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Sammanfattning 

Det här arbetet handlar till stor del om huruvida teknikundervisningen som genomförs i 

grundskolans senare del har påverkat flickors val av gymnasieutbildning. De flickor som går 

på typiska manliga utbildningar har varit utgångspunkt för den här studien. Antalet flickor 

som söker sig till dessa utbildningar är få, vilket framkommer i statistiken över förstahandsval 

till gymnasieutbildningarna som presenteras i undersökningen. Dessa elever har genom 

intervjuer fått möjlighet att berätta om varför de valt att gå de här utbildningarna. Val av 

gymnasieutbildning kommer i stor utsträckning att påverka dessa elevers framtida yrkesroller. 

Med detta i åtanke kommer även genusperspektivet i skola och yrkesliv att belysas. Läsaren 

får också en inblick i hur teknikundervisningen i grundskolan är uppbyggd och hur den 

genomförs i både teorin och praktiken.  

 

Genom att intervjuat 6 kvinnliga elever, som går på typiskt manliga gymnasieutbildningar, 

visar den här studien att teknikundervisningen i grundskolans senare del inte påverkat dessa 

elevers val av gymnasieutbildning. 

 

 

Nyckelord: Manligt och kvinnligt, utbildning och yrken, typiskt manliga 

gymnasieutbildningar.  
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1 Inledning 

Det är ingen tvekan om att tekniska arbeten tillhör männen. Så har det varit en lång tid 

tillbaka. Så fort ett arbete ansetts vara avancerat, svårbemästrat eller fysiskt ansträngande har 

de tilldelats männen. De lite lättare och oftast mer monotona yrkena blir typiska kvinnoyrken. 

Ulla Wikander (2006) tar upp sådana påståenden och för en intressant diskussion kring denna 

fråga. Hur mycket påverkar detta elevernas val av utbildning, framförallt flickor/kvinnor, då 

de ska söka gymnasieutbildning och med det förbereda sig för framtida yrkesval. 

”Teknik” som ämne dyker upp redan i grundskolan men har inte, enligt mig, nått samma 

status som exempelvis fysik. Vidare har ämnet i grundskolans senare del oftast bakats 

samman med NO-ämnena, vilket gör att det är svårt att särskilja ämnet från de övriga. I 

skolverkets kursplan i ämnet teknik står det att ämnet ska väcka elevens intresse och få denne 

att reflektera och ”utveckla förmågan att omsätta sin tekniska kunskap i egna 

ställningstaganden och praktisk handling”, (www3.skolverket.se), detta ska gälla för båda 

könen. 

Om vi ska få ett samhälle där könet kommer i andra hand när det gäller val av utbildning och 

yrke är det, enligt mig, viktigt att komma till rätta med gängse syn på könsrelaterade 

yrkesroller. Kanske är det så att svaret på problemet inte går att finna, enbart, i vårt 

utbildningssystem. Det är möjligt att det ska till en bredare uppluckring av traditioner och 

vanor, när det gäller flickors val av gymnasieutbildning, än att bara koncentrera problemet till 

teknikutbildningens utformning.   

   

1.2 Bakgrund 

I den tid vi nu lever i är det inte ovanligt att människor tar tekniken som given, något som 

alltid funnits och att det ständigt kommer att komma ny teknik som ersätter och kompletterar 

det gamla. Vem eller vilka som skapar de nya artefakterna är det inte många som vet. För att 

klargöra för läsaren till den här uppsatsen vill jag förtydliga ordet artefakter. Med det menar 

jag tekniska hjälpmedel som tillverkats av människor allt ifrån symaskiner, kemikalier till 

rymdskyttlar och dylikt.  

 

Ulla Wikander (2006) skriver om att tekniken och maskinerna som användes/används för att 

framställa olika varor eller tjänster starkt sammankopplade med genusbegreppen manligt eller 

kvinnligt. De mest krävande och svårbemästrade maskinerna och yrkena tillskrivs nästan 

alltid männen och det manliga yrkets privilegium. De lite enklare och inte så krävande 

maskinerna och yrkena tillskrivs kvinnorna. Så har det, enligt författaren, varit långt tillbaka i 

historien och fram till idag.   

 

Författaren gör gällande att teknik och kvinnor ibland framställs som något som inte hör 

samman. När lien introducerades i skördearbetet, i stället för den könsneutrala skäran, blev 

dess könstillhörighet manlig. Det är inte många tekniska hjälpmedel och innovationer som har 

tillskrivits en kvinna. Bevis på detta finner man i de patent som finns registrerade hos Patent- 

och registreringsverket. 

 

Kvinnor har genom historien delats upp i gifta och ogifta. Under 1800-talet fick de gifta oftast 

inte öppet tjäna pengar för att bidra till försörjningen till hushållet. De ogifta har oftast arbetat 

som pigor eller inom andra yrken som inte inkräktat på de manliga yrkena. Yrkesgruppen 
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pigor var lägst rankade och inbegrep även tjänstepigor i välbärgade hushåll i städerna där de 

oftast blev kvar. Högre utbildningar för kvinnor var inte heller det nödvändigt. Författaren tar 

exempelvis upp yrket sjuksköterska, som idag kräver en akademisk utbildning, som något de 

mer välbeställda ogifta kvinnorna fick ägna sig åt. Yrket sågs som ett kall från ovan, likt 

nunnornas trohetsed.  

 

Boel Berner m.fl. (2003) frågar sig varför flickor i skolan tar avstånd från ämnen som teknik 

och naturvetenskap. Enligt författaren oroar denna fråga många av de makthavare som 

fastställer utbildningsplanerna för de nämnda ämnena. Hon går till och med så långt i sitt 

påstående att det sedan årtionde funnits med på utbildningspolitiska dagordningar att flickor 

ska bli mer intresserade av teknik och högre tekniska utbildningar. En rad olika åtgärder har 

också gjorts för att få flickor mer intresserade av teknik och dess utbildningar. Författaren tar 

upp att det sedan 1970-talet finns en internationell rörelse som verkar för det ovannämnda, där 

både lärare och forskare ingår i organisationer såsom ”GASAT” (Girls And Science And 

Technology) m.fl. Fokus för arbetet i dessa organisationer är att bryta de gamla invanda 

könsrollerna där flickor generellt väljer att söka sig till traditionella kvinnoyrken. Författaren 

tar även upp det faktum att flickors utbildnings och yrkesval beskrivs som problemet och 

pojkarnas dito som normalt. Med det menar hon att problemet är mer rotat i samhället i stort 

än i enbart i skolan sfär. 

