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ABSTRACT 
 

In the promotion of young people’s interest in technology as curriculum subjects and/or 

career choices, the presence of good role models of both sexes is essential. That’s the cause 

for my investigation of two high school textbooks on educational technology: Tekniklära 

(1995) and Teknik (2005) from the perspective of gender differences. The textbooks are 

written by the same author and published by the same publisher. The questions posed were 

the following:  

-Has there been a change in the material used to illustrate the textbooks so that the male and 

female sex are more equally represented in the pictures in the more recent edition of the book 

compared to the older edition? 

- Has there been a change in the written material in the textbooks so that the male and female 

sex are more equally represented in the different types of text in the more recent edition of the 

book compared to the older edition? 

- Is there an increase in the number of role models available for both sexes in the text and 

pictures in the more recent edition compared to the older edition?  

   The method of investigation has been quantitative, where all images and all the text have 

been examined for references to human beings. All these references have been categorized as 

male or female and analyzed as to type of picture, part of speech, if the person is real or 

imaginary, if the person has a name or is anonymous and which type of activity the person is 

involved in (or the cause of the appearance of the individual in the textbook). My supposition 

is that a person in a textbook who appears as a specific individual, with a name, who is 

referred to because of some technical achievement or occupation, is more efficient as a role 

model than if the person is anonymous, imaginary and occupied with non-technical tasks. The 

report on the research in the area concentrates on the forming of identity in young people and 

the social construction of gender and the importance of role models in these processes. 

   The results are mainly that there is a substantial inequality in the representation of the sexes, 

where males are overrepresented in both images and text material. This inequality has 

increased from the earlier edition to the most recent, mostly due to the substantial increase of 

males in the text material in the 2005 edition. However, there has been a qualitative change, 

where more people, both men and women (mostly men, though) are mentioned, and shown, as 

individuals with technical occupations. 

 

 Key words: gender, identity, technology, text book 
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SAMMANDRAG  

 

För att öka intresset för teknik är det viktigt att det finns goda förebilder inom teknikområdet 

för eleverna att identifiera sig med. Därför har jag undersökt två läromedel i teknik för 

högstadiet som är två på varandra följande upplagor skrivna av samma författare: Tekniklära 

(1995) och Teknik (2005) ur genusperspektiv. Frågeställningarna är följande: 

- Har bildmaterialet förändrats så att könen är mer jämt representerade i antal och typ av 

sysselsättning? 

- Har textmaterialet förändrats så att könen är mer jämt representerade i de olika exemplen i 

antal och typ av sysselsättning? 

- Har tillgången på förebilder för båda könen ökat i den senaste upplagan av boken? 

 

Metoden har varit kvantitativ. Alla träffar i ord och bild som refererar till en människa 

noterades. Träffarna kategoriserades som manliga eller kvinnliga och analyserades dessutom 

utifrån bildtyp, ordklass, om personen är verklig, namngiven samt utifrån vilken 

sysselsättning personen utför eller av vilken orsak personen är omnämnd. Antagandet är att 

personer i läroböcker fungerar bättre som förebilder om de är verkliga, namngivna människor 

som främst är yrkesmässigt sysselsatta med teknik.  Den teoretiska genomgången berör 

identitetsbildning hos barn och unga samt den sociala konstruktionen av kön samt vikten av 

identifikationsobjekt i dessa processer. 

 

Resultatet är att könsfördelningen är mycket ojämn till männens fördel. Ojämlikheten är 

större i text än i bild. Ojämlikheterna har även ökat mellan de båda upplagorna, främst på 

grund av den kraftigt ökade förekomsten av män i den senare upplagan. Dock har det skett en 

kvalitativ förändring mellan upplagorna så att fler människor, både kvinnor och män visas 

som verkliga, yrkesverksamma människor i Teknik (2005) jämfört med i Tekniklära (1995). 

 

 

Nyckelord: Genus, identitet, läromedel, teknik 
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1. INLEDNING   
 

Under lärarutbildningen har genusfrågorna lyfts fram och detta har gjort mig intresserad av 

hur vi människor formas till män och kvinnor. Samhället skickar många meddelanden om vad 

som förväntas av dig som man respektive kvinna och hur du bör vara för att passa in i 

normen. Jag anser att manliga och kvinnliga förebilder inom olika områden spelar en stor roll 

när det gäller att meddela denna norm till våra barn och ungdomar och att dessa förebilder 

hjälper till när unga människor ska skapa sig en egen identitet. Dessutom har vi som lärare ett 

uppdrag i läroplanen att verka för ”jämställdhet mellan kvinnor och män” (Lpo -94, s. 9). 

Detta anges som ett av de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på. Denna 

jämställdhet har vi dock inte uppnått än i samhället i stort. Om man t. ex. tittar på  

könsfördelningen inom tekniska yrken så är den inte jämn utan det är relativt få kvinnor som 

söker sig dit. Jag ville titta närmare på vilken bild vi ger våra unga flickor och kvinnor av 

teknik och tekniska yrken och om vi underlättar för dem att identifiera sig med den 

yrkesrollen. Därför har jag valt att analysera två läromedel i teknik för högstadiet som jag har 

träffat på under min praktik, för att se vilket budskap de skickar till eleverna angående mäns 

och kvinnors roller inom teknikområdet och om det finns goda förebilder för båda könen. 

Läromedlen är två upplagor av samma bok (utgivna -95 och -05) och skrivna av samma 

författare. Jag ville se om den uppmärksamhet genusfrågorna fått under de senaste tio åren har 

påverkat en enskild läromedelsförfattare att utforma den nya upplagan på ett mer jämställt 

sätt. 

 

1.1 Syfte 
   

För att öka intresset för teknik är det viktigt att det finns goda förebilder inom teknikområdet 

för eleverna att identifiera sig med. Därför vill jag undersöka om Lpo -94s 

jämställdhetsformuleringar och de senaste årens forskning på genusområdet har fått 

genomslag i utformningen av senaste upplagan av Natur & Kulturs lärobok i teknik när det 

gäller att erbjuda förebilder för båda könen. 
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1.2 Frågeställningar 
 

• Har bildmaterialet förändrats så att könen är mer jämt representerade i antal och typ av 

sysselsättning? 

 

• Har textmaterialet förändrats så att könen är mer jämt representerade i de olika 

exemplen i antal och typ av sysselsättning? 

 

• Har tillgången på förebilder för båda könen ökat i den senaste upplagan av boken? 

 

 

1.3 Avgränsning 
 

Jag har valt att enbart ägna mig åt läromedel i teknik som är riktade mot högstadiet. Detta 

eftersom rena läromedel i teknik enligt min erfarenhet inte används så mycket ute i de lägre 

skolåren, utan då är det oftast frågan om allmänna läromedel i NO vilket kan göra det svårt 

med ämnesavgränsningen. Jag har också valt att endast arbeta med ett läromedel i två 

upplagor. På detta sätt kan jag göra en genomgripande analys utan att materialet blir för 

omfattande.  Eventuella förändringar framträder också tydligare i två upplagor av samma 

läromedel än om man jämför skilda läromedel av skilda författare och olika förlag.  

Min metod är också avgränsad till att bara omfatta en kvantitativ analys med en statistisk 

bearbetning av läromedelsmaterialet. Detta för att försöka få en så objektiv bild av läget som 

möjligt. Elevernas eventuella uppfattning och tolkning av de förebilder som läromedlen 

erbjuder ligger utanför denna undersökning. 
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2. TEORETISK BAKGRUND 

 
Jag börjar här med att definiera vissa centrala begrepp för att sedan ge en övergripande bild av 

den senaste genusforskningen inom skolan. Efter det går jag igenom den forskning jag har 

hittat om hur den sociala konstruktionen av kön (genus) går till och kopplar detta till vårt 

skapande av identitet. Jag vill bland annat visa att de budskap vi får från omvärlden spelar en 

stor roll i vår identitetsbildning och vår uppfattning om vad som passar sig för kvinnor och 

män och att våra läromedel är med om att skicka dessa budskap. 

 

2.1 Definitioner 
 

Om man ska definiera kön och genus behöver man användbara definitioner och begrepp. Jag 

använder mig här av Moira von Wrights definitioner ur Genus och text: När kan man tala om 

jämställdhet i fysikläromedel? (1998, s 18-19). Med kön avses det biologiska könet, dvs. om 

individen har en manlig eller kvinnlig kromosomuppsättning (vilket i sig kan vara en 

problematisk definition ibland). Med genus avses den sociala konstruktionen av kön. Det 

handlar om vad som uppfattas som manligt eller kvinnligt i ett bestämt sociohistoriskt och 

kulturellt sammanhang. Genus behöver alltså inte vara detsamma för alla individer av samma 

biologiska kön. Det behöver inte ens vara knutet till ett visst kön. Till exempel kan en person 

som är av biologiskt manligt kön uppfattas som mer eller mindre manlig (genus) utifrån den 

kontext han befinner sig i. Vid den sociala konstruktionen av genus har von Wright använt sig 

av Sandra Hardings (1986) kategorisering. Hon menar att tre processer kan urskiljas. Dessa 

processer är alltid knutna till varandra men varierar över tid och rum: 

 

Strukturellt genus handlar om arbetets organisering och uppdelning. Detta kan t ex handla 

om att flest professorer är män men administrativ personal är dominerat av kvinnor. Arbetets 

uppdelning inom skolans organisation och inom undervisningen är en fråga om strukturellt 

genus. 

Individuellt genus är den socialt konstruerade individuella identiteten. Värderingar i 

omgivningen som förstärker den individuella identiteten betyder mycket. T ex. stärks en man 

mer i sin manlig identitet av att vara tekniker än vad en kvinna i samma yrke skulle göra. Här 

kan man se att bemötande av eleverna, undervisningsmaterial och metoder kan vara viktiga. 
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Finns det en mångfald i stärkandet av den individuella identiteten i form av förebilder och 

förväntningar eller inriktar sig undervisningen på givna identifikationsmönster? 

 

Symboliskt genus står för den mening som våra institutioner och värdesystem uttrycker. Vi 

hittar den främst i vårt språkbruk där många uttryck värderar manligt och kvinnligt och där 

bl.a. många motsatspar tillskrivs antingen manligt eller kvinnligt, t.ex. aktiv/passiv, 

ologisk/logisk osv.  

 

Identitet (def. hämtad från Smedler & Drake, 2006) är en beteckning på något som äger 

stabilitet och kontinuitet. Det betyder att vi har en rimligt stabil bild av oss själva, av ”vem vi 

är”. Det innebär också någon form av gränsdragning mot omgivningen dvs. mot andra 

individer, grupper och kulturer. ”Identitet kan alltså beskrivas som något som uppstår i mötet 

mellan individen och omvärlden” (Smedler & Drake, 2006). 

 

2.2 Övergripande genusforskning i skolan 
 

De senaste årtiondena har det forskats en del om kvinnor, teknik och genusfrågor både i 

Sverige och internationellt. En del av den forskningen har varit knuten till skolan och den 

grundläggande frågan verkar ha varit: Varför väljer så få flickor att vidareutbilda sig inom 

tekniska och naturvetenskapliga ämnesområden? (Bl.a. Berner, 2003; Voleman, 1995). Svaret 

på den frågan har dock sökts med olika metoder och inom olika teoretiska referensramar. 

