läromedlet och den upplevs inte som 
Lpo-94:s intention har genomsyrat texten och upplägget i läromedlet. 
Läromedlet överlag riktar sig till pojkar då kvinnlig teknik och innehåll är 
mycket sparsamt illustrerat. Både bilder och text anses intressera pojkar mer än 
flickor. 
 
Detta står i jämförelse till det andra läromedlet; Bonniers Teknik för 
grundskolans senare del, studiebok, av Git Börjesson, Monica Chocron, Maria 
Högfelt- Rudervall, Gunilla Mattsson, Bengt Nylén, Bo Nylén, Bengt Olsson, 
Inga-Lill Sjöström, Maria Svensson och Bonnier utbildning AB.81 Här är det en 
blandning av flera kvinnliga och manliga författare som tillsammans bidragit 
med kunskap till läromedlet. Mitt resultat visar att blandningen är avgörande för 
att läromedlet ska uppfattas som att det anpassats både till flickor och pojkar. 
Texten är välbalanserad ur genusperspektiv, dvs. att det finns en tanke bakom att 
verkligen försöka fånga flickors intresse mer än i tidigare texter. Ett bra exempel 
på detta är det avsnitt som tar upp teknik i hemmet; Kapitel �Hem, ljuva hem�. 
Kapitlet är relativt omfattande och vissa föremål och ting som läromedlet 
omnämner kan ingå i den kvinnliga sfären. 
 
Något som är lika för båda läromedlen är dock att de framlyfter betydande män 
inom teknikhistorien men nästan uteslutande inte omnämner några kvinnliga 
sådana. Det vore ur jämställdhets och genus synpunkt önskvärt om detta kunde 
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balanseras så att de kvinnliga teknikerna lyfts fram i ljuset. På så sätt tydliggör 
man ännu mer för elever att kvinnor och teknik visst går att förena. 
 
Vid återkoppling till problemformuleringen till denna undersökning visar då 
resultat och analys på att läromedel 1, Bonniers Teknik för grundskolans senare 
del, studiebok, av Git Börjesson, Monica Chocron, Maria Högfelt- Rudervall, 
Gunilla Mattsson, Bengt Nylén, Bo Nylén, Bengt Olsson, Inga-Lill Sjöström, 
Maria Svensson och Bonnier utbildning AB82 mer än läromedel 2, Puls Teknik 
för grundskolans senare del, av Staffan Sjöberg83 sträva mot en jämställdhet vad 
det gäller text. I läromedel 1 finns en tanke och strävan mer än läromedel 2 att 
intressera och omnämna båda könen, dvs. läromedel 1 upplevs som �flickvänligt 
teknikläromedel�.  
 
Läromedel 2 upplevs som typiskt naturvetenskaplig, lite avskalad och svår, 
vilket intresserar generellt pojkar mer än flickor. Läromedlet är inte bristfällig i 
teknikkunskap men den är bristfällig på så sätt att den inte är tänk ur mer än ett 
genusperspektiv. 
 
Forskningsrapporter visar att flickor generellt sett visar lite intresse och 
engagemang kring skolämnena fysik och teknik.84 De uppnår inte samma 
resultat som pojkar i samma ålder och detta har uppmärksammats i 
undervisnings sammanhang. Innehållet i undervisningen bör väljas på så sätt att 
det knyter an till både pojkars och flickor intressen. 
 
Eftersom det är få flickor som intresserar sig för detta ämne i skolan men även 
senare i livet är de oerhört viktigt att som lärare studera noga vilket läromedel 
som används i undervisningen.  
Enligt Mattson i boken Teknik i skolan 85börjar männen med tekniken och dess 
potentialer medan kvinnorna har människan som utgångspunkt. Kvinnlig teknik 
skulle då vara mer behovsorienterad än männens. 
 