 

             

1.3 Syfte och frågeställning  

Som författare till denna uppsats vill jag, med tanke på ovanstående, försöka ta reda på om det 

finns några belägg för att teknikundervisningen i grundskolan bidrar till att bryta traditionella 

utbildningsmönster, om flickors val av gymnasieutbildning påverkats av den 

teknikundervisning som bedrivs i berörd kommun.  

 

Att man som 15-årig grundskoleelev väljer en gymnasieutbildning som ska passa till det 

framtida yrkeslivet är i mångt och mycket svårt för de alldra flesta elever. I dessa tider ställs 

höga krav på att unga människor har en utbildning som är anpassad till rådande 

arbetsmarknad. Könsrollerna verkar sitta cementerade i de olika yrkesrollerna som kommer 

att erbjudas dem.  För att bryta dessa könsmönster är det viktigt att även kvinnor släpps in i de 

mansdominerade yrkena. Med tanke på ovanstående ställer jag mig följande fråga:  

 

 

 Har teknikundervisningen i grundskolans senare del påverkat kvinnliga elevers 

val av typiska manliga gymnasieutbildningar? 
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1.4 Metod  

Jag har valt att genomföra min undersökning i en mellansvensk kommun där invånarantalet 

ligger mellan 50 000 och 100 000. I denna kommun finns det cirka 12 kommunala 

grundskolor som bedriver undervisning för grundskolans senare år och tre (3) kommunala 

gymnasium. Två (2) av dessa gymnasier har den typ av utbildningar som jag kopplar min 

frågeställning till. Det är i dessa två jag intervjuat eleverna. 

 

Jag har till största del valt en kvalitativ forskningsmetod där utfallet av intervjuerna varit 

dominerande i min forskning. De svar jag fått har sedan legat till grund för min slutsats. 

 

En kvalitativ forskningsintervju kan metaforiskt beskrivas, enligt Steinar Kvale (1997) på två 

sätt, som ”malmletare” eller ”resenär”. Som ”malmletare” är forskaren på jakt efter kunskaper 

som ligger på djupet hos den som blir intervjuad. Kunskapen kan, enligt författaren, beskrivas 

som värdefull metall som ligger dold under ytan och det är forskarens uppgift att plocka fram 

den med hjälp av frågorna som ställs till den intervjuade personen. Frågorna måste vara, som 

författaren skriver, ”rena och obesudlade”, vidare ska inte frågorna vara obegripliga och 

kunna uppfattas som ledande. Den andra forskaren är, enligt författaren mer som en ”resenär” 

som samlar fakta och kunskap likt en upptäcktsresande i sina möten med de som denne 

intervjuar. I och med min frågeställning ser jag mig i det här perspektivet mer som en 

”malmletare”.  

  

För empirin har jag intervjuat sex (6) flickor/kvinnor som valt att gå typiskt manliga 

utbildningar. Frågorna som jag har ställt till dem har enbart handlat om teknikundervisning i 

grundskolan och kopplingen till gymnasievalet. Jag har också intervjuat en (1) tekniklärare, 

från en grundskola i den aktuella kommunen, och ställt frågor om hur denne genomför sina 

lektioner i ämnet teknik. Samtliga respondenter har fått löfte om anonymitet. Det finns både 

för och nackdelar med detta förfaringssätt. Enligt Esaiasson med flera (2007: 290) är löfte om 

anonymitet ett sätt att få den som intervjuas att gå med på att svara på frågorna, utan att 

personen känner sig utpekad. Nackdelen med detta förfarande är att det blir svårt för andra att 

granska uppgifterna, vilket kan leda till att trovärdigheten kan ifrågasättas. Trots att det finns 

nackdelar med att utlova anonymitet i en intervju vägde fördelarna över i det här fallet 

eftersom den intervjuade mer fritt kan svara på frågorna. Kvale (1997) tar upp liknande 

dilemman. Samtliga intervjuer har kretsat kring tre, av mig i förväg, bestämda frågor. 

Frågorna för flickorna handlar om hur de upplevde sin teknikundervisning, om den på något 

sätt påverkat gymnasievalet och vad som påverkat det. Läraren fick frågor om sin egen 

teknikundervisning under dennes tid som elev grundskolan, hur denne genomför 

teknikundervisningen som undervisandelärare och vad målet med undervisningen är. Den 

sistnämnda frågan ställde jag tudelad dels ämnesmålet men även om mål specifikt för flickor.     

 

Vid varje intervju har det endast varit jag och respondenten närvarande. Intervjuerna har 

dokumenterats skriftligt av mig.  Denscombe (2000) beskriver hur man genomför och 

sammanställer en intervju, både före under och efter intervjutillfället. Jag har använt mig av 

semistrukturerade intervjuer. Med det menar han att den som intervjuar någon har en 

färdigställd lista med frågor som ska besvaras av den intervjuade, vilket jag har haft. Jag 

formulerade frågorna med utgångspunk från respondenternas egna erfarenheter från 

grundskolan. Metoden tillåter intervjuaren att vara flexibel i vilken ordning frågorna ska 

ställas och besvaras. Dessutom, anser författaren, att den som blir intervjuad får möjlighet till 

att vidare utveckla och mer öppet svara på frågorna. För att kunna dokumentera intervjuerna 

har jag använt mig av det författaren kallar för fältanteckningar. På så sätt finns möjlighet, 
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enligt honom, att ta med saker i anteckningarna som är svåra att få med på ljudupptagning, till 

exempel kroppsspråk och gester. Visserligen finns det fördelar med ljudupptagningar 

exempelvis att man kan lyssna på svaren från respondenten upprepade gånger, vilket kan 

underlätta och förtydliga svaren, i det här fallet hävdar jag dock att mina anteckningar 

uppfyller dess syfte. Flickorna som deltagit i intervjuerna har alla varit minst 18 år gamla. Om 

de är yngre än så måste vårdnadshavaren ge tillåtelse till detta. Alla intervjuer avslutades med 

att jag läste upp för respondenten det jag antecknat och de fick då möjlighet att kommentera 

dessa. Detta för att kontrollera att både jag och respondenten uppfattat frågorna och svaren på 

rätt sätt. Respondenten fick med det reda på hur jag tänkt och uppfattat intervjun och tvärtom. 

Vidare fick jag tillåtelse från respondenterna att låta sig intervjua dem en gång till om det 

skulle behövas några kompletteringar eller förtydligade från dem när jag färdigställde 

undersökningen.  