Boel Berner (red) redogör i Vem tillhör tekniken (2003) för forskningen inom området i 

kronologisk ordning. Första forskningen som uppkom fokuserade på de könsroller som ansågs 

hindra flickors deltagande inom tekniska och naturvetenskapliga områden. Inom den 

forskningstraditionen fokuserade man mycket på skolan. Många ansåg att skolan bidrog till 

att upprätthålla traditionella könsroller och att skolan också kunde förändra sitt 

undervisningssätt och därmed förändra dessa könsroller. Skolan sågs alltså både som en del i 

problemet och som lösningen på detsamma. ”Det som ses som manligt betraktas som mer värt 

än det som räknas som kvinnligt, och pojkar och flickor skapas och skapar sig själva just som 

”flickor” och ”pojkar” på ett socialt determinerande sätt” (Berner, 2003, s 120). Dock menar 

Berner att interventioner som gjorts i skolan för att förändra könsrollerna oftast haft ganska 

begränsad effekt på flickornas val av ämnen. När det gäller yngre barn beskriver Kajsa 

Svaleryd i Genuspedagogik (2003) hur man lyckas förändra könsstereotypa beteendemönster 

hos förskolebarn genom att förändra pedagogernas bemötande av barnen. Dessa förändringar 
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verkar dock endast kvarstå så länge som alla pedagoger runt om barnen är konsekventa i detta 

bemötande. När förskoleeleverna som Svaleryd beskriver byter skolform och därmed möter 

andra pedagoger som även bemöter barnen annorlunda, styrs de ganska snart in i traditionella 

könsroller igen.  

 

Berner (2003) menar att den forskningsinriktning som växte fram ur könsrollsforskningen tog 

fasta på skolans oförmåga att förändra könsrollerna i någon större utsträckning och tittade på 

genusrelationerna ur ett samhällsperspektiv. Fokus här blev hur samhällets könsrelationer 

reproduceras i skolan och kom att handla mycket om makt. Här ses flickor mycket som offer 

och underordnade den rådande könsmaktsordningen. Då detta är starka krafter blir det svårt 

för flickor att hävda sig. Enligt Berner (2003) är den huvudsakliga kritiken mot detta 

perspektiv att den beskriver flickor (och pojkar med för den delen) som passiva offer för 

förtryck utan egen vilja eller möjlighet att påverka sin situation. Detta har gett upphov till den 

tredje strömningen som är kritisk till de deterministiska inslagen i ovanstående perspektiv. 

Denna forskning fokuserar på pojkars och flickors aktiva skapande av sina intressen och 

identiteter. Här handlar det alltså om en social konstruktion av kön som bygger på 

konstruktivistiska tankegångar. Det innebär att både pojkar och flickor konstant tar in 

budskap från omvärlden om vad som förväntas av dem i egenskap av just pojke eller flicka. 

Denna information bearbetas och antingen accepteras eller förkastas. Långsamt bygger den 

unge upp en bild av sig själv och omvärlden utifrån sin personliga bearbetning av denna 

information och detta kommer i sin tur att påverka framtida val. ”’Kvinnorollen’ är, som b.la. 

Davies (1983, s. 21) påpekat, inte något som bara överförs eller hämtas utifrån, utan en 

kombination av reaktioner och svar på upprepade situationer, konflikter och relationer” 

(Berner, 2003, s 133 med ref. till Davies, 1983). Detta är alltså inte något som flickor bara 

utsätts för som maktlösa offer av en härskande elit utan detta anammande och ifrågasättande 

sker i form av aktivt handlande också från flickornas sida. 

 

 Kritiken mot denna inriktning är enligt Berner (2003) att den ibland kan fokusera för mycket 

på individen och glömma de perspektiv som de tidigare forskningsinriktningarna bidragit 

med. Hon menar att man måste väga samman alla tre perspektiven för att få en förståelse för 

komplexiteten i problemet. ”Könsarbetsfördelningen och maktförhållandena i samhället 

förändras inte för att vi ser flickorna som kompetenta aktörer; de utgör fortfarande den 

komplicerade kontext som flickorna mer eller mindre medvetet navigerar inom” (Berner 

2003, s 138). 
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Om man i ljuset av denna forskning tittar på flickor, pojkar och teknik kan man se det som en 

ständig förhandlingsprocess. Wendy Faulkner (2003, s. 27) pratar om en ”dubbelriktad och 

ömsesidigt formande relation mellan genus och teknik, där teknik ses som både en källa till 

och en konsekvens av genusrelationer, och vice versa”.  Jag skulle vilja förtydliga detta som 

att både flickor och pojkar alltså får en mängd budskap om hur de förväntas vara som 

representant för sitt kön och även budskap om vad teknik är och om det räknas som ett 

”manligt” eller ”kvinnligt” kunskapsområde. Knutet till ämnet teknik finns även en mängd 

föreställningar om vad som är viktig kunskap inom området och hur denna kunskap ska 

presenteras och förvärvas. Berner (2003, s.127) skriver om hur ”utbildningssystemet upprättar 

en hierarki av olika kunskapsmängder som bedöms som mer eller mindre värdiga att 

överföras som skolkunskap. Det premierar också en viss sorts personlig relation till 

kunskapen, dess inhämtning och utövning, som står i överensstämmelse med den som råder 

hos redan dominerande grupper i samhället.” Jag menar att även detta är faktorer som kan 

tilltala eller stöta bort flickor och pojkar och passa mer eller mindre väl ihop med deras 

jaguppfattning.   

 

Varför är då detta ett viktigt forskningsområde? Wendy Faulkner (2003) hävdar att ”trots två 

årtionden av statliga och näringslivsstödda kampanjer för att få in kvinnor i ingenjörsyrket är 

det antal som söker sig dit fortfarande löjligt litet i de flesta länder, också jämfört med dem 

som väljer naturvetenskap” (Faulkner, 2003, s 23). Det tolkar jag som att detta är något vi har 

svårt att åtgärda, eventuellt för att vi saknar tillräcklig kunskap på området. Det kan också 

vara så att vi börjar förstå mekanismerna som orsakar dessa könsskillnader men har svårt att 

hitta fungerande åtgärder. Kunskapen på området behöver alltså ökas så att inte stora 

satsningar sker på åtgärder som inte har någon effekt. 

 

Boel Berner (2003) ställer frågan varför man anstränger sig så för att få kvinnor att välja 

tekniska och naturvetenskapliga utbildningar? Hon svarar själv: ”Den dominerande bilden är 

att flickor måste börja välja ’otraditionellt’. De måste skaffa sig en teknisk och 

naturvetenskaplig utbildning för att - likt männen - få välbetalda och intressanta 

ingenjörsarbeten och inte fastna i underordnade kvinnojobb”(Berner, 2003, s. 119). Hon 

menar även att näringslivet också har ett intresse av kvinnor som en outnyttjad 

begåvningsreserv som behövs för expansion av näringslivet. Det kritiska feministiska 

perspektivet hävdar att kvinnor måste skaffa sig kunskap för att kunna granska den teknik 



  Åsa Nilsson 
                                                             

 - 7 -    

som i allt högre grad formar deras liv. Tanken finns också att kvinnor skulle kunna förändra 

tekniken, skapa en socialt mer ansvarsfull och mindre destruktiv teknik än den som männen 

hittills åstadkommit (ibid.).  

 

Om man accepterar dessa argument för flickors och kvinnors ökande deltagande inom de 

tekniska och naturvetenskapliga områdena, vilka blir då konsekvenserna för skolan, dess val 

av ämnesstoff, undervisningsmetoder och material? ”Jämställdhetsperspektivet bär med sig de 

helt grundläggande perspektiven i de naturvetenskapliga ämnenas didaktik: hur ämnena ska 

byggas upp, vilken sorts stoff som ska ingå, vilket perspektiv man ska anlägga” (Sjøberg, 

2000, s. 374). Om vi på allvar ska lyckas med att öka flickors och kvinnors deltagande inom 

de tekniska och naturvetenskapliga områden måste skolan, som McLaren & Gaskell (1995, 

s.153) formulerar det, ”ta på allvar de problem, tvetydigheter och spänningar som flickor 

upplever i skolans naturvetenskapsutbildning”(min översättning från engelska). 

 

 

2.3 Social konstruktion av genus 
 

Idén om att kön (såsom det gestaltas i vardagen) skulle vara en social konstruktion som 

ständigt omförhandlas i relationen mellan individen och omgivningen har sitt ursprung i 

socialkonstruktivistiska tankegångar och har av många uppfattats som ganska provocerande 

(Smedler & Drake, 2006). Dock anser jag att den har mycket att tillföra diskussionen och kan 

bidra till en ökad förståelse för komplexiteten i identitetsbildningen. 

 

Det har forskats ganska mycket om skillnader mellan pojkar och flickor inom tekniska och 

naturvetenskapliga områden i skolan. Man har tittat på hur pojkar och flickor närmar sig dessa 

kunskapsområden, vad de är intresserade av, vad de värderar och presterar och vilket 

självförtroende de har i de respektive ämnena. Bl.a. har man sett att flickor generellt ofta har 

lägre självförtroende när det gäller matematik, naturvetenskap och teknik än pojkar. 

Självförtroendet sjunker också för flickorna ju äldre de blir. (TIMSS- studien 1997, ref av 

Sjøberg, 2000; Jones, 1989) Enligt dessa studier tenderar flickor att undervärdera sin förmåga 

och sina prestationer medan pojkarna övervärderar desamma. Men rimligen handlar flickors 

val inte bara om brist på självförtroende.  
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       Man kan också se benägenheten att inte välja matematik, fysik och teknik trots goda betyg som ett sätt att 
hantera en rollkonflikt, De normer för manlighet och kvinnlighet som finns i kamratgruppen och som också 
överförs i skolan tycks göra det svårt för flickor att läsa ”manliga” ämnen som matematik och 
naturvetenskap och ändå förbli ”kvinnliga”. ”Hårda ”, för flickor ”otraditionella” ämnen som matematik och 

fysik har en manlig aura, som är svår att förändra eller för flickor att attraheras av. (Kimball, 1994, Lie 
och Sjøberg, 1994 ref. av Sjøberg, 2000) 

 

 

2.3.1 Teknik, en manlig arena? 
 

Svein Sjøberg nämner ett examensarbete av Kjell Myrland (1997) där han har undersökt 

erfarenheter, attityder och intressen hos norska 13 –åringar. Han fann att ”sociala skillnader, 

utbildningsnivå och familjeinkomst spelade mindre roll än kön. Det fanns en flickprofil och 

en pojkprofil”(Sjøberg, 2000, s 365).  SAS-data från 1996 visar samma mönster. ”Flickor 

dominerar vid aktiviteter knutna till hem och hushåll, pojkar dominerar vid aktiviteter knutna 

till bilar, elektricitet, mekanik och verktyg. Flickorna erövrar pojkarnas värld gradvis (mellan 

skolår 5 och skolår 10) medan pojkarna drar sig undan från ’flickaktiviteter’” (Sjøberg, 2000, 

s. 366). Enligt Ingemar Gens (2002) är linjevalen idag fortfarande mycket traditionella. 

Pojkarna går i första hand programmen teknik, naturvetenskap, fordon och industri. Flickorna 

väljer helst samhällsvetenskapliga, barn/fritids-, omvårdnads- och estetiska programmet. Men 

förändringar sker hela tiden, om än långsamt. Dock är det bara flickor som bryter in på de 

klassiskt manliga utbildningarna, medan pojkarnas val av det kvinnliga lyser med sin 

frånvaro. ”Mycket tyder på att pojkar har svårare att välja något med en feminin stämpel. Att 

vara en icke-kvinna är en oerhört viktig del av manligheten; det kvinnor gör måste män 

avhålla sig ifrån” (Gens, 2002, s. 65-66). Detta stämmer överens med vad Anne-Charlotte 

Smedler och Karin Drake (2006) skriver om flickors och pojkars handlingsutrymme. De 

beskriver hur det är mer socialt tolererat för flickor att bete sig som pojkar könstraditionellt 

gör, än för pojkar att bete sig som flickor.  

