
för vidare studier samt till att utveckla insikter i företagandets villkor. Teknikpro-
grammets kärna är den teknik som människan skapat och människans förhållande 
till denna teknik. Teknik omfattar både materiella ting, dvs. sådant man kan ta på, 
det som förstärker eller ersätter vår fysiska förmåga, och det icke materiella i form av 
ordnad och förädlad information som förstärker eller stöder vår tankeförmåga. Teknik 
omfattar också det tänkande, den kommunikationsförmåga och den handlingsförmåga 
som är nödvändig för att identifiera och lösa problem i praktiken. Genom teknikut-
veckling tas nya produkter fram för att fylla olika syften. Utgångspunkterna för tek-
nikutveckling kan vara olika. Det kan handla om kartläggning av mänskliga behov 
genom marknadsundersökningar eller genom fallstudier av hur människor använ-
der befintlig teknik. Ibland utvecklas produkterna först och därefter väcks behov eller 
skapas en marknad för dem. Även om teknik ibland utvecklas enbart med utgångs-
punkt i mänsklig nyfikenhet och uppfinningsrikedom finns det en stark anknytning 
till företagsamhet och företagande. Teknikutveckling omfattar hela processen från idé 
och skapande till färdig produkt, men även en nöjd kund och ett lönsamt företag. 
Utbildningen fokuserar på människors, både kvinnors och mäns, möte med tekniken 
i teknisk utveckling, användning och kommunikation. Teknikutveckling sker i arbets-
former som kännetecknas av kreativitet och samverkan. Utbildningen är därför inrik-
tad mot sådana arbetsformer som förekommer i tekniskt arbete och företagande. I ut-
bildningen diskuteras tekniska lösningars konsekvenser, teknikutveckling på gott och 
ont samt på kort och lång sikt. Detta gäller inte minst miljöfrågor, som har en central 
roll i utbildningen. Kännedom om miljöfrågor utvecklas i flera ämnen. Därigenom 
utvecklas förståelse av att miljöfrågor löses genom samverkan mellan olika discipli-
ner inom naturvetenskap, samhällsvetenskap och teknik och med beaktande av demo-
kratiska, etiska och humanistiska värden. Förmågan att se samband mellan teori och 
tekniska lösningar utvecklas också i utbildningen genom det experimentella arbetet. I 
detta utvecklas förmågan att planera och genomföra experiment och fältstudier, göra 
iakttagelser på ett objektivt och systematiskt sätt samt att tolka och redovisa resultat. 
Inom de matematiska, naturvetenskapliga och tekniska sektorerna är användningen 
av informationsteknik mycket utbredd. Utbildningen skall ge god vana att använda 
datorer som verktyg och att använda informationsteknik för lärande och kommunika-
tion. Språket är ett redskap för kommunikation men också för reflektion och lärande. 
Förmågan att använda svenska språket utvecklas i undervisningen inom alla ämnen. 
Genom att uttrycka sig i tal och skrift i alla ämnen underlättas begreppsförståelsen och 
utvecklas en analytisk förmåga. Engelska språket har en central roll i teknikprogram-
met. Genom att även i karaktärsämnena läsa texter på engelska och använda engelska 
för både skriftlig och muntlig kommunikation, läggs en grund för samverkan över 

Under 1990-talet uppmärksammade politiker och tekniskt 
näringsliv att antalet elever på teknisk gymnasieutbildning 
hade minskat kraftigt. Detta befarades kunna leda till brist 
på utbildade tekniker och ingenjörer och i förlängningen 
äventyra landets ekonomi. För att åter öka elevantalet inom 
teknisk gymnasieutbildning infördes höstterminen 2000 det 
nya Teknikprogrammet. 

I denna avhandling analyseras tankarna bakom 
Teknikprogrammet och hur det kom att utformas på tre olika 
samhälleliga nivåer. Vi får följa hur teknikprogrammets syfte 
och innehåll förändrades från det politiska initiativet via 
Skolverkets operationalisering till hur programmet tolkats 
av lärare på skolnivå.  I fokus för analysen står frågor om 
vad teknisk utbildning skulle innehålla och hur den skulle 
utformas för att kunna locka fler flickor till tekniken. Detta 
var nämligen en central tanke bakom reformen. 

Avhandlingen diskuterar hur relationen mellan genus och 
teknik förstås och uttrycks på de olika nivåerna och vad 
det innebär för hur man ser på den tekniska utbildningens 
karaktär. Analysen visar att det sker komplexa översättningar 
av intentioner och perspektiv inom och mellan nivåerna. 
Genus och teknik samkonstrueras på olika sätt på de olika 
nivåerna, även om en traditionellt tudelad bild av pojkar och 
flickor och deras respektive intressen dominerar de berättelser 
som ges. 