 

1.4.1 Urval och avgränsningar 

Urvalet av Kommun, skolor, elever och lärare i undersökningen har varit givna innan jag 

började min undersökning. Givna i den meningen att de geografiskt förenklat undersökningen 

för mig så att mer tid kunde läggas på undersökningen än om jag skulle behövt resa långt. För 

intervjuerna med eleverna valde jag ut två (2) av de tre (3) kommunala skolorna i aktuell 

kommun. Valet av lärare för intervjun gjordes med utgångspunkt från att den skolan har en 

uttalad teknikprofilering. Där efter kontaktade jag skolledaren på skolorna som ingår i 

undersökningen och fick klartecken att genomföra mina intervjuer. Vid tre (3) tillfällen var 

ingen elev, i förväg informerad om att de skulle bli intervjuade, två (2) fick dagen innan 

information om det och en någon timme i förväg. Läraren var oförberedd på intervjun. Ingen 

av de intervjuade var dock ovilliga att medverka i dessa. Nackdelen med detta förfaringssätt 

är att det inte direkt går att spåra källorna till det undersökningen visar vilket kan minska 

trovärdigheten i undersökningen.  

 

Jag har också valt att studera en (1) grundskolas lokala måldokument i ämnet teknik, då det 

framkom i min undersökning att det inte fanns några aktuella lokala måldokument för ämnet 

teknik vid de andra skolorna, viket är anmärkningsvärt. De använde sig av de dokument som 

finns att skåda i Lpo94(Lärarförbundet 2004). (Lpo94 är en förkortning av läroplan för 

obligatoriskt skolväsendet, antagen i riksdagen 1994).    

 

Jag har även tagit del av skolförvaltningens, i den aktuella kommunen, statistik över 

fördelningen mellan pojkars och flickors gymnasieval. Siffrorna presenteras i procent under 

rubriken resultat. Förvaltningen har som en av sina uppgifter att föra statistik över 

könsfördelningen av gymnasieval. Jag begränsade min användning av statistik till att omfatta 

flickors förstahandsval till gymnasiet till året 2006. Siffrorna har, enligt en källa på 

förvaltningen, inte förändrat sig något under den tid statistiken förts av förvaltningen.   

 

Vidare har jag valt att jag använda mig av litteratur som tar upp forskning om vad som 

påverkar flickors/kvinnors val av högre utbildning. Till detta har jag använt mig av författarna 

Jan Einarssons och Tord Hultman (1984) och Kerstin Nordenstam (2003) som forskat i hur 

elever uppmärksammas av lärare. En annan aspekt ger även Eva Ranehill (framtidsstudier 

2002) som forskar kring klasstilhörighet i samhället och dess påverkan på högre studier. 
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1.4.2 Intervjuer med elever och teknikläraren 

Alla intervjuer med eleverna ägde rum på deras ordinarie skola, under månaderna mars-april, 

spridda på förmiddagar och eftermiddagar. Samtliga intervjuer ägde rum på ordinarie 

skoldagar under ordinarie lektioner. I fallet med lärarintervjun gick den till på likadant sett 

som ovan, med det undantaget att läraren inte hade någon lektion att ta hänsyn till.   

 

Till de första intervjuerna var varken elev eller undervisande lärare informerad om att jag ville 

intervjua eleven, och varför. När jag väl var på plats på de berörda skolorna kunde jag, via 

undervisande lärare, informera och få dennes tillåtelse till att genomföra kommande 

intervjuer. På så sätt blev fyra (4) undervisande lärare och tre (3) elever informerade i förväg 

om att en intervju skulle äga rum, dock var det ingen som fick informationen tidigare än en 

(1) dag i förväg.  

 

I de första fallen gick jag in och avbröt pågående lektion och fick tillåtelse att ta med mig 

berörd elev för att genomföra intervjun. I de andra fallen, då elever och dess ordinarie lärare i 

förväg fått reda på min undersökning, genomfördes intervjuerna på bestämd tid och plats. Jag 

och de berörda personerna i undersökningen var inte heller känd för varandra innan 

intervjuerna ägde rum    

 

Samtliga intervjuer ägde rum i någon form av ordinarie, för eleven, klassrum på skolan. En 

del klassrum låg i direkt anslutning till de lektioner som pågick andra en bit där ifrån. De enda 

som var närvarande under intervjuerna var jag och eleverna. Med undantag för en intervju, 

förekom det inte några störande moment eller andra påverkande faktorer under den tid 

intervjuerna genomfördes på, vid det förstnämnda öppnades klassrumsdörren vid tre tillfällen 

av elever som gått fel. Detta påverkade, enligt mig, inte intervjun nämnvärt. Under alla 

intervjuer var, enligt mig, samtalsklimatet och samtalstonen lättsamma.  

 

Tidsåtgången för intervjuerna varierade mellan 25 och 50 minuter. För den intervju som var 

kortast svarade eleven i ett snabbt tempo, medans den längre var i ett långsammare tempo. 

Det var dock eleverna som fick bestämma takten på samtalet.  

 

Inledningsvis, för varje intervju, fick samtliga elever information om att resultatet av intervjun 

skulle utformas på ett sådant sätt att de inte skulle kunna spåras till den berörda personen, och 

att de skulle förbli anonyma i uppsatstexten. 

 

Intervjun med teknikläraren ägde rum en onsdagsförmiddag i april månad, i ett klassrum på 

den aktuella skolan där denne har sin ordinarie arbetsplats. Läraren hade blivit tillfrågad på 

morgonen, samma dag, om att bli intervjuad, och visste således inte om något i förväg.  

 

Klassrummet, där intervjun ägde rum, används inte till teknikundervisning, dock undervisar 

den aktuella lärare elever i andra ämnen i det aktuella klasrummet. Intervjun påbörjades direkt 

efter att teknikläraren avslutat ordinarie lektion. 

 

Den aktuella teknikläraren och jag som intervjuade denne var bekanta med varandra sedan 

tidigare, detta påverkade dock, enligt mig, inte resultatet av intervjun. Samtalsklimatet var 

under hela intervjun gott och vi fick sitta ostörda, med det undantaget att vi hörde elever och 

andra personer när de pratande passerade klassrummet. Detta påverkade, enligt mig, inte 

intervjun. Tidsåtgången för hela intervjun uppgick till cirka 40 minuter.      
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1.4.3 Inhämtning avgrundskolas lokala måldokument för ämnet teknik 
och skolförvaltningens statistik över förstahandsval till gymnasiet 

 

Den skola som ingår i undersökningen har ett lokalt måldokument för ämnet teknik. Jag har 

via den aktuella skolans hemsida hämtat uppgifter om det lokala måldokumentet för ämnet 

teknik.    

 

För att komma över tillgänglig data, till den här uppsatsen, besökte jag en tjänsteman på 

förvaltningen. Jag ringde en timme i förväg till berörd person och förklarade att jag var i 

behov av data som jag kunde använda i mitt arbete. Jag fick personlig service av denne och 

jag fick ta med mig statistik som jag sedan använt i uppsatsen. 