 

Boel Berner (2003) menar att teknik länge och självklart kodats som tillhörande en manlig 

domän. Maktgivande teknisk kunskap har reserverats för män. Dess innehåll och inriktningar 

har präglats av mäns prioriteringar och sätt att se på världen. Och många män har funnit en 

personlig identitet och gemenskap genom tekniken. Teknik och vetenskap är ju områden som 

är och har varit grunden för västvärldens globala politiska och ekonomiska dominans. Ulf 

Mellström (2003) anser att dessa områden är och har varit nästan uteslutande manliga 

prestige-arenor där män har stridit om makt och inflytande. Det är med andra ord sociala fält 
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där olika manliga karriärlivsformer har haft ett fritt spelrum. Mellström benämner dessa 

manliga karriärlivsformer som hegemoniska former av maskulinitet (efter Duroche, 1990 och 

Kimmel, red. 1997). Sådana former av maskulinitet definieras vanligen såsom ”varande vit, 

manlig, heterosexuell, urban, akademisk medelklass. Det är alltså en dominerande form av 

maskulinitet vars livsstil och värderingar har tolkningsföreträde gentemot andra former av 

maskulinitet”(Mellström, 2003, s 60). Mellström refererar även till Wajcman (1991) som 

skisserar två dominerande former av maskulinitet i teknikens värld. Den första formen är 

baserad på fysisk styrka och praktiskt mekaniskt handlag. Den andra formen är den 

professionella tekniska specialisten. Om den första formen karakteriseras av arbetarklassens 

män så karakteriseras den andra formen av maktens män. ”Det är män som i kraft av sin 

tekniska expertis ofta sitter i avgörande maktpositioner i företag, organisationer och 

samhälleliga institutioner” (Mellström 2003, s. 61 med ref. till Wajcman, 1991). Vad som 

förenar de båda maskulinitetsformerna är att de är ”expressiva och konstituerande former av 

maskulinitet, och att båda formerna begreppsliggör hur män skapar identitet i relation till 

teknik och maskiner” (Mellström, 2003, s. 61). Wendy Faulkner diskuterar med stöd av 

Balsamo (1996), Burfoot (1999) och Caputi (1988) den manliga dominansen inom 

ingenjörsyrket som trots många försök att bana väg för kvinnor fortsätter vara en manlig 

arena: ”ingenjörsyrkets fortsatta manliga dominans beror i hög grad på den sega symboliska 

sammanknytningen mellan maskulinitet och teknik, där kulturella bilder och representationer 

av teknik sammanfaller med förhärskande bilder av maskulinitet och makt” (Faulkner 2003, s. 

23 med ref till Balsamo, 1996, Burfoot. 1999 och Caputi, 1988). 

 

 

2.3.2 Kvinnlig identitet i teknikens och naturvetenskapens värld 
 

Moira von Wright (1998) tar upp Stabergs (1997) och Benckerts (1997) forskning om flickors 

relation till naturvetenskapen som visar att den abstrakta och kontextlösa fysiken ofta av 

flickor upplevs som avlägsen, tråkig och ointressant, bl.a. för att den inte på ett relevant sätt 

anknyter till den egna erfarenhetsvärlden. Det verkar finnas mycket som pekar på att flickor är 

mer intresserade av naturvetenskapliga ämnens sociala användning (Von Wright med ref. till 

Staberg, 1997 och Benckert, 1997; Sjöberg 2000). Von Wright (1998) refererar även till Else-

Marie Stabergs doktorsavhandling (1992) som har funnit att flickors val av böcker inom 

naturvetenskapliga ämnen avgörs av relationer, människor och vård av levande varelser. Von 

Wright menar också att flickor och pojkar närmar sig uppgifter olika. ”Flickor tenderar att ha 
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en holistisk syn på kunskap, där de ser till hela sammanhanget. Relationer är viktiga, medan 

pojkar betraktar innehållet som isolerat från sammanhanget (fragmenterat och åtskiljande)” 

(von Wright 1998, s 22-23).  

 

Det verkar också finnas ett element av särskiljande från det manliga könet i flickornas bortval 

av teknik. Berner refererar till Staberg (1992) som beskriver att ”flickorna uppfattar sig själv 

som mer vuxna än pojkarna; teknik och naturvetenskap uppfattas som uttryck för pojkarnas 

mer ’barnsliga’ intressen. Skolans teknikämnen har låg status och attraherar dem inte; de vill 

inte bli ’bilmekaniker’. Både val och bortval av socialt högt värderade områden kan således 

ses som medvetna handlingar, snarare än som uttryck för förtryck eller alltför lyckad 

stereotyp könsrollsinlärning”(Berner 2003, s 137). Konstruktionen av individuellt genus 

påverkas även av social klass och etnisk bakgrund. Även om Myrland (1997 ref. av Sjøberg 

2000) fann att kön var den dominerande faktorn när det gällde attityder och intressen så finns 

det individuella skillnader mellan flickor som kan förstås utifrån deras sociala bakgrund. 

Berner (2003) beskriver individuella skillnader mellan olika flickors val i karriärfrågor. Hon 

menar att det mest är över- och medelklassflickor som är benägna att bryta traditionella 

könsmönster, vilket inte är förvånande då de ofta har med sig en stark ideologi om 

individualitet och vikten av att göra karriär. När det gäller arbetarklassflickors beteende i 

dessa sammanhang refererar hon bl.a till Anyon (1983), Berggren (2001) och Clarricoates 

(1980):  ”Arbetarklassflickor å andra sidan kan protestera mot könsrollsstereotyper […] 

genom ökad, och kollektiv tonvikt på traditionella kvinnliga egenskaper som inte godkänns av 

skolan […]Man kan alltså inte utgå från att alla flickor hanterar skolans budskap, stereotyper 

och dolda läroplan på samma sätt eller att de kommer att reagera på samma sätt på pojkarnas 

maktspråk i skolan (inte heller kan man utgå ifrån att det bara finns en sorts maskulinitet på 

skolan)” (Berner 2003, s 134 med ref till Anyon, 1983; Berggren 2001; Clarricoates, 1980). 

 

Det finns också flera studier (SISS 1983; Kjærnsli 1989 ref. av Sjøberg, 2000) som undersökt 

elevers uppfattning om forskare och hur dessa är som personer. Svein Sjøberg (2000) menar 

att det finns skäl att tro att den bild eleverna skapar sig av forskaren som person kommer att 

vara viktig för deras val av utbildning och deras attityder till naturvetenskap och teknologi. 

Sjøberg beskriver olika undersökningar som gjorts på hur barn uppfattar forskare, bl. a. en 

norsk undersökning av Marit Kjærnsli (1989 ref av Sjøberg 2000) där elevers teckningar av 

forskare har analyserats (skolår 5 och 6). 84 % av pojkarna och 68 % av flickorna ritar 

forskaren som en man. Detta skulle jag vilja tolka som att forskaryrket uppfattas av båda 
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könen som mer av en manlig sysselsättning än en kvinnlig sådan och att pojkar och män 

därför har lättare att se sig själva i rollen som forskare än vad flickor har. SISS –

undersökningen har visat på vilka föreställningar elever i olika åldrar har om personligheten 

hos forskare i olika ämnen. Eleverna fick bl.a. karakterisera forskaren utifrån olika 

förutbestämda egenskaper på en femgradig skala. Man skilde på en forskare i fysik/teknik och 

i biologi/medicin. Båda forskartyperna uppfattades som intelligenta, noggranna, flitiga och 

viljestarka. Fysikern/teknologen uppfattades dock även som sluten, tråkig, egoistisk, 

auktoritär och hänsynslös medan biologen uppfattades som öppen, spännande, hjälpsam, 

konstnärlig, demokratisk och hänsynsfull. Flickor tenderade att vara mer negativa i sina 

bedömningar av fysikern/teknologen och Sjöberg menar att denna bild kan påverka flickor vid 

deras framtida yrkesval. Då flickor tenderar att värdera person- och omsorgsorientering kan 

denna bild av fysiker/teknolog vara svår att identifiera sig med (Sjøberg 2000, s 144). 

 

 

2.4 Individuellt genus och identitetsbildning 
 

Vår konstruktion av individuellt genus bidrar mycket till vår hela identitetsbildning. Här 

nedan kommer jag att redogöra för några olika psykologiska teorier som berör hur vi skapar 

identitet och koppla den till vårt skapande av individuellt genus. Det bör dock påpekas att det 

finns många (ibland motstridiga) psykologiska teorier som berör identitetsbildning som inte 

tas upp här. Jag har främst koncentrerat mig på några av de kognitiva teorierna som jag har 

ansett mest fruktbara för att fördjupa förståelsen av det socialkonstruktivistiska perspektivet. 

Mycket av detta som diskuteras ovan är kopplat till den sociala konstruktionen av individuellt 

genus och hjälper oss bättre förstå de mekanismer som ligger bakom pojkars och flickors 

könstraditionella ämnesval. ”Att vara framgångsrik i fysik kan för en enskild flicka vara 

motiverande och stärka hennes individuella identitet, men sannolikt är att det för de flesta 

flickor inte är lockande eftersom det inte stärker den kvinnliga identiteten över lag” (von 

Wright 1998, s 22, refererar till Else-Marie Staberg, 1997 och Sylvia Benckert, 1997). 

 

Av alla intryck barn och unga utsätts för – hur kommer det sig att de väljer att ta till sig vissa 

budskap och förkasta andra? Flera kognitiva teorier - bl.a. cognitive information-processing 

theory (b.la. Pervin 1989) och social learning theory (bl.a Pervin 1989 och Bee 1992) och 

även informationsteorin (Pervin 1989) hävdar att barnen har en inre motivation att tillägna sig 
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intressen, värderingar och beteenden som motsvarar deras kognitiva jaguppfattning. Cognitive 

information-processing theory (Pervin 1989) beskriver hur vi konstant tar in information från 

omvärlden och bearbetar den i någon form. Hur vi bearbetar den och vad vi tar till oss och 

vad vi förkastar beror på de kognitiva mönster och strategier vi har byggt upp tidigare. 

Processen startar vid 2-4 års ålder och då börjar könsstereotypier utvecklas. Dessa stereotypa 

uppfattningar kan betraktas som en form av scheman eller underförstådda teorier som 

organiserar och strukturerar barnens erfarenheter. Dessa scheman fungerar på sätt och vis som 

en form av regler som visar för barnen vad de ska lägga märke till i omgivningen och hur de 

ska tolka det de upplever. Sedan börjar de samla information om sitt kön och det andra könet. 

Informationen får de från föräldrarna, från specifika förstärkningar från olika håll men även 

från förhållanden som barnen själva kan observera (Evenshaug & Hallen 2001; Bee 1992;  

Pervin 1989).  

 

Social learning theory talar om “modelling”. Det innebär att barnet lär sig vilket beteende som 

passar sig och förväntingar på vad hon kan eller inte kan göra (self-efficiacy). Detta lär sig 

barnet genom specifik förstärkning av vissa beteenden och genom att observera förebilder. 

När dessa mönster och förväntningar väl är etablerade, påverkar de barnets beteende på ett 

sätt som är svårt att ändra på. Dessa förväntningar och föreställningar hos barnet formar 

kärnan av vad vi kallar personlighet och de speglar sig i barnets beteende och intressen  

(Bee 1992). Denna identitetsbildning pågår under hela uppväxten men är särskilt intensiv 

under de tidiga tonåren då mycket av det man tidigare tagit för givet ifrågasätts på nytt. 

”Kamraterna utgör en viktig referensgrupp som fyller en radarfunktion för individen när han 

eller hon prövar ut beteenden eller åsikter” (Evenshaug & Hallen 2000, s. 319). Om individen 

värderar konformitet högt kan det vara svårt att välja något som avviker från gruppens 

mönster eller förväntningar. Vad som omfattas av begreppen maskulinitet och femininitet 

varierar beroende på tid, plats och sammanhang En del forskare har visat att elever också 

konfronteras med flera olika (och ofta motsägelsefulla) betydelser av dessa begrepp i skolans 

värld (Baker & Davies, 1989 ref. av Voleman, 1995). Pojkar och flickor använder dessa 

begrepp aktivt för att skapa mening, en process i vilken tidigare förvärvade identiteter spelar 

en viktig roll (social klass, ras etc.) (Monique Voleman, 1995). 