Att viss teknik anses manlig och viss kvinnlig är inget nytt och detta har bla 
visats i en norsk undersökning som gjorts86i en årskurs 5. Eleverna fick kryssa 
för olika göromål om de passade pojkar eller flickor  bäst. Här framkom att 
pojkar var bäst på att �leka med modelltåg�, �byta säkringar�, �leka med 
kemilåda�. Det som passade flickor bäst var bla �laga mat�, �vara rädd för 
elström� och �skriva snyggt�. 
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En annan studie har gjorts för att undersöka om elever vardagsintressen påverkar 
dem för deras inlärning i fysik och teknik. Studien omfattade elever från årskurs 
4-9.87 Resultatet visade att pojkar vardagserfarenheter gjorde dem bättre 
förberedda för ämnena fysik och teknik. Resultat som framkom i studien var att 
flickor nämnde saker som �använt symaskin�, �sytt med nål och tråd�, �bakat 
bröd�, �syltat bär�, �använt köksvåg�, �planterat frön och sett dem gro�. Vad 
beträffar pojkars svar nämndes saker som �bytt tändstift�, �hjälpt till att reparera 
bil�, �laddat ett bilbatteri�, �monterat fast en sladd i en stickkontakt�, �bytt 
säkring hemma�, �använt skiftnyckel�, �reparerat mekaniska leksaker�. 
 
Det finns undersökningar88 som visar  att läromedel i teknik alltför ofta speglar 
eller behandlar pojkars värld. Flickor och kvinnors erfarenheter lyser med sin 
frånvaro i böckerna som används i undervisning. Resultatet av dessa 
undersökningar visar att flickor och pojkar inte ges samma förutsättningar och 
villkor. Elevernas resultat påverkas alltså av deras könstillhörighet. Detta 
resultat som undersökningarna visade kan stödjas av den nationella 
utvärderingen i skolan, NU-projektet.89Projektet mätte naturvetenskaplig 
begreppsförståelse och visade följande: 
  

Flickorna hade överlag sämre resultat än pojkarna utom i biologi 
där resultaten var ungefär lika. Flickornas teknikkunskaper var 
markant svagare än pojkarnas. Svaren bedömdes utifrån kriteriet 
medborgerlig kompetens, dvs. vad är nödvändig nivå för att kunna 
följa med och ta ställning i viktiga överlevnadsfrågor.90   

 
Något annat som är viktigt att reflektera över är med vilket språk vi använder oss 
av vid undervisning i teknik. Kvinnor och män lever i olika kulturer och det är 
omöjligt för en lärare att föreställa sig vad eleverna upplevt. 
 
Argumentation eller �motståndarposition� uppfattas lätt som en maskulint 
företeelse medan kvinnor mer ser det hela som en diskussion, dvs. att det inte 
handlar om att vinna verbalt över den andre. 91 Dimenäs92skriver i sin bok 
Undervisning i naturvetenskap att: 

 
��helt klart att lärarna behöver hjälpa eleverna, pojkar och flickor, att 
grundlägga nya samtalsmönster mellan könen. Under vår uppväxt i samhället 
tar vi del av samhällets sociala och ekonomiska könsmaktssystem och utvecklar 
därmed en social kompetens som vi i vår kultur innebär att uppföra sig som �en 

                                                 
87 Andersson B (1989), Grundskolans naturvetenskap, Forskningsresultat och nya idéer, Allmänna Förlaget, 
Stockholm 
88 Ginner T & Mattson G (1996), Teknik i skolan, Studentlitteratur Lund 
89 Ginner T & Mattson G (1996), Teknik i skolan, Studentlitteratur Lund, s 67 
90 Ginner T & Mattson G (1996), Teknik i skolan, Studentlitteratur Lund, s 67 
91 Dimenäs J & Haraldsson Sträng M, (1996), Undervisning i naturvetenskap, Studentlitteratur Lund 
92 Dimenäs J & Haraldsson Sträng M, (1996), Undervisning i naturvetenskap, Studentlitteratur Lund 



av pojkarna� eller �en av flickorna�. Skolan och lärarna, som är en del av 
samhället, måste bli medvetna om hur de på bästa sätt kan hjälpa flickorna att 
utveckla effektivare strategier för att samtala och utvecklas på sina egna villkor. 
Detta är på lång sikt även ett led i den demokratiska fostran.93 