 

1.5 Definitioner 

När jag skriver om ”typiska manliga utbildningar” menar jag gymnasieutbildningar som 

traditionellt anses som manliga. I den här uppsatsen syftar det på följande 

 

 Byggprogrammet, inriktning bygg och anläggning. 

 Fordonsprogrammet 

 Industriprogrammet 

 Teknikprogrammet 

 Elprogrammet 

 

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo94) 

När jag skriver förkortningen Lpo94 menar jag” läroplan för det obligatoriska skolväsendet” 

som gäller för samtliga för- och grundskolor i Sverige. Läroplanen antas i Sverigesriksdag 

efter förslag från regeringen. Den aktuella läroplanen bygger på strävansmål och 

uppnåendemål. Strävansmål innehåller den värdegrund skolan vilar på och hur 

undervisningen ska genomföras. Uppnåendemål är mål som eleven förväntas uppnå under sin 

utbildningstid.    

1.5.1 Definitioner av teknikundervisningen i grundskolan 

Teknikundervisningen i de grundskolor som finns i kommunen är snarlika. I samtliga fall är 

den en del av No-ämnena. Fördelningen av tiden mellan de fyra (4) ämnena, i den undersökta 

skolan, är ojämnt fördelade över läsåren i högstadiets senare del (Se figur 1). De mer 

traditionella No- ämnena har 25 klocktimmar per läsår och tekniken 18 klocktimmar per år. 

Undervisningen i teknik och fysik genomförs av samma lärare. Kemi- och 

biologiundervisningen av andra ämneslärare. Det finns ingen speciell satsning på flickgrupper 

på den undersökta skolan, vilket verkar gälla generellt för den undersökta kommunen.    

 

 

 

 

                       

    

 

Figur 1, fördelning av respektive ämnes timmar per läsår                                        

Biologi 

25/h 

 

Kemi 

25/h 

 

Fysik 

25/h 

 

Teknik40/h 

18/h 
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För en jämförelse visar jag hela timplanen för varje ämne eleverna förväntas få under hela sin 

grundskoletid (se figur 2). Aktuella ämnen är med fetstil. 

 

Timplan  

Utbildningens omfattning i grundskolan i timmar om 60 minuter för ämnen och ämnesgrupper 

samt totalt antal timmar.  

Ämnen 

Bild  230  

Hem-och konsumentkunskap  118  

Idrott och hälsa  500  

Musik  230  

Textilslöjd och Trä- och metallslöjd  330  

Svenska  1490  

Engelska  480  

Matematik  900  

Geografi, Historia, Religions- och Samhällskunskap  885  

Biologi, Fysik, Kemi, Teknik (sammanlagt)  800  

Språkval  320  

Elevens val  382  

Total garanterade undervisningstid  6665  

Därav skolans val  600  

Vid skolans val får antalet timmar i timplanen för ett ämne eller en ämnesgrupp 

minskas med högst 20 procent.   

 

Figur 2, timplan för respektive ämne eleven förväntas få under hela sin grundskoletid 

 

Då det inte längre finns några generella krav på timplaner är det upp till varje skola att ordna 

så att varje elev får den undervisningstid den har rätt till. Noterbart är att det inte går att 

kontrollera att var och en av eleverna kommer upp i det fastslagna timmantalet gällande 

ämnet teknik. Detta på grund av att skolorna i stor utsträckning fortfarande fungerar som låg, 

mellan och högstadium. Det finns därför ingen ”röd tråd” att följa för ämnet teknik genom de 

olika skolstadierna. Dessutom har varje elev möjligheten att själv välja skola (fritt skolval) i 

den undersökta kommunen, vilket gör det mycket svårt att se om eleven fått tillräckligt med 

timmar från de andra stadierna eller skolorna. 
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2 Teoretisk inramning 

2.1 Tidigare forskning om kvinnor och teknik 

I Boel Berner m.fl.(2003) tar Ann-Christin Nyberg upp att den prototypiske uppfinnaren av 

hävd framställts som man. De tekniska hjälpmedel som tagits fram av kvinnor har genom 

historien glömts bort eller negligerats i teknikhistorien. Detta har, enligt författaren, lett till att 

förstauppgiften för forskare som letar efter kvinnliga uppfinnare inte kunnat hitta och erkänna 

dessa kvinnor som innovatörer. Enligt henne finns det en mängd okända kvinnliga uppfinnare 

och forskare inom naturvetenskapen som gjort stora innovationer. Enligt vad som 

framkommer i texten beror oviljan att patentera och registrera sina resultat, hos dessa kvinnor, 

på att de inte blivit tagna på allvar av forskarvärlden. Det finns, enligt henne, forskning från 

USA som visar att av alla nyregistrerade patent, står knappt 6 % med en kvinna som 

upphovsmakare. Svensk forskning i ämnet går knappt att uppbringa, enligt Nyberg. Hon 

fortsätter med att påstå att det endast sporadiskt och i notisform står att läsa om svenska 

kvinnliga uppfinnare under 1800- och 1900-talet. I en egenstudie från år 2000, där hon räknat 

antal registrerade patent, konstaterar hon att antalet nyregistrerade patent ökat kraftigt det 

senaste århundradet i Sverige, kvinnor som stod bakom dem var dock konstant under 5 % 

under hela mätperioden. Enligt författaren tar oftast kvinnor på sig rollen som underställda 

männen i forskarvärlden. De ser sig inte heller som uppfinnare eller innovatörer i någon större 

utsträckning. Trots det ovanstående visar hennes forskning på att det finns undantag från den 

stereotypa bilden av en uppfinnare som man. Det är kvinnor som trott på sina idéer och 

produkter, stöttats av förstående män och ibland fått del av den ekonomisk hjälp till sina 

arbeten. De har, enligt Nyberg, varit pionjärer i en mansdominerad värld där de utnyttjat de 

vida kontaktnät och kompetenser som finns där. Tyvärr är de allt för ofta mycket ensamma 

och isolerade. Hon avslutar med att påpeka att det trots allt finns olika sätt att vara tekniskt 

kreativ på och att man inte ska fokusera för mycket på just uppfinningar som bevis på teknisk 

kreativitet.      