 

Eriksson (1971) påpekar också att det mer generella sociala och historiska perspektivet i stor 

utsträckning påverkar identitetsbildningen.  Han menar att vårt sociala och kulturella arv ger 

oss en mängd förebilder att välja mellan: ”I grund och botten är ju idén att de unga väljer en 
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identitet efter att ha utforskat olika alternativ något som utmärker det industrialiserade 

samhället” (Evenshaug & Hallen 2001, s 312 med ref. till Eriksson, 1971). Boel Berner 

(1996) skriver om två centralgestalter i svensk modernisering, Ingenjören och Husmodern. 

Hon tittar på utvecklingen av teknisk sakkunskap i ett könsperspektiv och ett historiskt 

perspektiv från sekelskiftet och fram till 60-talet. Hon låter två idealbilder träda fram av 

medelklassmänniskor där Ingenjörens tekniska sakkunskap skulle vila på naturvetenskaplig 

grund och ge honom en särskiljande expertis som kunde brukas i det offentliga livet och för 

familjens försörjning. Husmoderns tekniska sakkunskap skulle också vila på expertkunskap 

och utbildning, men hennes kunskap riktade sig mot hemmets organisation och skötsel och de 

tekniska redskap som introducerades i hemmet. Mot slutet av tiden som Berner studerar anger 

hon att gränserna mellan de olika områden som könen mutat in börjar luckras upp och det 

finns en större mångfald ideal att leva upp till, men jag vill hävda att Husmodern och 

Ingenjören än idag fungerar som en möjlig mall när unga människor ska konstruera sitt genus.  

 

Under tonåren börjar de unga utifrån en ökad medvetenhet om vad ett yrkesbeslut innebär 

utforska de olika möjligheter som står dem till buds. ”Efter hand utkristalliseras allt mer 

konkreta och bestämda yrkesval på grundval av en realistisk bedömning av de egna 

förutsättningarna och utifrån vilket yrke som rymmer de bästa möjligheterna till jagutveckling 

så att den jagbild som utformats under barn- och ungdomsåren kan förverkligas” (Evenshaug 

& Hallen 2001, s 309). Även om flickorna idag är lika intresserade som pojkarna av att skaffa 

sig en tydlig yrkesidentitet, lägger flickorna större tyngd på de aspekter av identiteten som rör 

relationer mellan människor, könsroller och sexualitet. Flickorna är också mer intresserade av 

hur de hanterar frågan om balans mellan yrke och familj när det gäller deras mål i livet 

(Archer, 1992,  ref av Evenshaug & Hallen). 

2.5 Pedagogiska konsekvenser 
 

De pedagogiska konsekvenser man kan dra av ovanstående redogörelse är dels att man måste 

titta på upplägget av teknik och naturvetenskap så att de bättre passar flickors intressen. Både 

Sjøberg (2000) och von Wright (1998) menar att man måste betona den praktiska 

användningen av kunskapen, sätta in den i ett sammanhang och hela tiden återkoppla till 

människan. Sjøberg (2000, s 373) har presenterat en lista i punktform som han tror skulle 

kunna göra dessa ämnen mer ”flickvänliga”: 

• Betona den praktiska användningen av naturvetenskaplig kunskap i vardagslivet 



  Åsa Nilsson 
                                                             

 - 14 -    

• Betona samhällets användning av vetenskap och teknologi 

• Ta upp etiska aspekter på vetenskap och teknologi 

• Betona ämnets estetiska sidor 

• Framstå som mindre abstrakt, teoretiskt och enbart intellektuellt. 

• Knytas till kropp, hälsa och biologi där detta är möjligt 

• Göra ämnet mer personorienterat, knyta det till människor och deras behov 

• Visa ämnets betydelse för filosofiskt tänkande och vår kultur.  

 

Sedan måste man också titta på de budskap som skolan, lärarna och läromedlen sänder ut om 

flickors och kvinnors roll inom naturvetenskap och teknik. Boel Berner (2003, s. 134) påstår 

att skolan har ”ett officiellt meddelande (”proggressiva”) och ett dolt (”traditionella”).” 

Ovanstående forskningsgenomgång antyder att dessa ingår som en del av alla de budskap 

flickor och pojkar får från sin omgivning som talar om vad som förväntas av deras kön och 

som bidrar till dessa ungdomars konstruktion av kvinnlighet/manlighet. Om flickor i någon 

större utsträckning ska komma att välja kunskapsområdena teknik och naturvetenskap som 

yrke måste de se att detta val går att förena med deras identitet som kvinna.  

 

Moira von Wright har tittat på jämställdhet i fysikläromedel och hon fann att dessa läromedel 

gav en samlad bild av en väldigt manlig värld: ”Genom att selektivt presentera antingen 

endast manliga vetenskapsmän eller de vetenskapsmän som är manliga i en bättre dager blir 

följemeningen att det uteslutande är manliga fysiker som är framgångsrika och 

betydelsefulla” (von Wright 1998, s 77). Om man kopplar detta till kvinnlig identitetsbildning 

ger läromedel som dessa tydliga signaler om att fysik inte är för kvinnor. ”De flesta böcker 

förbigår kvinnliga tänkare och forskare med tystnad […] Avsaknaden av kvinnor kan speglas 

mot den stora förekomsten av män” (von Wright 1988, s 76). Hon refererar till Mottier (1997) 

som menar att det grundläggande kravet är att läroboken visar en bred variation av genus- och 

etniska positioner för att på detta sätt göra även kvinnor synliga i samhället, och dessutom 

erbjuda ett innehåll som är intressant och motiverande både för pojkar och flickor (von 

Wright 1998 med ref. till Mottier 1997 ). 

    Det är ju så att flickorna möter stereotyper och manliga försök att sätta dem på plats – men det är också så att 

de hanterar sin tillvaro aktivt och i ett pågående sökande efter en hållbar identitet. Där borde matematik, teknik 

och naturvetenskap kunna komma in – inte primärt som ett mål i sig eller som en del av en karriär – utan som 

en del i flickornas (och pojkarnas) strävan att växa till kunniga och kritiska medborgare” (Berner 2003, s 

140). 
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3. METOD 
 

3.1 Val av problemområde 
 

När jag under min utbildning träffade på dessa båda läromedel i teknik tyckte jag att det var 

stor skillnad mellan de båda upplagorna ur genussynpunkt. I Tekniklära (1995) uppfattade jag 

människorna som ganska osynliga men det fanns ett kapitel som handlade om jämställdhet 

och teknik och där diskuterades människans relation till tekniken. När jag bläddrade igenom 

Teknik (2005) såg jag både en bild på en kvinnlig läkare och en pappa med ett litet barn i 

bärsele och min första reflektion var att detta var ett läromedel som var genomtänkt ur 

genussynpunkt.  Jag var nyfiken på vad min subjektiva uppfattning baserade sig på och om 

dessa skillnader mellan läromedlen även skulle visa sig i en statistisk analys. Jag tycker att det 

är viktigt som lärare att vara medveten om vikten av valet av läromedel och vilka värderingar 

läromedlen faktiskt förmedlar till våra elever. Om vi är medvetna om läromedlens signaler 

kan vi synliggöra dem och om dessa signaler motverkar utvecklingen av jämställdhet mellan 

könen kan vi även motverka dem, bara vi vet att de finns. För min egen roll som lärare känns 

det därför viktigt att skaffa mig kunskap, både om ett av de läromedel som jag eventuellt 

kommer att använda i min undervisning, men även om vilka dolda budskap läromedel i 

allmänhet kan ge till eleverna och även hitta en metod för att synliggöra dessa.  

 

 

3.2 Undersökningsansats 
 

Undersökningsansatsen är huvudsakligen kvantitativ och har en positivistisk inriktning med 

ett genusperspektiv. Detta innebär att jag har försökt att göra undersökningen så objektiv som 

möjligt så att mina personliga åsikter och känslor inte påverkar resultaten, genom att 

utrymmet för tolkning är litet. För att uppnå detta har jag försökt bryta ner ett väldigt 

komplext material i ett antal komponenter som kan räknas och analyseras statistiskt så att man 

hittar de underliggande mönstren.  

 

Genusperspektivet är objektet i undersökningen, alltså att undersöka vilken skillnad mellan 

könen som faktiskt förekommer och om flickor erbjuds en rik variation på förebilder inom 

teknikområdet i dessa böcker. Detta perspektiv har sin grund i den feministiska 
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teoribildningen och har uppmärksammats mycket under det senaste årtiondet. Forskningen 

inom området har dock pågått längre än så och detta visar sig också i att det i Lpo-94 finns 

formuleringar som ger skolan i uppdrag att arbeta med jämställdhetsfrågor. 

 

 

3.3 Insamling av data 
 

 För att verkligen kunna fånga skillnaderna (eller bristen därpå) mellan hur könen är 

representerade i läromedlen beslöt jag att notera dels alla bilder som visade en eller flera 

människor och dels alla ord i texten som refererade till något av manligt eller kvinnligt kön. 

Sedan analyserades och kategoriserades dessa ord och bilder utifrån vissa bestämda kriterier. 

Varje ord och bild analyserades ur flera aspekter. Exempelvis analyserades en bild utifrån om 

det var en man eller kvinna på bilden, men även utifrån vilken typ av bild det var (tecknad 

illustration eller fotografi) och vilken sysselsättning som utfördes på bilden, om den var 

yrkesmässig eller av fritidskaraktär. Slutligen räknades hur många träffar de olika aspekterna 

fick och resultaten analyserades statistiskt. 

 

3.3.1 Val av läromedel att analysera 
 

Läromedlen som har analyserats är dels Tekniklära (1995, tidigare även utgiven 1990) av 

Staffan Sjöberg, utgiven av Natur & Kultur, Stockholm och dels Teknik (2005) av Staffan 

Sjöberg, utgiven av Natur & Kultur. Dessa böcker valdes ut dels för att jag hade träffat på 

dem under min utbildning till lärare, men även för att de var två upplagor av samma bok, 

skrivna av samma författare med tio års mellanrum, men med en omfattande bearbetning 

emellan, vilket gör dem väldigt intressanta att djupstudera och jämföra. Delar av bild och 

textmaterialet är detsamma medan delar är nytt och vissa bitar återfinns i olika sammanhang i 

de olika upplagorna. Den första upplagan av Tekniklära (först utgiven 1990) utformades 

innan Lpo -94 kom ut medan Teknik (2005) skrevs när vår läroplan varit i bruk i ca 10 år och 

rimligtvis hunnit få ganska stort genomslag i skolans arbete. Det intressanta är att se vad det 

är som har ändrats och vad som behållits i de två läromedlen och om det går att se någon 

effekt av de senaste årens fokus på jämställdhetsarbete i utformningen av det nyare 

läromedlet. 
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3.3.2 Val av analyskategorier 
 

Alla bilder som föreställde en person och alla ord i texten som på något sätt refererade till det 

ena eller andra könet noterades och numrerades (hädanefter refererad till som ”träff”). Bilder 

noterades i en tabell och text i en tabell. Alla bilder som föreställde någon av kvinnligt kön 

sorterades i en undertabell och alla som föreställde någon av manligt kön sorterades i en 

undertabell. Ett par av bilderna räknades inte med då det var mycket svårt att könsbestämma 

personen på bilden. Båda läromedlen hade sina separata tabeller. Indelningen såg därför ut så 

här 

 

Tekniklära (1995) Bilder, Kvinnor 

Tekniklära (1995) Bilder, Män 

Tekniklära (1995) Text, Kvinnor 

Tekniklära (1995) Text, Män 

Teknik (2005) Bilder, Kvinnor 

Teknik (2005) Bilder, Män 

Teknik (2005) Text, Kvinnor 

Teknik (2005) Text, Män 

 

Bild 

 

Sedan bestämdes olika aspekter som varje träff i text och bild analyserades och 

kategoriserades utifrån. När det gällde bildmaterialet så valde jag en aspekt som jag kallar 

bildtyp. Där har jag tittat på om bilden är en tecknad läroboksillustration med 

läroboksförfattare/illustratören som upphovsman (markerad som ”Tecknad” i tabellerna) eller 

någon övrig typ av bild såsom fotografi eller porträttmålning, med en utomstående 

upphovsman (markerad som ”Fotografi” i tabellerna). Dessa bilder föreställer inte sällan olika 

framstående personer och dessa porträtt kan både vara fotografier, etsningar, målningar eller 

framställda med andra tekniker som jag har svårt att identifiera. Dessutom omnämns de i 

källförteckningen till bilderna som fotografier, vilket gör det svårt att kategorisera dessa 

bilder på något annat systematiskt sätt som täcker in alla alternativ. Denna indelning synliggör 

också en tydlig skillnad mellan könen som finns i bildmaterialet.  