LINKÖPING STUDIES IN ARTS AND SCIENCE NO. 511
Linköpings universitet, Institutionen för TEMA

Teknik och genus i skapandet av 
gymnasieskolans teknikprogram

Översättningar och gränsarbete 
på tre nivåer

Merith Fröberg

M
erith Fröberg 

 
   Teknik och genus i skapandet av gym

nasieskolans teknikprogram
  

       2010



för vidare studier samt till att utveckla insikter i företagandets villkor. Teknikpro-
grammets kärna är den teknik som människan skapat och människans förhållande 
till denna teknik. Teknik omfattar både materiella ting, dvs. sådant man kan ta på, 
det som förstärker eller ersätter vår fysiska förmåga, och det icke materiella i form av 
ordnad och förädlad information som förstärker eller stöder vår tankeförmåga. Teknik 
omfattar också det tänkande, den kommunikationsförmåga och den handlingsförmåga 
som är nödvändig för att identifiera och lösa problem i praktiken. Genom teknikut-
veckling tas nya produkter fram för att fylla olika syften. Utgångspunkterna för tek-
nikutveckling kan vara olika. Det kan handla om kartläggning av mänskliga behov 
genom marknadsundersökningar eller genom fallstudier av hur människor använ-
der befintlig teknik. Ibland utvecklas produkterna först och därefter väcks behov eller 
skapas en marknad för dem. Även om teknik ibland utvecklas enbart med utgångs-
punkt i mänsklig nyfikenhet och uppfinningsrikedom finns det en stark anknytning 
till företagsamhet och företagande. Teknikutveckling omfattar hela processen från idé 
och skapande till färdig produkt, men även en nöjd kund och ett lönsamt företag. 
Utbildningen fokuserar på människors, både kvinnors och mäns, möte med tekniken 
i teknisk utveckling, användning och kommunikation. Teknikutveckling sker i arbets-
former som kännetecknas av kreativitet och samverkan. Utbildningen är därför inrik-
tad mot sådana arbetsformer som förekommer i tekniskt arbete och företagande. I ut-
bildningen diskuteras tekniska lösningars konsekvenser, teknikutveckling på gott och 
ont samt på kort och lång sikt. Detta gäller inte minst miljöfrågor, som har en central 
roll i utbildningen. Kännedom om miljöfrågor utvecklas i flera ämnen. Därigenom 
utvecklas förståelse av att miljöfrågor löses genom samverkan mellan olika discipli-
ner inom naturvetenskap, samhällsvetenskap och teknik och med beaktande av demo-
kratiska, etiska och humanistiska värden. Förmågan att se samband mellan teori och 
tekniska lösningar utvecklas också i utbildningen genom det experimentella arbetet. I 
detta utvecklas förmågan att planera och genomföra experiment och fältstudier, göra 
iakttagelser på ett objektivt och systematiskt sätt samt att tolka och redovisa resultat. 
Inom de matematiska, naturvetenskapliga och tekniska sektorerna är användningen 
av informationsteknik mycket utbredd. Utbildningen skall ge god vana att använda 
datorer som verktyg och att använda informationsteknik för lärande och kommunika-
tion. Språket är ett redskap för kommunikation men också för reflektion och lärande. 
Förmågan att använda svenska språket utvecklas i undervisningen inom alla ämnen. 
Genom att uttrycka sig i tal och skrift i alla ämnen underlättas begreppsförståelsen och 
utvecklas en analytisk förmåga. Engelska språket har en central roll i teknikprogram-
met. Genom att även i karaktärsämnena läsa texter på engelska och använda engelska 
för både skriftlig och muntlig kommunikation, läggs en grund för samverkan över 

Under 1990-talet uppmärksammade politiker och tekniskt 
näringsliv att antalet elever på teknisk gymnasieutbildning 
hade minskat kraftigt. Detta befarades kunna leda till brist 
på utbildade tekniker och ingenjörer och i förlängningen 
äventyra landets ekonomi. För att åter öka elevantalet inom 
teknisk gymnasieutbildning infördes höstterminen 2000 det 
nya Teknikprogrammet. 

I denna avhandling analyseras tankarna bakom 
Teknikprogrammet och hur det kom att utformas på tre olika 
samhälleliga nivåer. Vi får följa hur teknikprogrammets syfte 
och innehåll förändrades från det politiska initiativet via 
Skolverkets operationalisering till hur programmet tolkats 
av lärare på skolnivå.  I fokus för analysen står frågor om 
vad teknisk utbildning skulle innehålla och hur den skulle 
utformas för att kunna locka fler flickor till tekniken. Detta 
var nämligen en central tanke bakom reformen. 

Avhandlingen diskuterar hur relationen mellan genus och 
teknik förstås och uttrycks på de olika nivåerna och vad 
det innebär för hur man ser på den tekniska utbildningens 
karaktär. Analysen visar att det sker komplexa översättningar 
av intentioner och perspektiv inom och mellan nivåerna. 
Genus och teknik samkonstrueras på olika sätt på de olika 
nivåerna, även om en traditionellt tudelad bild av pojkar och 
flickor och deras respektive intressen dominerar de berättelser 
som ges. 

LINKÖPING STUDIES IN ARTS AND SCIENCE NO. 511
Linköpings universitet, Institutionen för TEMA

Teknik och genus i skapandet av 
gymnasieskolans teknikprogram

Översättningar och gränsarbete 
på tre nivåer

Merith Fröberg

M
erith Fröberg 

 
   Teknik och genus i skapandet av gym

nasieskolans teknikprogram
  

       2010