 

2.2 Tidigare forskning om genus och klasstillhörighet  

Att pojkar är pojkar och flickor är flickor är tämligen klart för de allra flesta människor. Men 

att pojkar uppmärksammas mer av läraren än flickor har inte varit lika känt fram till 1980 - 

talet. Jan Einarsson och Tord Hultman (1984) visar i en studie att pojkar tar 2/3 av 

talutrymmet och lärarens uppmärksamhet i klassrummet i anspråk. Författarna anser att pojkar 

och flickor redan från födseln särbehandlas av de vuxna. Flickor tilltalas med mjukare och 

barnsligare tilltalston än pojkar, som får höra en mer vuxen och kraftigare tilltalston av de 

vuxna under hela uppväxten. De anser att det är märkligt då pojkar oftast anses som omognare 

än flickor ända fram till slutet av tonåren. Denna särbehandling följer med in i klassrummen, 

åtminstone, enligt författarna, fram till grundskolans tidigare år. De ser skolan som en 

samlingsplats där många individer ska samsas om det mesta och att det i varje 

grundskoleklass bildas grupperingar av talföra och tystlåtna pojkar. Samma fenomen gäller 

för flickor. Vidare skriver författarna att pojkar som är talföra skaffar sig makt i klassrummet, 

både genom och över, språket. Talföra flickor blir, enligt dem, de som anpassar sig till att 

alltid uppträda korrekt och gärna hjälper läraren att hålla ordning i klassrumsdiskussionerna. 

Detta fenomen efterlevs av dessa även om läraren inte är närvarande. Tystlåtna pojkar ställer 

sig, enligt författarna, gärna bakom de talföra pojkarna och stödjer de talföra pojkarna. De 

tystlåtna flickorna förblir tystlåtna och anonyma. Detta, menar de, är något som också går att 

känna igen i vuxenvärldens offentliga sfär.      
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Kerstin Nordenstam (2003) tar även hon upp språkets betydelse för människors möjlighet att 

kunna påverka i livet. Hon skriver att forskningen kring språk och kön tog fart i mitten av 

1970-talet, även fast det fanns publicerade verk i ämnet långt tidigare. Hon tar upp Einarsson 

och Hultmans undersökning om pojkars dominans i klassrummet. Med detta vill hon påpeka 

att männen redan i skolan lär sig att bli mer dominanta än kvinnor vilket följer med även till 

forskarvärlden. 

 

Eva Ranehill (2003) har gjort en litteraturöversikt där den sociala snedrekryteringen till högre 

studier behandlas. Materialet visar på att den sociala snedrekryteringen till högra studier, i 

Sverige, minskat de senaste hundra åren. Internationellt sett är den mindre än jämförbara 

länder. För att dela in människor i olika samhällsklasser använder man oftast yrket som 

parameter. Den vanligast förekommande klassificeringen i litteraturen är, enligt Ranehill, att 

klassa yrkena i en 7-gradig skala. Människor som har yrken med höga akademiska krav tillhör 

klass 1. Människor som har okvalificerade arbeten till hör klass 7. I Sverige talar man oftast 

om en 3-gradig skala som delar in människor i socialgrupper, socialgrupp 1, 2 och 3, där 

socialgrupp 1 är människor med hög akademisk utbildning och stort inflytande på 

samhällsstrukturen. Socialgrupp 3 har okvalificerade yrken och litet inflytande i samhället. 

Författaren menar att den sociala snedrekryteringen inom skolans värld grundläggs redan vid 

val av gymnasium. Elever från socialgrupp 1 väljer i högre grad att välja mer teoretiska och 

studieförberedande linjer än de från socialgrupp 3, även om betygen är likartade i båda 

grupperna. Barn till föräldrar med akademiskutbildning har, enligt Ranehills studie, en annan 

vetskap om vad som krävs av dem i skolan. Detta kan förklaras med föräldrarnas bakgrund i 

den akademiska världen. 

 

2.1 Sammanfattning av tidigare forskning 

De ovanstående forskningsresultaten visar på att könsrollerna bestäms tidigt i livet. Kvinnor 

tas inte riktigt på allvar när det gäller teknik och naturvetenskap. Det börjar redan i barnstadiet 

för att sedan förstärkas under uppväxten. När kvinnor försöker göra sina röster hörda 

motarbetas de av gamla invanda värderingar och normer där mannen är idealet inom dessa 

fakulteter.   

 

3 Empiri 

Huvudsyftet med intervjuerna med eleverna har varit att ta reda på om denne kände att 

teknikundervisningen i grundskolan påverkat deras gymnasieval. Intervjun med läraren var en 

slumpmässig kontroll som syftade till att ta reda på om denne dels uppfyllde skolverkets 

målkrav för ämnet och för att se om denne ”särbehandlade” gruppen flickor under sina 

lektioner i ämnet teknik. 

 

Granskningen av den i undersökningen nämnda grundskolan, syftade till att ta reda på om de 

uppmärksammat det faktum att teknikundervisningen ska leda till att eleven  

”utvecklar förmågan att omsätta sin tekniska kunskap i egna ställningstaganden och praktisk 

handling”(skolverket 2008). Statistik avseende könsfördelningen bland förstahandsval till 

typiska manliga utbildningar har analyserats för att studera om det finns några belägg för att 

flickor inte söker dessa.   
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3.1 Resultat av intervjun med elev 1 

Eleven fick börja med att tala om sitt namn och vilken/vilka grundskola/or hon hade gått på. 

Den här eleven hade gått hela sin grundskoletid på samma skola. Hon tyckte att 

teknikundervisningen i grundskolans senare del var ”så där” (se bilaga 1). Med det menar hon 

att undervisningen inte gett henne så mycket i kunskapsväg, ”Vi fick mest göra skitgrejor” var 

en av kommentarerna hon gav. Vidare tyckte hon att ämnet kändes onödigt och valde bort det 

i slutet av hennes grundskoletid, för att få tid över till kärnämnena.  

 

Hon tycker inte att teknikundervisningen påverkat hennes val av gymnasieutbildning. Hennes 

exakta kommentar på frågan hur teknikundervisningen påverkat hennes gymnasieval svarade 

hon ordagrant ”ingenting” (se bilaga 1). 

 

Det som påverkade hennes gymnasieval mest var att hon tidigt bestämt sig för att skaffa sig 

en yrkesutbildning. Anledningen till det var att hon tycker om att jobba fysiskt med händer 

och kropp. Även möjligheten till arbete efter avslutade studier har haft betydelse för hennes 

gymnasieval.   

 

3.2 Resultat av intervjun med elev 2 

Eleven hade bytt skola vid tre tillfällen under grundskoletiden. Eleven kunde inte dra sig till 

minnes att hon hade någon specifik teknikundervisning under grundskoletiden (se bilaga 1). 

Med det menade eleven att teknikundervisningen inte på något sätt påverkat hennes 

gymnasieval.  

 

Enligt eleven var det både studievägledaren och klassföreståndare på hennes grundskola som 

påverkat henne då hon valde gymnasieutbildning. Hon blev rekommenderad av ovannämnda 

att söka just den utbildning hon nu genomför utan att ha något specifikt mål med den.  