Den andra aspekten som bilderna har analyserats ur är vilken sysselsättning som utförs på 

bilden och om denna sysselsättning är yrkesmässig eller hör till någon form av fritidsaktivitet 
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(i tabellen noterad som ”Yrke” respektive ”Fritid”). När bilden föreställer ett porträtt på någon 

framstående person som inte gör något särskilt har jag tittat på orsaken till att personen i fråga 

är avporträtterad och om personen har uppfunnit/konstruerat/åstadkommit något yrkesmässigt 

och är avporträtterad av den orsaken har jag räknat det som att sysselsättningen på bilden är 

yrkesmässig.  

 

 

Text 
 

När det gäller textmaterialet är analysaspekterna något annorlunda. Där har jag tittat på vilken 

texttyp ordet har förekommit i. Kategorierna som jag har skiljt emellan är löptext (”Text” i 

tabellerna), bildtext (”Bildtext” i tabellerna), alltså en text som på något sätt förekommer 

tillsammans med en bild, exempel (”Exempel” i tabellen) dit jag har räknat text som är 

fristående från löptexten, kort och inbördes sammanhängande, men utan bildillustration, samt 

övningsexempel (”Övningsexempel” i tabellen).   

Jag har noterat vilken ordklass ordet tillhör, om det är ett adjektiv, pronomen, substantiv eller 

egennamn. Egennamn är visserligen en form av substantiv, men jag har valt att markera denna 

skillnad på grund av att det då visar på att det handlar om en namngiven person, något jag 

tyckte var viktigt i anknytning till mitt syfte och mina frågeställningar. Om man ska titta på 

vilka förebilder som presenteras i ett läromedel anser jag det är viktigt att se om det är 

namngivna personer. 

 

Nästa analysaspekt handlar om i vilken egenskap den här personen eller könet omnämns. Är 

det på grund av någon specifik gärning eller yrke såsom en uppfinning eller något annat de 

har åstadkommit? Eller är det mer allmänt som elev eller som representant för sitt kön (såsom 

”pojke” eller ”kvinnor”)? Om ordet står klassat som egennamn i kategorin för ordklass 

noteras här i vilken egenskap personen är omnämnd i boken. Det kan vara, uppfinnare, 

författare, forskare o dyl. Jag har alltså valt bort att skriva ut namnet på personen. Detta för att 

få en mer samlad bild av vilka aktiviteter dessa personer är kända för då detta är viktigare för 

att skapa förebilder än vad personerna faktiskt heter. Om ordet är klassat som substantiv, 

pronomen eller adjektiv noteras det faktiska ordet här. Står ordet ”han” i boken har jag alltså 

även skrivit ”han” i denna kolumn.  
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I de två sista kolumnerna har jag tittat på om ordet i fråga refererar till en mänsklig person och 

om det i så fall går att identifiera denna person med namn (analysaspekt ”Namn”) och om 

personen i fråga är verklig (analysaspekt ”Historisk person”) – alltså om personen lever eller 

har levt. Går personen att identifiera med namn har den fått beteckningen ”namngiven”. I 

annat fall har det blivit ”anonym”. När ett kön omtalas i allmänhet, såsom ordet ”kvinnor” har 

även det betecknats med ”anonym” då det inte går att urskilja någon enskild namngiven 

individ ur detta kollektiva ord, i alla fall inte i detta sammanhang. Sista kategorin handlar om 

ifall personen är ”verklig” eller ”fiktiv”, alltså om det rör sig om en riktig levande människa 

(eller avliden historisk person) eller om personen/personerna är påhittade eller existerar som 

en idé. Påhittade, fiktiva personer kan vara till exempel romanfigurer, men även påhittade 

människor i läroboksexempel eller allmänna referat till en representant för ett kön. En ”pojke” 

eller en ”flicka” refererar till en allmän idé av en representant för sitt kön och är ingen verklig, 

namngiven människa och har därför kategoriserats som fiktiv. 

 

 

3.3.3. Statistisk bearbetning 
 

Alla träffar i de olika kategorierna har räknats samman och den relativa frekvensen har 

räknats ut. Resultaten jämförs mellan kvinnor och män inom samma läromedel och mellan de 

två läromedlen. Det totala antalet träffar på manliga respektive kvinnliga ord räknas också och 

jämförs inom samma läromedel och mellan de båda läromedlen. Resultatet av jämförelsen 

tolkas sedan. 

  

3.4 Trovärdighetsdiskussion 
 

3.4.1 Reliabilitet 
 

Att räkna ord på detta vis är en mycket objektiv metod. Det är ganska entydigt vilka ord som 

refererar till manligt respektive kvinnligt kön eftersom detta rör sig om diskreta kategorier 

och orden är lätta att räkna. Den svårighet som kommer in och som kan påverka reliabiliteten 

är kategoriseringen, då valet av kategorier alltid innebär ett subjektivt val, då vissa kategorier 

väljs och andra förkastas.  Att de läromedel som studeras är två upplagor av samma bok, 
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skrivna av samma författare och utgivna av samma förlag underlättar också jämförelse och 

den utveckling som skett blir mer tydlig än om man hade jämfört två helt olika läromedel. 

 

3.4.2 Validitet 
 

Kvantitativa analyser av detta slag är ofta ett ganska grovt instrument och det finns många 

aspekter och nyanser av materialet som man inte kommer åt när man ska dela in material i 

diskreta kategorier och inte analyserar varje bild för sig, förutsättningslöst. Eftersom jag i 

denna undersökning vill titta på tillgången på förebilder för unga människor och jämföra 

tillgången för de olika könen motiverar det en kvantitativ datainsamling då detta underlättar 

jämförelse mellan de olika kategorierna.  För att få så hög validitet som möjligt gäller det 

dock att kategorierna är rätt valda utifrån syfte och frågeställningar. Jag har valt kategorier 

som jag har ansett kommer att hjälpa mig svara på mina frågeställningar men indelningar av 

detta slag kan ju alltid diskuteras.  

 

3.4.3 Generaliserbarhet 
 

Att undersökningen omfattar ett så litet underlag som bara två läromedel gör att man måste 

vara mycket försiktig om man vill generalisera resultaten. Mycket av resultaten stämmer dock 

överens med annan forskning på området (bl.a von Wright, 1998) vilket talar för att 

undersökningen trots det smala underlaget har träffat på något allmängiltigt. 
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4. RESULTAT 
 
Den sammantagna bilden av resultatet är komplext och visar att en viss utveckling har skett 

mellan de båda läromedlen när det gäller vilken sysselsättning de olika könen ägnar sig åt, 

men när man tittar på i vilken omfattning de olika könen är representerade så är kvinnor 

procentuellt sett sämre representerade än männen i den nya upplagan. När det här nedan 

refereras till ”alla bilder” så betyder detta alla bilder med personer på. Boken innehåller 

naturligtvis även andra bilder som föreställer tekniska föremål och dyl., men eftersom dessa 

faller utanför den här analysen tas de inte upp till diskussion. 

 

4.1 Beskrivning, Tekniklära (1995) 
 

Bild 

 

I Tekniklära (1995) finns det totalt 55 bilder med personer på och av dem föreställer 23 av 

bilderna kvinnor, medan 32 av bilderna är på män. Detta innebär att männen är något 

överrepresenterade i bildmaterialet med en relativ frekvens på 58,2 % mot kvinnornas 41,8 %. 

Tittar man på vilken typ av bilder de olika könen förekommer på så ser man en tydlig 

skillnad. De flesta kvinnorna eller flickorna förekommer på tecknade läroboksillustrationer. 

Av de bilder som föreställer en kvinna är 60 % en tecknad läroboksillustration. Männen 

däremot förekommer oftast på andra typer av bilder, såsom foton, målningar eller etsningar. 

Av alla bilder där en man avbildas så utgörs 75 % av en sådan bild. Om man jämför antalet 

män och kvinnor i de tecknade illustrationerna så ser man att det är 14 kvinnor och 8 män på 

teckningarna. Här är alltså kvinnorna överrepresenterade. 

 

Tittar man på vad personerna på bilderna gör så sysslar 87 % av kvinnorna med 

fritidsrelaterade sysselsättningar. Av alla bilderna (på både kvinnor och män) så är det endast 

på 5,5 % som en kvinna sysslar med någon yrkesmässig verksamhet, medan 29,5 % av 

bilderna visar en man i en yrkessituation.   
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Text 
 

I texten är fördelningen mellan könen mer ojämn än på bilderna. Totalt refereras det till något 

av könen 179 gånger i texten. Av dessa referenser syftar 25,1 % (45 st) på en kvinna och 74,9 

% (134 st) på en man. De flesta kvinnorna hittar man i övningsexemplen. 68,9 % av alla 

omnämnda kvinnor hittar man där. Av männen däremot så finns bara 27,6 % av dem i 

övningsexemplen. Annars hittar man männen i ungefär lika hög utsträckning i löpande 

lärobokstext (35,8 %) och bildtext (36,6 %). Det finns inga kvinnor omnämnda i bildtexterna. 

 

När det gäller vilken ordklass referensen tillhör så är det vanligast att kvinnor refereras till i 

form av ett substantiv (det vanligaste ordet är någon form av ordet ”kvinna” som förekommer 

15 gånger), medan män omtalas mest i form av ett egennamn (63 gånger). En annan tydlig 

skillnad är antalet pronomen som refererar till män eller kvinnor. Av alla träffarna var 3,4 % 

(6 st) någon form av kvinnligt pronomen, medan 19,0 % (34 st) var någon form av manligt 

pronomen.  

 

Om man tittar på i vilken egenskap personen eller könet omnämns så hittar man några viktiga 

skillnader. Det vanligaste bland träffarna som refererade till någon av kvinnligt kön var just 

att de handlade om kvinnor som representant för sitt kön och mest vanligt förekommande var 

någon form av ordet ”kvinna” följt av någon form av ordet ”flicka”. Bland männen såg det 

annorlunda ut. Där var ”uppfinnare” den egenskap som var mest vanligt förekommande som 

orsak till att personen omnämndes. Antalet olika egenskaper som det totalt gick att hitta i 

läromedlen varierade också mellan könen. Kvinnor omnämndes i elva olika egenskaper varav 

två var yrkesrelaterade, medan männen omnämndes i 21 olika egenskaper varav 12 var 

yrkesrelaterade.  

 

En annan väldigt tydlig skillnad mellan könen är hur anonyma de är. Av kvinnorna som 

omnämns är det 20,6 % (7 st) som är nämnda vid namn på något sätt medan samma siffra 

bland männen är 66,7 % (64 st). Det går alltså 9,14 män på varje kvinna som nämns vid 

namn. 

 

Den sista aspekten som analyserats handlar om ifall personen i fråga är verklig eller fiktiv på 

något sätt. Av kvinnorna som omnämns finns bara 8,6 % (3 st) som verkliga personer medan 
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det bland de män som omnämns är 63,5 % (61 st) som klassas som verkliga, historiska 

personer. 