 
 
 Harriet Aurell skriver i sin artikel �Kunskap är information som gjorts begriplig 
genom tidigare minnen � Om flickors villkor i mäns teknik�94 att just detta är 
många lärare inte bra på .Aurell ger ett exempel, en lärare undervisar i teknik 
och säger till eleverna att; 

 
�i sådana situationer kan man använda sig av en knarp, säger läraren. De 
båda pojkarna vet att en knarp är en sorts skruvmejsel. Den ena flickan tycker 
att läraren säger karp och tänker på en fisk, medan den andra flickan hör att 
läraren säger knarp, men vet inte vad det är och blir alldeles tom i huvudet.95 

 
 
Aurell menar att här kunde läraren för att undgå missförstånd dels förtydligat att 
det var en skruvmejsel som menats och /eller ritat en skiss av knarpen eller helt 
enkelt visat den på riktigt. 
 
Det som är viktigt med all material i teknik undervisningen är att den väcker 
nyfikenhet och är åskådlig för eleverna. Aurell menar att utbildningslego är ett 
�tekniskt måste� som skolorna bör ha. Det känner alla elever till och kan 
användas utan förkunskaper. Det kan varieras i det oändliga. Man kan bygga 
exempelvis ett lejon som man sedan genom dataprogram programmerar så att 
den kan gå, blinka med ögonen eller varför inte sitta. 
 
Teknik undervisning är alltså inte bara läromedel. Men ett bra och genomtänkt 
läromedel med varierande uppgifter och arbetssätt är ett bra komplement till 
läraren. Att göra tekniken �flickvänlig� innebär att tekniken i princip är 
densamma men att den är tillrätta lagd så att också flickor ska förstå. Detta 
stämmer överens med skolan mål om jämställdhets strävan där det gäller att 
inkludera olika perspektiv i undervisningen, inte exkludera ett visst perspektiv 
eller ersätta med ett annat. 
 
Slutsatsen av min textanalys blir att vissa läromedel i teknik har ansträngt sig för 
att uppnå Lpo 94 intention om en strävan mot jämställdhet men att det och så 
finns relativt nyutgivna böcker som är fortfarande väldigt traditionella, dvs. de 
tillskrivs mer det manliga könet är det kvinnliga. 
                                                 
93 Dimenäs J & Haraldsson Sträng M, (1996), Undervisning i naturvetenskap, Studentlitteratur Lund, s 37 
94 Aurell H,  Kunskap är information som gjorts begriplig genom tidigare minnen � Om flickors villkor i mäns 
teknik, Personligt kurskompendium, Teknikens väsen 10p, Linköpings Universitet VT 2002 
95 Till den här texten illustreras en bild föreställande en lärare och fyra elever i en undervisnings situation. Det är 
två pojkar och två flickor som sitter vid sina bänkar och lyssnar och tänker när läraren pratar. 



 
7.2 MANLIGT OCH KVINNLIGT 

 
 

Att en teknik text anses som manlig är ur jämställdhets synpunkt inte bra. 
Texten är ju tänkt till att läsaren oavsett kön, ska kunna läsa och förstå. Men om 
en text riktar sig huvudsak till pojkar och deras sfär blir det svårt att attrahera 
flickor. Pojkar lär sig teknik kanske oavsett om texten är riktad mest till pojkar 
eller om den är anpassad att även inkludera flickor. Idag i vårt högteknologiska 
samhälle har vi många utbildningar som ger avancerade jobb inom teknologi. 
Det är övervägande män som väljer dessa utbildningar och det är av stor vikt att 
intressera kvinnor till dessa utbildningar också. 
 
På något sätt måste kvinnor och teknik sammanfalla. Det måste tidigt ske en 
ändring där flickor inkluderas i teknik undervisningen. Texten måste attrahera 
och intressera flickor. Först då finns en jämställdhets strävan mot att teknik 
ämnet är på lika villkor. Vi som lärare måste vara medvetna om att detta är ett 
skolämne som vi måste vara extra observanta på att välja bra läromedel som 
vänder sig både till flickor och pojkar. 
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