 

3.3 Resultat av intervjun med elev 3 

Eleven hade bytt skola vid fyra tillfällen under sin grundskoletid. Från teknikundervisningen i 

grundskolans senare år mindes hon bara att hon fick i uppgift att leta fakta om en känd 

uppfinning. För att citera henne ”jag fick ingen förklaring till hur den fungerade av min lärare, 

hon nöjde sig med att jag lämnade in uppgiften skriftligt, utan någon form av redovisning”. 

 

Eleven tyckte inte att teknikundervisningen påverkat henne då hon valde gymnasieutbildning. 

Det exakta svaret var ”inget”. 

 

Vårdnadshavaren till eleven hade stort inflytande på elevens val av gymnasieutbildning (se 

bilaga 1). Denne upplyste eleven om vilka krav som ställdes på eftergymnasiala utbildningar. 

Då elevens vilja är att utbilda sig till ett yrke som kräver högskolestudier var det 

vårdnadshavarens påverkan som fick henne att välja den här gymnasieutbildningen. 
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3.4 Resultat av intervjun med elev 4 

Eleven hade gått i samma skola under hela sin grundskoletid. Hon mindes att 

tekniklektionerna var lättsamma och som hon uttryckte det ”fick lära oss lite om el och sätta 

ihop saker”. Hon upplevde även lektionerna som välplanerade och intressanta (se bilaga 1). 

Sammantaget tyckte eleven att teknikundervisningen i grundskolans senare del var som vilket 

ämne som helst, ”varken bra eller dåligt”. 

 

Eleven tyckte inte att teknikundervisningen hade påverkat henne då hon valde 

gymnasieutbildning, eller för att citera eleven ”ingenting alls” 

 

Det som påverkade elevens gymnasieval var när hon blev informerad om utbildningen av sin 

studievägledare. Närheten till skolan var en annan faktor och det faktum att utbildningen leder 

till ett yrke där möjligheten till arbete är stor. 

 

3.5 Resultat av intervjun med elev 5 

Eleven hade en sammanhängande grundskoletid i en skola. Hon tyckte att 

teknikundervisningen i grundskolas senare del var ”barnslig” vilket gjorde att hon inte var 

särskilt seriös på lektionerna. Anledningen till det var att hon tyckte ”läraren var dålig och 

ointresserad av ämnet och eleverna”. Hon upplevde ämnet som ett ”avbrott i No – ämnena, en 

konstpaus från verkligheten”(se bilaga1).  

 

På frågan om teknikundervisningen påverkat hennes gymnasieval svarade hon ”nej”.   

 

Eleven påbörjade en annan gymnasieutbildning, än den utbildning hon nu går på. Hon 

fullföljde den ett år innan hon började om på nuvarande utbildning. Anledningen var, enligt 

henne, syskon och släktingars yrkesval, ”det finns större möjligheter till arbete och bra lön 

inom den här utbildningen”. Vidare tyckte hon att nuvarande utbildningen är roligare än den 

förra och det var också en orsak till byte av gymnasieprogram.  

3.6 Resultat av intervjun med elev 6 

Eleven hade flyttat runt i hela Sverige under sin grundskoletid och gick endast sista året i den 

kommuns grundskola undersökningen avser. Hon tyckte teknikundervisningen var bra. Hon 

upplevde den som positiv och lärorik. Ett roligt minne var när klassen blev indelade i grupper 

och fick några lektioner på sig att uppfinna något, ”vår uppfinning fick ett pris för bästa idé av 

läraren”(se bilaga 1).  

 

Eleven tycker inte att teknikundervisningen påverkade hennes gymnasieval på något sätt.  

 

Det som påverkat elevens val av gymnasieutbildning var den information hon fick av 

studievägledaren på sin skola. Även den skriftliga informationen av gymnasieutbudet 

påverkade valet. Vidare utryckte sig elev på följande sätt, ”jag är väl medveten om att jag 

kommer att vara eftertraktad på arbetsmarknaden efter mina studier”. 

 



16 

 

3.7 Resultat av intervjun med tekniklärare 

Den intervjuade läraren kunde inte dra sig till minnes att denne haft någon direkt 

teknikundervisning (se bilaga 2). 

 

Då tiden för ämnet är fastställt till 18 timmar per år är det svårt att få med alla moment som 

ingår i ämnet. I åk 7 får eleverna arbeta med egna konstruktioner i grupper med två tre elever i 

varje. I arbetet ingår det även att räkna och upprätta en budget för konstruktionen. Det finns 

givna ramar för vad eleverna ska arbeta med. I åk 8 får eleverna bygga ett tekniskt hjälpmedel 

som det ingår el-komponenter i. Även här är konstruktionen bestämd i förväg av läraren. I åk 

9 får eleverna två och två konstruera ett tekniskt hjälpmedel som kommer att användas i en 

tävling i slutet av kursen. Konstruktionens grundutförande är på förhand bestämt av läraren. 

Här kommer även teknikhistoria in som ett inslag i undervisningen.   

 

Svårigheter med att genomföra vissa övningar finns också då lokalerna som lektionerna hålls i 

inte, enligt läraren, är ändamålsenliga. Mycket av lektionerna går på rutin, men den tilltalade 

läraren vill förändra arbetssättet. På vilket sätt vet inte läraren då intervjun genomfördes. 

 

Några speciella tankar om flickor och teknikundervisning fanns inte hos den aktuelle läraren. 

Dennes upplägg på lektionerna är mer inriktade på att alla elever ska bli allmänbildade i 

ämnet och att uppmuntra eleverna till att arbeta med händerna. 

 

3.8 Resultat av granskning av lokala måldokument för ämnet teknik 

Den aktuella skolan har tagit fram ett eget måldokument för ämnet teknik. De har delat upp 

målen i uppnåendemål och målkriterier (se bilaga 3).  

 

I uppnående målen står det vad det förväntas att eleven kan göra efter åk 9, exempelvis göra 

en teknisk konstruktion med hjälp av en egen skiss, ritning eller liknande stöd samt beskriva 

konstruktionens uppbyggnad och funktion.  

 

I måldokumenten står det beskrivet hur eleven ska göra för att uppnå målen, exempelvis 

beskriva både för- och nackdelar med några tekniska produkter eller transportmedel och 

uttrycka funderingar kring konsekvenser av olika teknikval idag och i framtiden  

 

Vidare står att de speciellt vill uppmuntra flickor att satsa på teknik i framtiden. 
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3.9 Resultat av inhämtning av statistik från skolförvaltning 

Här nedan pressenterar jag den statistik (se figur 3 och 4) som jag fick fram från den aktuella 

kommunens två gymnasieskolor som ingår i undersökningen. Statistiken presenteras i 

procentform. Det är de i uppsatsen nämnda utbildningarna som ska tas i beaktning. Staplarna 

representerar könsfördelningen i de olika utbildningsprogrammen.        
 