 

Sammantaget kan man säga att representationen mellan könen i Tekniklära (1995) inte är jämt 

fördelad utan är märkbar i både text och bild. Om man sammanställer en schablonbild utifrån 

resultaten av undersökningen blir den att se ut som följande: Schablonbilden av den kvinna 

som syns i läromedlet är mest tecknad, anonym och omtalad i allmänna ordalag, visas sällan i 

någon yrkesmässig situation samt återfinns för det mesta i övningsexemplen. Schablonbilden 

av mannen i samma läromedel är en individ som visas på bild och omtalas med namn och 

oftast på grund av en yrkesmässig prestation. Man hittar honom både i övningsexempel, 

lärobokstext och bildtext. 

 

4.2. Beskrivning, Teknik (2005) 
 

Antalet personer som kommer fram i text och bild har ökat markant mellan de båda 

upplagorna. Antalet personer som förekommer på bild är 71 stycken (24 kvinnor och 47 män) 

och antalet personer som refereras till i texten är 273 (45 kvinnor och 230 män).  

 

Bild 
 

33,8 % av de som förekommer på bilder i Teknik (2005) är kvinnor medan 66,2% är män. Av 

bilderna på kvinnor är 29,2 % tecknade läroboksillustrationer medan 70,8 % är fotografier. 

Av de avbildade männen förekommer 17 % av dem i någon tecknad illustration medan 83 % 

återfinns på fotografier. Detta innebär att av det totala antalet bilder så är 9,9 % en tecknad 

kvinna, 11,3 % en tecknad man, 23,9 % en fotograferad kvinna och 54,9 % en fotograferad 

man.  

 

När det gäller sysselsättningen på bilderna så håller 62,5 % av kvinnorna på med någon 

fritidssysselsättning mot 36,2 % av männen. Av alla avbildade människor så är 12,7 % 

kvinnor med yrkesmässig sysselsättning medan 42,3 % är yrkesarbetande män. 

 

 
 
 



  Åsa Nilsson 
                                                             

 - 24 -    

Text 
 

För kvinnor som förekommer i texten är den relativa frekvensen 15,8 % medan den för 

männen är 84,2 %. 39,5 % av referenser till kvinnor sker i bildtexten, 34,9 % i 

övningsexemplen och 16,3 % återfinns i lärobokstexten. Männen är ganska jämt fördelade 

med 23,0 % i övningsexemplen, 30 % i löpande lärobokstext och 29,1 % i bildtexter. 17,4 % 

av männen förekommer i övriga typer av exempel mot 9,3 % av kvinnorna. 

 

När det gäller vilken ordklass som används så omtalas kvinnor mest i form av substantiv (46,5 

% mot 8,7 % av männen) medan männen omtalas mest med något egennamn (64,8 % mot 

39,5 % av kvinnorna).  

 

Den mest vanligt förekommande anledningen till att en kvinna omnämns är just att hon är 

kvinna. Någon form av ordet kvinna (kvinnors, kvinnor, kvinnan osv) är den största kategorin 

när man tittar på i vilken egenskap en person eller ett kön omnämns. Den mest vanligt 

förekommande anledningen till att en man omnämns är även här att han är uppfinnare. 

Pronomen som refererar till en kvinna återfinns endast på fyra ställen i hela läroboken medan 

man hittar 54 pronomen som refererar till en man vilket utgör 1,5 % respektive19,8 % av det 

totala antalet träffar.  

 

Om man räknar antalet olika egenskaper eller situationer som kvinnor och män nämns i så ser 

man att kvinnor nämns i fjorton olika egenskaper eller situationer varav sju är olika typer av 

yrken medan männen nämns i 22 olika egenskaper varav sexton är yrkesrelaterade. 

När det gäller anonymiteten så är ungefär hälften av kvinnorna anonyma (48,6 %) och hälften 

är namngivna (51,4 %) medan samma siffror hos männen är 8,2 % anonyma och 91,8 % 

namngivna. 

 

Ungefär detsamma gäller när man tittar på om det är verkliga personer som texten handlar om 

eller ej. 48,6 % av kvinnorna som omtalas är verkliga, historiska personer mot 80, 6 % av 

männen. 
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4.3 Jämförelse av båda läromedlen 
 
Bild 
 

Om man jämför kvinnorna på bilderna i Tekniklära (1995) och Teknik (2005) så märker man 

några skillnader. Det totala antalet kvinnor som syns på bilderna är ganska lika (23 st mot 24 

st) men om man jämför med hur många män som finns på bilderna i respektive bok så är 

andelen kvinnor i Tekniklära (1995) 41,8 % medan den i Teknik (2005) har sjunkit till 33,8 %. 

Detta beror på att antalet män har ökat markant i den nyare upplagan av boken medan antalet 

kvinnor har hållit sig konstant och den relativa frekvensen för kvinnornas representation i 

bildmaterialet har sjunkit med 8 procentenheter. I den äldre upplagan är alltså könen mer jämt 

representerade i antal på bilderna än i den nyare upplagan.  

 

När det gäller på vilken typ av bild män och kvinnor förekommer har det också skett vissa 

förändringar mellan läromedlen medan andra förhållanden förblir desamma. I den äldre 

upplagan är de flesta kvinnor tecknade läroboksillustrationer (60 %) medan denna siffra i 

senare upplagan är 29,2 %. Andelen män har också sjunkit i läroboksillustrationerna. 25 % av 

männen var tecknade illustrationer i den äldre upplagan medan denna siffra för den nyare 

upplagan var 17 %. Om man tittar på det totala antalet bilder så avbildades en kvinna på ett 

fotografi i 16,4 % av fallen i Tekniklära (1995) medan 43,6 % av bilderna var ett fotografi av 

en man. I Teknik (2005) var 9,9 % av bilderna en tecknad läroboksillustration av en kvinna 

medan 11,3 % av bilderna var en läroboksillustration av en man. Andelen tecknade 

läroboksillustrationer har alltså minskat för båda könen i den senare upplagan men mest för 

kvinnorna, till förmån för fotograferat bildmaterial.  

 

Den sysselsättning som utförs på bilderna har också förändrats mellan upplagorna.  

I Tekniklära (1995) var det bara 13,5 % (3 st) av kvinnorna på bilderna som sysslade med 

något yrkesrelaterat medan det var 51,6 % (16 st) av männen som gjorde detsamma. Det 

innebär att för varje yrkesarbetande kvinna som visas på bild så går det 5,3 män. I Teknik 

(2005) var det 37,5 % (9 st) av kvinnorna och 63,8 % (30 st) av männen som visades som 

yrkesverksamma. Förhållandet mellan könen blir då 1 kvinna på 3,3 män. Bilderna i den 

nyare upplagan visar alltså en högre andel yrkesarbetande människor, både kvinnor och män, 

jämfört med den äldre upplagan. Kvinnorna är dock fortfarande underrepresenterade jämfört 

med männen även om deras andel som yrkesarbetande har ökat något. Kvinnornas 

representation totalt har sjunkit, procentuellt sett. 
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Text 
 

När det gäller en jämförelse av förekomsten av män och kvinnor i läromedlens texter så är 

den absolut största skillnaden att andelen män som omnämns i texten har ökat markant, från 

134 träffar till 230 medan antalet träffar på kvinnor har minskat något från 45 till 42. Detta 

innebär att den relativa frekvensen för kvinnorna sjunker mellan upplagorna från 25,1 % till 

15,8 %. På varje kvinna som omnämns går det alltså 5,1 män. När det gäller var dessa män 

och kvinnor återfinns kan man säga att i Teknik (2005) har kvinnorna lämnat 

övningsexemplen, där man hittar dem i den äldre upplagan (68,9 % av kvinnorna finns i 

övningsexemplen där), och nu tagit klivet in i bildtexterna. Från att inte ha förekommit i 

någon bildtext i den äldre upplagan av läromedlet hittar man i den nyare upplagan 39,5 % av 

träffarna på kvinnor i bildtexterna. Männens representation har inte ändrat sig nämnvärt 

mellan upplagorna utan är relativt jämt fördelade på bildtext (29,1 %) och löptext (30,0 %) 

men med något färre träffar (23,0 %) i övningsexemplen. Det som skiljer är att det har 

tillkommit en ny kategori i Teknik (2005): ”Exempel” som är en kort text fristående från 

lärobokstexten och utan bild till, och där hittar man 40 % av träffarna på männen men endast 

9,4 % av träffarna på kvinnor.  

 

I Tekniklära (1995) omnämndes kvinnor mest som substantiv och män mest i form av 

egennamn och detta gäller även för Teknik (2005). Andelen kvinnor som omnämns som 

egennamn har dock ökat mellan upplagorna från 13,3 % till 39,5 %. Ändå är den mest vanligt 

förekommande orsaken till att en kvinna omnämns just att hon är kvinna och detta är 

detsamma för båda böckerna. För männen är den viktigaste orsaken till att han omnämns att 

han är uppfinnare och även detta är lika mellan båda böckerna. Dock har variationen blivit 

större när det gäller i vilken egenskap eller av vilka orsaker en person nämns i Teknik (2005) 

jämfört med Tekniklära (1995) I den nyare upplagan omnämns kvinnor i fjorton olika 

situationer medan män omnämns i 30 olika situationer eller egenskaper. Skillnaderna i hur 

många träffar som utgörs av pronomen är väldigt stor mellan könen i båda upplagorna och 

tänkbara orsaker till detta tas upp i slutdiskussionen.  

  

Andelen kvinnor som är anonyma har också minskat mellan upplagorna. I Tekniklära (1995) 

var 79,4 % av kvinnorna anonyma medan denna siffra för Teknik (2005) var 48,6 %. Andelen 

män som var anonyma var 33,3 % i den äldre upplagan och 8,2 % i den nyare. Andelen 

anonyma har alltså minskat markant för båda könen (och antalet namngivna naturligtvis ökat 
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på samma sätt) mellan upplagorna, men i den nya upplagan är ändå nästan hälften av 

kvinnorna anonyma. Det är fortfarande många män och relativt få kvinnor som nämns vid 

namn. 

 

Det har också skett en förändring i hur många av träffarna som refererar till verkliga, 

historiska eller nu levande personer. I Tekniklära (1995) skedde referenser till verkliga 

personer som var kvinnor i 8,6 % av fallen och till verkliga personer som var män i 63 % av 

fallen. För Teknik (2005) var samma siffra 48,6 % av kvinnorna och 80,6 % av männen. Det 

är alltså större andel verkliga personer som återfinns i den nyare versionen av läromedlet. 

Framför allt är det många fler verkliga kvinnor som syns, jämfört med i tidigare upplaga. Om 

man jämför kvinnor och män ser man dock att av det totala antalet träffar i denna kolumn 

utgör verkliga kvinnor bara 6,6 % medan verkliga män utgör 66,8 %. Även här är kvinnor 

kraftigt underrepresenterade. 

 

 

4.4 Sammanfattning, resultat 
 

Det är skillnad mellan de båda läromedlen ur genusperspektiv även om männen har den mest 

framträdande rollen i båda böckerna. Den största skillnaden mellan Tekniklära (1995) och 

Teknik (2005) är att människan har blivit synlig. Antalet träffar i både bild och text som 

refererar till människor har ökat mellan upplagorna, i texten så mycket som 35 % ökning. 

Dock är det bara män som står för den ökningen. Antalet män och kvinnor som nämns vid 

namn har ökat markant mellan de båda upplagorna men förhållandet dem emellan är ungefär 

detsamma. I den äldre upplagan går det 9,14 män på varje kvinna som nämns vid namn, och i 

den nyare 8,67 män på varje kvinna. 

 

I båda upplagorna framträder männen som individer, med namn, som åstadkommit något 

inom det tekniska (eller andra) området. De återfinns i både lärobokstexter, bildtexter, 

exempel och övningsexempel. Kvinnorna i Tekniklära (1995) är anonyma, sysslar med 

fritidsaktiviteter, syns mest i tecknade läroboksillustrationer och nämns mest i 

övningsexempel. Det som har ändrat sig för kvinnorna är att de framträder mer tydligt som 

yrkesmänniskor och individer i Teknik (2005) jämfört med i Tekniklära (1995). Det är fler 

kvinnor som nämns vid namn och som nämns i samband med ett yrke. Dessutom överväger 

fotografier på kvinnor i den senare upplagan, jämfört med den tidigare där det var vanligast 



  Åsa Nilsson 
                                                             

 - 28 -    

att hitta kvinnor i tecknade läroboksillustrationer. I båda upplagorna var dock den vanligaste 

orsaken till att en kvinna omnämndes just att hon var kvinna, medan den vanligaste orsaken 

till att en man omnämndes var att han var uppfinnare.  
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5. DISKUSSION 
 

I det här kapitlet kommer jag att ge svar på frågeställningarna och diskutera utvecklingen 

mellan de två läromedlen mer djupgående och även nämna tänkbara konsekvenser av 

resultaten. Dessutom kommer jag att diskutera betydelsen av tillgången på förebilder för båda 

könen för identitetsbildningen. Vikten av att visa att teknisk yrkeskunskap går att förena med 

kvinnlig identitet kommer att belysas i ljuset av aktuell forskning.   

 

5.1 Svar på syfte och frågeställningar 
 

Syftet med den här undersökningen var att se om läroplanens jämställdhetsformuleringar och 

de senaste årens forskning på genusområdet hade fått genomslag i utformningen av senaste 

upplagan av Natur & Kulturs lärobok i teknik när det gäller att erbjuda förebilder för båda 

könen. När det gäller vad som är en bra förebild har jag antagit några kriterier som viktigare 

än andra. Jag har antagit att en verklig person, i text eller bild, är en mer effektiv förebild än 

en fiktiv. En person som framträder med identitet är mer effektiv än en anonym och en person 

som sysslar med teknisk verksamhet som yrke är mer effektiv än en som håller på med någon 

typ av fritidsaktivitet. Då utgår jag från att dessa förebilder ska fungera så att de bidrar till att 

visa dessa yrkesområden som en möjlig del av både kvinnlig och manlig identitet. 

Sammantaget är min uppfattning att man kan se ett visst genomslag i den nyare upplagan av 

läromedlet. Viss hänsyn har tagits till jämställdhetsaspekten men fortfarande är det tydligt att 

teknikområdet är en mansdominerad värld som är svår för kvinnor att ta sig in på. Vilka 

förändringar mot ett mer jämställt läromedel som jag har hittat (eller inte hittat) och hur 

könsfördelningen närmare ser ut framgår tydligare i mina svar på frågeställningarna här 

nedan. 

 

• Har bildmaterialet förändrats så att könen är mer jämt representerade i antal och typ av 

sysselsättning? 

 

Man kan se några skillnader mellan de båda läromedlen när det gäller bilder på kvinnor och 

män. Det totala antalet bilder på människor har ökat markant men det är bara män som står för 

den ökningen. Andelen kvinnor jämfört med andelen män som syns på bild har alltså minskat. 

Däremot så är det fler kvinnor som syns på fotografier – alltså verkliga människor som är 
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avbildade. I den äldre upplagan var det vanligast att kvinnor förekom som tecknade 

läroboksillustrationer. Andelen kvinnor som visas i en yrkesmässig situation har också ökat 

och det har även andelen män i en yrkesmässig situation. Antalet förebilder för båda könen 

kan sägas ha ökat, men fortfarande ger bildmaterialet budskapet om en mansdominerad värld 

där kvinnor visserligen finns men utgör ett undantag. Man kan alltså inte säga att könen är 

mer jämt representerade i antal i den nyare upplagan jämfört med den gamla även om andelen 

yrkesarbetande kvinnor har ökat något. 

 

• Har textmaterialet förändrats så att könen är mer jämt representerade i de olika 

exemplen i antal och typ av sysselsättning? 

 

Den ojämna fördelningen mellan kvinnor och män är mer markant i text än i bild. I upplagan 

från 2005 omnämns människor över huvud taget mycket oftare än i upplagan från 1995 men 

det är mest män som står för den ökningen. Antalet yrkeskvinnor som omnämns är dock något 

fler än i den äldre upplagan (där yrkeskvinnor nästan inte fanns alls) och även fler kvinnor 

nämns vid namn. Detta talar för att antalet effektiva förebilder har ökat för kvinnor. Antalet 

förebilder har dock ökat än mer för männen. Det går ca. 9 yrkesverksamma män på en 

yrkesverksam kvinna i båda läromedlen så fördelningen är fortfarande mycket ojämn. Man 

kan alltså inte säga att könen är mer jämt representerade varken i antal eller typ av 

sysselsättning. Visserligen har antalet verkliga, yrkesverksamma, namngivna kvinnor ökat, 

men det balanseras upp av den stora ökningen av antalet verkliga, yrkesverksamma, 

namngivna män.  

 

• Har tillgången på förebilder för båda könen ökat i den senaste upplagan av boken? 

 

Tillgången på förebilder för båda könen har ökat i både text och bild om man utgår från den 

definition av en effektiv förebild som angavs ovan. Människan verkar ha klivit fram och blivit 

synlig i den nya upplagan och många fler yrkesverksamma, namngivna, verkliga människor 

återfinns  i den nyare upplagan jämfört med den äldre. Ökningen i antal är det dock nästan 

bara män som står för, medan skillnaden för kvinnorna är mer kvalitativ. De har alltså inte 

ökat så mycket i antal (i bildmaterialet nästan inte alls) utan deras förändring är av en mer 

kvalitativ art. De återfinns alltså på nya ställen och i nya roller i Teknik (2005) jämfört med i 

Tekniklära (1995), vilket man kan anta gör dem till bättre förebilder för flickor och kvinnor. 
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5.2 Teoretisk koppling 
 

5.2.1. Identitetsbildning med hjälp av förebilder 
 

Vad innebär då detta om man ställer det i relation till den forskning på området som 

redovisats? Det som framträder tydligt är att vår könsidentitet och vår idé om vad som är 

”manligt” och ”kvinnligt” (genus) spelar stor roll när det handlar om att välja eller välja bort 

teknik och naturvetenskap (bl.a. Berner, 2003 och von Wright, 1998). Om man då uppfattar 

genus som något socialt konstruerat och som ständigt omförhandlas i relation till 

omgivningen (Berner, 2003) måste man börja titta på den omgivning som sänder ut dessa 

meddelanden om vad som förväntas av det ena eller det andra könet. Barn och unga kommer 

att mötas av en enorm mängd information från allting runt omkring dem och denna 

information kommer inte att vara samstämmig utan tvärt om sända motsägelsefulla budskap 

(Baker & Davies, 1989). Av denna motsägelsefulla information kommer barnen och 

ungdomarna att ta till sig vissa budskap och förkasta andra. Vad vi tar till oss och vad vi 

förkastar beror enligt cognitive information-processing theory  (Pervin, 1989) på vilka 

mönster, förväntningar och idéer som individen tillskansat sig tidigare. Om vår konstruktion 

av kön börjar vid 2-4 års åldern  (Evenshaug & Hallen, 2001; Smedler & Drake, 2006) och vi 

då börjar samla information om vad som förväntas av det kön vi tillhör kan vi utgå ifrån att 

från denna ålder kommer dessa meddelanden från omgivningen att sorteras och kategoriseras 

av individen utifrån vad denne uppfattar som sin könstillhörighet. Vi kan anta att det som 

uppfattas som förenligt med den egna könsidentiteten lättare kommer att anammas medan det 

som uppfattas som tillhörande det andra könet lättare förkastas. Om teknik av flickor i 

allmänhet uppfattas som något tillhörande den manliga identiteten kommer de lättare förkasta 

denna teknik då den inte uppfattas som förenlig med den kvinnliga identiteten. Möter man då 

i läroböckerna bilden av att det nästan bara är män som sysslar med teknik, stärks man i 

uppfattningen att teknik inte är förenligt med att vara kvinna. Dock måste man ta hänsyn till 

att flickor och kvinnor verkar ha lättare att röra sig över gränserna mot de ”manliga” 

domänerna än vad männen har när de försöker röra sig över gränserna till det som uppfattas 

som traditionellt kvinnligt ( Smedler & Drake, 2006; Gens, 2002). Detta borde innebära att 

man kan påverka flickor att ta för sig inom områdena teknik och naturvetenskap om man bara 

visar på möjligheten att detta kan rymmas inom den kvinnliga identiteten. Jag anser att ett sätt 

att göra detta på är att genom undervisning och läroboksmaterial bidra med förebilder som 

visar på kvinnligt deltagande i denna värld som annars lätt uppfattas som en typiskt manlig 
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domän. De granskade läromedlen visar i den senaste upplagan på ett litet kvinnligt deltagande 

men den övergripande bilden är att teknik fortsatt är ett manligt kunskapsområde som 

försvårar för flickor och kvinnor att ta det till sig. 

 

 

5.2.2. Vad är jämlikhet i läromedel? 
 

Vad innebär jämlikhet i ett läromedel, då? Behöver antalet män och kvinnor vara detsamma 

för att ett läromedel ska anses vara jämställt? När man ska angripa detta problem vid 

undersökningen av läromedel i teknik stöter man genast på det historiska perspektivet. Man 

måste ta hänsyn till att i det mansdominerade samhälle som har styrt västvärlden under de 

senaste århundraden har de flesta uppfinnarna faktiskt varit män och det går inte att bortse 

ifrån deras bidrag till vår tekniska utveckling. Detta talar för att en viss snedfördelning vid 

representation av båda könen är berättigad. Enligt Moira von Wright (1989) är det dock 

vanligt, i alla fall när det gäller fysikläromedel, att även de kvinnliga forskare och tänkare som 

faktiskt funnits förbigås med tystnad. Någon gång kan en enstaka kvinna lyftas fram som 

exempel, men dessa kvinnor skulle behöva lyftas fram mer som regel än som undantag. I 

Teknik (2005) återfinner man faktiskt några historiska kvinnor som åstadkommit något inom 

forskning och teknik. Dock är exemplen försvinnande få bland alla dessa män. De flesta 

kvinnor i båda de läromedel som granskats för det mesta nämndes endast i egenskap av att de 

var just ”kvinnor” och inte yrkesverksamma människor inom teknikens område. Ett annat 

faktum som fungerar som markör är att tekniken inte är en kvinnlig arena anser jag vara detta 

att kvinnor mest omtalas som substantiv (mest i någon form av ordet ”kvinna”). Detta betyder 

att kvinnor är något som diskuteras som objekt och inte som en aktiv deltagare i 

sammanhanget. Även det faktum att män mycket oftare omnämns med pronomen än vad 

kvinnor gör i dessa läroböcker, tyder på att män mycket oftare omnämns i längre stycken, 

med utbyggda meningar, där man oftare använder pronomen (såsom ”han” och ”honom”). Jag 

tolkar det som att kvinnor oftare nämns i förbigående medan männens gärningar kräver längre 

utläggningar. Därför anser jag att det behövs en mer omfattande förändring av dessa 

läromedel innan man kan anse dem som jämlika.  

 

Det finns dock en annan aspekt av särskilt den nyare upplagan av detta läromedel som gör att 

man kan räkna den som mer jämlik. Om man tar fasta på att flickors och kvinnors 
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intresseområden inom teknik tenderar att röra sig runt människor, hur teknik fyller mänskliga 

behov och just människans plats inom tekniken (bl. a. Berner, 2003; Sjøberg, 2000; von 

Wright, 1989) ser man att människan har fått mycket större utrymme i Teknik (2005). Det är 

fler människor som syns i bild och som nämns i texten och mitt allmänna, subjektiva intryck 

är att människan har fått mycket större utrymme i denna nyare upplaga. Att människans roll i 

tekniken uppmärksammas på ett helt annat sätt. Enligt flertalet forskare som tidigare nämnts 

(Berner, 2003; Sjøberg, 2000; von Wright, 1989) borde detta bidra till att fler unga flickor kan 

tycka att detta upplägg möter deras (könstypiska) intressen på ett bättre sätt. 