 

 

 

 

 

Figur 3, statistik över förstahandsval till gymnasieutbildning fördelad på kön  

 

 

 

 

  

 
 

Figur 4, statistik över förstahandsval till gymnasieutbildning fördelad på kön  
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4 Analys 

I det här avsnittet kommer jag att analysera med utgångspunkt i det som framkommit från min 

frågeställning. 

 

4.1 Analys av tidigare forskning 

Tidigare forskning visar på att det är gamla och invanda mönster som dominerar synen på 

kvinnan som tekniker och innovatör. Forskningen belyser det faktum att kvinnan oftast 

behöver hjälp av män för att bli respekterade inom teknik och naturvetenskap. 

 

Pojkar blir redan i tidiga åldrar medvetna om att de med hjälp av språket kan dominera sin 

omgivning. När de sedan börjar i skolan får de, generellt, större uppmärksamhet av lärarna än 

vad flickor får. Tidigare forskning visar på att förväntningarna och där med behandlingen av 

könen är olika beroende på kön. Ingenting om fysiska eller psykiska faktorer nämns i 

forskningen, vilket resulterar i att dessa fenomen har både en kulturell och traditionell 

bakgrund. Detta fenomen är till nackdel för kvinnor som vill arbeta eller forska inom teknik 

och naturvetenskap. 

 

Även klasstilhörighet har en betydelse för vilken utbildningsväg människor väljer. Här säger 

dock forskningen ingenting om könstillhörigheten och utbildningsval. Det som påverkar 

människan mest i det här perspektivet är traditionen för högre studier. 

 

4.2 Analys av elevintervjuer 

I intervjuerna med eleverna framkom det tydligt att teknikundervisningen i grundskolans 

senare del inte på något sätt har påverkat kvinnliga elever som har valt typiska manliga 

utbildningar. Undersökningen visar även i ett fall att den känslomässiga uppfattningen om 

teknikundervisningen i grundskolan hänger samman med undervisande lärares 

förhållningssätt. Visar läraren varken intresse eller engagemang för ämnet, uppfattar eleven 

ämnet likaså. Motsatta förhållandet går att se i svaren på intervjufrågorna bland de elever som 

uppfattat teknikundervisningen som bra och intressant. 

 

Det som påverkat eleverna mest, när det gäller val av utbildning, är studievägledarna och 

lärare på de aktuella skolorna. Även vårdnadshavare och släktingar har haft betydelse för 

elevens utbildningsval. 

        

4.3 Analys av lärarintervjun 

Det visade sig att även läraren hade svårt att komma ihåg något från sin egen 

teknikundervisning i grundskolan. Dock visar intervjusvaren på att denne inte uppfattade 

undervisningen som tråkig, tvärt om, den låg helt i linje med dennes intresse för No-ämnena. 

Det framkom tydligt av intervjun att läraren var väl insatt i ämnet, men att han låter mycket av 

undervisningen rulla på i ”gamla hjulspår”. Inte heller några tankar kring att stimulera 

flickornas intresse för ämnet fanns med i lärarens tankevärld. 
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Intervjun visar också att det finns ett lokalitetsproblem på den aktuella skolan. Lokalerna för 

teknikundervisningen, i stort, är inte anpassad för den typ av undervisning läraren ville ha. 

 

4.4 Granskning av lokala måldokument för ämnet teknik 

Det som framkommer i det lokala styrdokumentet för teknik, i den aktuella skolan, är att 

teknikundervisningen är ett eget ämne. Dokumentet uppfyller väl skolverkets nationella mål 

för ämnet. Tydligheten i dokumentet och förväntningarna eleven är välformulerade, vilket 

borde underlätta för både eleven och läraren när det gäller förståelsen för nyttan med ämnet, 

dels för kommande utbildningar och dels för allmänkunskapen om teknik i vardagslivet. 

Dokumentet ger också läraren en tydlig signal om att lektionerna för ämnet ska planeras och 

genomföras på sådan sätt att bedömningen av elevens kunskaper kan styrkas via 

dokumenterade resultat. Detta dokument har tagits fram av de lärare som ansvarar för 

teknikutbildningen på skolan. Via ämneskonferenser på skolan ventileras och uppdateras 

dokumentet. På dessa konferenser deltar alla tekniklärare.  

4.5 Granskning av statistik från skolförvaltningen 

Det som framkommer tydligt i statistiken att det är få, ibland inga, flickor som söker sig till 

utbildningar som i vardagligt tal betraktas som typiskt manliga i den aktuella kommunen.   

 

4.6 Avslutande diskussion och summering 

Jag kommer i det här avsnittet att föra en avslutande diskussion där jag kommer att lägga in 

egna värderingar och slutsatser av mitt arbete. 

 

Enligt mig är det viktigt att vi lever i ett jämställt samhälle där könstillhörigheten är av ringa 

betydelse. Som det framkommer i undersökningen är arbetsmarknaden uppdelad i mans- och 

kvinnoyrken. Det kan jag se när jag läser Boel Berner m.fl.(2003) undersökningar. Detta är 

något som är allmänt känt i vårt samhälle. Det som är förundrande är att det fortfarande är 

accepterat på arbetsmarknaden. Samhället försöker lösa problemet med kvotering till vissa 

yrken (gäller båda könen) medan skolan försöker med att förändra undervisningen. I dagens 

skola ska alla elever läsa ämnet teknik, som fram till 1980-talet var ett friviligt val mellan 

ekonomi, tyska eller franska. Då var det nästan uteslutande pojkar som läste teknik. Som figur 

2 visar ska 200 timmar teknikundervisning erbjudas under hela grundskoletiden. Med tanke 

på att den skolan som är med i undersökningen, bakar in tekniken i No- ämnena skulle en 

riktig fördelning mellan ämnena vara lika, det framkommer att så inte är fallet. Fördelning är 

till de övriga ämnenas fördel. Säkerligen spelar inte timfördelningen någon roll för att 

tekniken ska påverka flickornas val till gymnasiet, utan det är, enligt mig, något annat.   

 

Den fråga jag ställde till eleverna visade sig bli besvarad med ett rungande ”nej” vilket fick 

mig att försöka hitta ett annat svar på vad som påverkat flickorna till att välja den 

gymnasieutbildning de valt. Även Boel Berner m.fl.(2003) har kommit fram till att den nära 

omgivningen av personer har haft stor betydelse för de som valt att arbeta med teknik. De 

påstår att det personliga kontaktnätet gjort det möjligt för dessa teknikintresserade människor, 

oavsett kön, att ägna sitt yrkesliv åt det. Jag har tagit fasta på det när jag såg att just ämnet 

teknik inte påverkat flickor i deras gymnasieval. Jag vågar till och med påstå att många 

”teknikprojekt” enbart för flickor, i grundskolan, är av ringa betydelse för deras kommande 

utbildningsval. Problemet ligger inte i ämnet i sig utan vår attityd till flickor och teknik. På 
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sikt har säkert ämnets allmänbildande inslag betydelse för attitydförändringar bland 

människor och då först blir ämnet teknik gångbart även hos flickor. Frågan är bara hur länge 

vi kan vänta tills det händer.  