 

 

5.3 Metod – ger ett kvantitativt angreppssätt de mest belysande resultaten? 
 

Kommer man verkligen åt de inneboende kvaliteterna i ett läromedel genom en så 

osofistikerad metod som att räkna ord och sedan analysera träffarna kvantitativt? Hur mäter 

man nyanser och attityder med ett sådant angreppssätt? Hur kommer man åt de kvalitativa 

skillnaderna mellan läromedlen? 

 

Jag tror att man måste vara tydlig med vilka svar man faktiskt kan erhålla med den typ av 

instrument som en kvantitativ undersökning innebär. Det innebär att det mycket väl kan 

finnas kvaliteter som syftar till en ökad jämställdhet mellan kvinnor och män i dessa 

läromedel som de kvantitativa undersökningsmetoderna inte är anpassade till att upptäcka. 

Dock tror jag att det ”dolda budskapet” som Boel Berner (2003, s. 134) talar om framträder 

tydligare genom en kvantitativ analys. Den synliggör något som vi alla tar så för givet att det 

gör oss hemmablinda, nämligen att teknik uppfattas som en så traditionellt manlig arena 

(Faulkner, 2003) att man inte förväntar sig något annat än att männen ska dominera. Att 

synliggöra detta faktum kan, i ljuset av teorierna om konstruktion av individuellt genus, öka 

förståelsen för att kvinnornas inträde på denna männens arena går så långsamt. 

 

Som förslag på vidare forskning tror jag dock att det skulle vara intressant att göra en mer 

kvalitativ studie på dessa läromedels innehåll och även titta på vilka ämnesområden och 

problemställningar som behandlas i boken och om dessa sätts in i någon samhällelig kontext 

eller inte. Alla dessa aspekter anser jag vara av vikt för en ökad jämställdhet i våra läromedel. 
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bilaga 1 
Sammanställning, resultat 
 
Resultat, Bilder 
 
rf1= relateras till totala antalet träffar i sin egen kolumn för det egna könet 
rf2= relateras till alla träffar inom kolumnen för båda könen 
 
 
Bilder, Tekniklära (1995) 
 
Totala antalet träffar inom båda könen = 55 
Totala antalet träffar, kvinnor = 23, rf = 41,8 % 
Totala antalet träffar, män = 32, rf = 58,2 % 
 
aspekt Kön Kategori f rf1 rf2 
Bildtyp Kvinna Teckning 14 60 % 25,5 % 
Ftot=55 F=23 Fotografi 9 40 % 16 4 % 
 Man Teckning 8 25 % 14,5 % 
 F=32 Fotografi 24 75 % 43,6 % 
Yrke/fritid Kvinna Yrke 3 13 5 % 5,5 % 
Ftot=55 F=23 Fritid 20 87 % 36,4 % 
 Man Yrke 16 51,6 5 29,1 % 
 F=32 Fritid 15 48,4 % 27,3 % 
 
 
Bilder, Teknik (2005) 
 
Totala antalet träffar inom båda könen = 71 
Totala antalet träffar, kvinnor = 24, rf = 33,8 % 
Totala antalet träffar, män = 47, rf 66,2 % 
 
 
aspekt Kön Kategori f rf1 rf2 
Bildtyp Kvinna Teckning 7 29,2 % 9,9 % 
Ftot=71 F=24 Fotografi 17 70,8% 23,9 % 
 Man Teckning 8 17,0 % 11,3 % 
 F=47 Fotografi 39 83,0 % 54,9 % 
Yrke/fritid Kvinna Yrke 9 37,5 % 12,7 % 
Ftot=71 F=24 Fritid 15 62,5 % 21,1 % 
 Man Yrke 30 63,8 % 42,3 % 
 F=47 Fritid 17 36,2 % 23,9 % 
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Resultat, text 
 
rf1= relateras till totala antalet träffar i sin egen kolumn för det egna könet 
 
(Ex. Alla träffar på kvinnor som kategoriserats som ”anonyma” relateras till alla träffar på 
kvinnor inom kolumnen ”namngiven”)   
 
rf2= relateras till alla träffar inom kolumnen för båda könen 
 
(Ex. Alla träffar på kvinnor som kategoriserats som ”anonyma” relateras till alla träffar på 
både män och kvinnor inom kolumnen ”namngiven”) 
 
 
Textinnehåll, Tekniklära (1995) 
 
Totala antalet träffar inom båda könen: 179 
Totala antalet träffar, kvinnor = 45, rf = 25,1 % 
Totala antalet träffar, män = 134, rf = 74,9 %  
 
 
Aspekt Kön Kategori f rf1 rf2 
Texttyp Kvinna Text 14 31,1 % 7,8 % 
Ftot=179 F=45 Bildtext 0 0 % 0,0 % 
  Övningsexempel 31 68,9 % 17,3 % 
  Exempel 0 0 %  0,0 % 
 Man Text 48 35,8 % 26,8 % 
 F=134 Bildtext 49 36,6 % 27,4 % 
  Övningsexempel 37 27,6 % 20,7 % 
  Exempel 0 0 % 0,0 % 
Ordklass Kvinna Egennamn 6 13,3 % 3,4 % 
Ftot=179 F=45 Substantiv 30 66,7 % 16,8 % 
  Pronomen 6 13,3 % 3,4 % 
  Adjektiv 3 6,7 % 1,7 % 
 Man Egennamn 63 47,0 % 35,2 5 
 F=134 Substantiv 35 26,1 % 19,6 5 
  Pronomen 34 25,4 % 19,0 % 
  Adjektiv 2 1,5 % 1.1 % 
Egenskaper Kvinna Kvinna 15 33,3 % 8,4 % 
Ftot=179 F=45 Flicka 11 24,4 % 6,1 % 
  Hon/henne 6 13,3 % 3,4 % 
  Elev 3 6,7 % 1,7 % 
  Kvinnlig 3 6,7 % 1,7 % 
  Kvinnoyrke 2 4,4 % 1,1 % 
  Barnkonstnär 1 2,2 % 0,6 % 
  Kund 1 2,2 % 0,6 % 
  Kvinnosynpunkt 1 2,2 % 0,6 % 
  Uppfinnare 1 2,2 % 0,6 % 
  Utbrytardrottning 1 2,2 % 0,6 % 
 Män Uppfinnare 40 29,9 % 22,3 % 
 F=134 Han/honom 34 25,4 % 19,0 % 
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  Man/Män 15 11,2 % 804 % 
  Pojke 11 8,2 % 6,1 % 
  Romanfigur 9 6,7 % 5,0 % 
  Utbrytarkung 4 30,% 2,2 % 
  Straffånge 3 2,2 % 1,7 % 
  Konstnär 2 1,5 % 1,1 % 
  Manlig 2 1,5 5 1,1 % 
  Mosslik 2 1,5 5 1,1 % 
  Upptäcktsresande 2 1,5 % 1,1 % 
  Expedit 1 0,7 % 0,6 % 
  Fabrikör 1 0,7 % 0,6 % 
  Fader 1 0,7 % 0,6 % 
  Författare 1 0,7 % 0,6 % 
  Idrottsman 1 0,7 % 0,6 % 
  Kejsare 1 0,7 % 0,6 % 
  Konstruktör 1 0,7 % 0,6 % 
  Manssynpunkt 1 0,7 % 0,6 % 
  Mansyrke 1 0,7 % 0,6 % 
  Sjöman 1 0,7 % 0,6 % 
Namn Kvinnor Namngiven 7 20,6 % 5,4 % 
Ftot=130 f=34 Anonym 27 79,4 % 20,8% 
 Män Namngiven 64 66,7 % 49,2% 
 F=96 Anonym 32 33,3 % 24,6% 
Historisk 
person 

Kvinna Verklig 3 8,6 % 2,3% 

Ftot=130 F= 34 Fiktiv 32 91,4 % 24,6% 
 Man Verklig 61 63,5 % 46,9 % 
 F=96 Fiktiv 35 36,5 % 26,9% 
      
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Textinnehåll, Teknik (2005)  
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Totala antalet träffar inom båda könen = 273 
Totala antalet träffar, kvinnor = 43, rf = 15,8 % 
Totala antalet träffar, män = 230, rf = 84,2 % 
 
Aspekt Kön Kategori f rf1 rf2 
Texttyp Kvinna Text 7 16,3% 2,6 % 
Ftot=273 F=43 Bildtext 17 39,5% 6,2 % 
  Övningsexempel 15 34,9% 5,5 % 
  Exempel 4 9,3% 1,5 % 
 Man Text 69 30,0 % 25,3 % 
 F=230 Bildtext 67 29,1 % 24,5 % 
  Övningsexempel 53 23,0 % 19,4 % 
  Exempel 40 17,4 % 14,7 % 
Ordklass Kvinna Egennamn 17 39,5 % 6,2 % 
Ftot=273 F=43 Substantiv 20 46,5 % 7,3 % 
  Pronomen 4 9,3 % 1,5 % 
  Adjektiv 2 4,7 % 0,7 % 
 Man Egennamn 149 64,8 % 54,6 % 
 F=230 Substantiv 20 8,7 % 7,3 % 
  Pronomen 54 23,5 % 19,8 % 
  Adjektiv 2 0,9 % 0,7 % 
Egenskaper Kvinna Kvinna 12 27,9 % 4,4 % 
Ftot=273 F=43 Flicka 6 14,0 % 2,2 % 
  Hon/henne 4 9,3 % 1,5 % 
  Författare 4 9,3 % 1,5 % 
  Sjuksköterska/ 

forskare 
4 9,3 % 1,5 % 

  Företagare 3 7,0 % 1,1 % 
  Kvinnlig 2 4,7 % 0,7 % 
  Uppfinnare 2 4,7 % 0,7 % 
  Dotter 1 2,3 % 0,4 % 
  Industridesigner 1 2,3 % 0,4 % 
  Kund 1 2,3 % 0,4 % 
  Läkare 1 2,3 % 0,4 % 
  Svägerska 1 2,3 % 0,4 % 
  utbrytardrottning 1 2,3 % 0,4 % 
 Män Uppfinnare 77 33,5 % 28,2 % 
 F=230 Han/honom 55 23,9 % 20,1 % 
  Författare 23 10,0 % 8,4 % 
  romanfigur 21 9,1 % 7,7 % 
  Man /män 6 2,6 % 2,2 % 
  Pojke 6 2,6 % 2,2 % 
  Utbrytarkung 5 2,2 % 1,8 % 
  Företagare 4 1,7 % 1,5 % 
  Konstnär 3 1,3 % 1,1 % 
  Kung 3 1,3 % 1,1 % 
  Astronaut 2 0,9 % 0,7 % 
  Kejsare 2 0,9 % 0,7 % 
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  Läkare 2 0,9 % 0,7 % 
  Manlig 2 0,9 % 0,7 % 
  Regissör 2 0,9 % 0,7 % 
  Straffånge 2 0,9 % 0,7 % 
  Strategiprofessor 2 0,9 % 0,7 %  
  Diktator 1 0,4 % 0,4 % 
  Expedit 1 0,4 % 0,4 % 
  Fabriksägare 1 0,4 % 0,4 % 
  Fader 1 0,4 % 0,4 % 
  Flygare/pilot 1 0,4 % 0,4 % 
Namn Kvinnor Namngiven 18 51,4 % 8,8 %  
Ftot=205 F=35 Anonym 17 48,6 % 8,3 %  
 Män Namngiven 156 91,8 % 76,1 %  
 F=170 Anonym 14 8,2  % 6,8 % 
Historisk 
person 

Kvinna Verklig 17 48,6 % 8,3 % 

Ftot=205 F=35 Fiktiv 18 51,4 % 8,8 %  
 Man Verklig 137 80,6 % 66,8 %  
 F=170 Fiktiv 33 19,4 % 16,1 %  
  
 
 

 