 

Enligt mig ger Kerstin Nordenstams (2003) forskning om pojkars dominans i klassrummen en 

tydlig och relevant bild av hur det förhåller sig i den svenska grundskolan. Grunderna till 

detta läggs, enligt mig, i våra traditioner om vad som är kvinnligt och manligt. Vi lär 

flickorna, redan från att de är spädbarn, att det är skillnader mellan manligt och kvinnligt. 

Skolvärlden försöker att komma ifrån detta genom att göra teknikundervisningen mer 

intressant och stimulerande för flickor, i alla fall är ambitionen den, om man läser Lpo94. 

Detta är, enligt mig, ett steg i rätt riktning mot en mer könsneutral arbetsmarknad, dock finns 

det andra problem, som jag ser det. Författaren belyser hur viktigt talet och språket är för att 

få kontroll, och där med makt och inflytande i samhället. Här kommer våra gamla värderingar 

in åter igen, enligt mig. Vi ger pojkar mer utrymme och uppmärksamhet än vi ger flickor i 

skolan. Om vi försöker bryta dessa strukturer så anser jag att vi tar ett steg i rätt riktning med 

att göra yrken och dess utbildningar könslösa.    

 

Inom forskarvärlden finns samma fenomen som ovan. Det kommer till utryck i de olika 

vetenskapliga disciplinerna. Kvale (1997) tar upp samtalet som ett gammalt sätt att få och ta 

emot kunskap. Han beskriver rivaliteten mellan positivism och hermeneutiken. Vilken 

vetenskap har det ”bästa” svaret. Till positivismen räknas de som hittat den, enligt dem, rena 

sanningen, ren från ovidkommande saker. Enligt mig kan tekniker/konstruktörer räknas till 

dem med sina matematiska formler etc. Till de som hittat en sanning som beror på fler saker 

som är sammankopplade med varandra hör hermeneutikens anhängare, exempelvis 

formgivare och arkitekter som tar vara på estetik.  

 

Jag vill påstå att på samma sätt som en svarvare (formgivaren) kan förundras över hur en 

konstruktör till svarven tänkte när denne placerade manöverspakarna under svarvstålet där 

alla varma svarvspånor hamnar, förundras textil/träslöjdsläraren över fysiklärarens syn på 

teknikundervisningen. Om teknikundervisningen i grundskolan ska ha en chans att påverka 

flickors gymnasieval borde även tekniken, enligt mig, få plats i andra skolämnen och 

inspireras av dem. 

 

Som det framkommer i undersökningen var det personer i elevens närhet som påverkade deras 

gymnasieval. Jag frågade aldrig om deras sociala status. Om jag gjort det skulle jag med all 

säkerhet kunnat luta mina antagande på vad Eva Ranehills (2003) studie visar på. Nämligen 

att klasstillhörighet och högre studier hör samman. Troligtvis skulle jag dock hamnat utanför 

mina frågeställningar om jag försök mig på det. 

 

Avslutningsvis vill jag påstå att jag lyckats med att svara på min frågeställning. Teknikämnet 

och dess nuvarande undervisningsform har inte påverkar flickor som valt typiska manliga 

gymnasieutbildningar. Däremot finns det mycket i min undersökning som tyder på att vi 

skulle kunna ändra på det, om vi bara kunde släppa tanken att teknikundervisningen i sin 

nuvarande form kan få flickor att söka sig till de gymnasiala teknikutbildningarna. Jag skulle 

vilja se tekniken som ett tvärvetenskapligt ämne som genomsyrar de andra ämnena i 

grundskolan. Ett ämne utan könsroller.        
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Bilaga 1 

Frågor till elevintervju 

 

1. Kan du beskriva hur din teknikundervisning i grundskolan var? 

 

2. Hur har den påverkat ditt gymnasieval? 

 

3. Vad annat en ovanstående är det som påverkat ditt gymnasieval? 
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Bilaga 2 

Frågor till intervjun med tekniklärare 

 

1. Hur var din egen teknikundervisning i grundskolan? 

 

2. Hur planerar du och genomför teknikundervisningen? 

 

3. Vad är ditt mål med undervisningen? 

 

4. Gör du skillnad på pojkar och flickor i undervisningen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�  



24 

 

 

 

Bilaga 3 

Lokalt måldokument 

 

Målkriterier  

Vad eleven gör för att uppnå målen:  

 
Planerar och utför en mekanisk eller elektrisk  

konstruktion. Gör en bild av konstruktionen  

där alla delar och dess funktion finns utmärkta.  

 

Motiverar val av material, utseende med mera  

 

Löser problem genom att uppfinna  

 

Provar på att designa något  

 

 

 
Beskriver ett tekniskt system med dess olika  

komponenter och hur de inbördes hänger ihop.  

Med tekniskt system menas en teknisk sak (till 

exempel en bil eller en mobiltelefon ) där det 

inte bara är en enda  

uppgift som ska utföras  

 

 
Beskriver både för- och nackdelar med några  

tekniska produkter eller transportmedel  

 

Uttrycker funderingar kring konsekvenser av  

olika teknikval idag och i framtiden  

 

 

 
Beskriver tillverkningen av en vardaglig  

produkt, från råvara till färdig produkt.  

 

Beskriver historiska faktorer som lett fram till  

utvecklingen av produkten  

 

Beskriver hur man har tagit kontakt med  

varandra genom åren  

 

Demonstrerar något sätt att kommunicera på  

 

Redogör för betydelsen av design inom olika  

industrier  

 

 

 

 

 

Uppnåendemål  

Efter det nionde skolåret kan eleven,  

 

 

Göra en teknisk konstruktion med hjälp av egen skiss,  

ritning eller liknande stöd och beskriva konstruktionens uppbyggnad 

och funktion  

 

 

 

identifiera, undersöka och med egna ord förklara några  

tekniska system genom att ange de ingående  

komponenternas funktioner och inbördes relationer  

 

 

 

redogöra för teknikens för- och nackdelar samt dess 

 effekter på miljön, samhället och människan  

 

 

 

redogöra för viktiga faktorer i den tekniska  

utvecklingen, både förr och nu, och ange några tänkbara drivkrafter 

bakom denna  

 

 

 

 

 
 

 


