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En studie om orsakerna till den låga andelen kvinnliga elever på 

teknikprogrammet  

Susan Moshi  

Sammanfattning 

Denna undersökning syftar till att se vilka anledningar som finns till kvinnliga elevers val, eller snarare 

bortval av utbildning inom teknik, och vad som kan vara de bakomliggande faktorerna som bidrar till 

eller avgör att få kvinnliga elever väljer teknikprogrammet. Utbildningsvägar med tekniska inriktningar 

lockar fortfarande endast ett fåtal kvinnliga elever. Kvinnliga elever som går på teknikprogrammet och 

naturvetenskapsprogrammet har tillfrågats om vilka faktorer som påverkade dem vid deras gymnasieval. 

Studien har genomförts på tre gymnasieskolor inom Stockholms län (två kommunala skolor från olika 

kommuner och en fristående skola). Metoderna för studien var enkätundersökning till lärarna, 

gruppintervju med eleverna och enkätundersökning med frågor till kvinnliga elever på 

teknikprogrammet och naturvetenskapsprogrammet.  

Studien visar att hierarkiska strukturer i kulturella koder för programmen var framstående, såsom hur 

könsfördelningen ser ut på programmen. De kvinnliga eleverna på teknikprogrammet anser att öppet 

hus och föräldrarnas åsikter har påverkat deras val av teknikprogrammet. Teknikintresset har även visat 

sig avgörande liksom innehållsmässiga faktorer i högstadiets teknikundervisning, vilket har medfört att 

eleverna väljer bort teknikprogrammet. Studien påvisar ett troligt samband mellan lågt självförtroende 

inom teknik och de kvinnliga elevernas gymnasieval, eftersom de saknar tillit till sin egen förmåga inom 

teknik och anser att de saknar kunskap om vad teknik är.  

Av studien framkommer möjliga metoder för att utöka antalet kvinnliga elever på teknikprogrammet 

anordnande av öppet hus och förändring av den kulturella koden för teknikprogrammet genom att betona 

kvinnliga förebilder inom teknik. En annan möjlig väg till att minska segregerade gymnasieval till 

teknikprogrammet är att skapa nya inriktningar som passar kvinnliga elever på teknikprogrammet.  

Nyckelord  

teknikprogrammet, kvinnliga elever, gymnasieval, påverkandefaktorer, självförtroende, 

teknikintresset, genus, teknikbegreppet  
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Inledning  

Människans utveckling går ständigt framåt och människor har alltid strävat efter att lösa problematik 

och uppfylla behoven genom tekniska lösningar (Skolverket, 2011a). De kvinnliga elever som går på 

gymnasiet tillhör en generation som lever i en teknikintensiv värld. Tekniken har trängt igenom deras 

dagliga liv (Skogh, 2001).  

Under skolåret 2016/2017 går procentuellt sett endast 16% kvinnliga elever på teknikprogrammet, vilket 

är lite jämfört med naturprogrammet där det går ungefär 50 % kvinnliga elever (Skolverket, 2017a). Av 

dessa har den största övervägande delen valt NV där fördelningen mellan kvinnliga och manliga elever 

är ca 55/45 (Skolverket, 2017b). Trots att segregationsproblemet har förändrats och minskats 

kontinuerligt i Sverige under de senaste 10 åren, så har andelen kvinnliga elever på TE bara ökat med 

ca 4 %, medan antalet kvinnliga elever på NV har ökat med 10 % (Skolverket, 2017b). Fokus har 

huvudsakligen i denna studie lagts på de kvinnliga elever som fullföljde sitt val inom naturvetenskap 

eller teknik.  

2004 utförde staten en utredning om den könssegregerade arbetsmarknaden, utredningen skulle fokusera 

på olika faktorer som medverkar till könssegregeringen. När det gäller gymnasieskolan kom utredningen 

fram till att namnet Teknikprogrammet har en inverkan på kvinnornas frånvaro på arbetsmarknaden 

(SOU 2004:43). Sandell anser att ”Segregationsproblemet ligger i första hand inte på individnivå, utan 

på en samhällelig nivå, där strukturer gör att vi medvetet eller omedvetet begränsas i våra 

handlingsutrymmen. Detta uttrycks i kulturella praktiker som på olika sätt upprätthålls, men som också 

kan brytas.” (Sandell, 2007, s. 22). Den låga andel kvinnliga elever på teknikprogrammet i gymnasiet 

är problematisk, eftersom den även antas medföra en minskad rekryteringsbas för teknisk 

högskoleutbildning och som ett resultat till detta leder till en könssegregering på arbetsmarknaden. 

Dessutom, leder denna brist till gapet som skulle kunna missa potentiella chanser till teknisk utveckling, 

och samhällets utvecklingstakt. Denna aspekt av problemet hänvisades till i en studie av Fröberg, (2010). 

Fröberg tar upp en central fråga vid formuleringen av det nya teknikprogrammet om innebörden av 

teknikbegreppet i förbindelsen till genus.  

I dagens svenska samhälle finns inga fysiska hinder för kvinnors närvaro i teknikens värld såsom 

kroppslängd eller muskelstyrka, det bör inte vara något som erfordras för en teknisk karriär under det 

andra milleniet (Bryman, 2011). För att förstå könsdispositioner bör det lyftas fram vad pojkar och 

flickor tänker och känner när de möter sitt första utbildningsval (Tellhed, Bäckström, & Björklund, 

2017a). Tellhed debatterar i studien lågt självförtroende, och att kvinnliga elever inte har tillit till sin 

egen förmåga i teknik eftersom teknik skrämmer flickors kunskapsövertygelser.  

I en granskning som skolinspektionen gjorde 2014 framkom det att kvinnliga elever tycker 

teknikundervisningen på högstadiet är onödig och irrelevant, samt den motiverar inte deras 

teknikintresse (Skolinspektionen, 2014). I den nationella kursplanen för teknik i den svenska 

grundskolan (Lgr 11), tas upp att en av de huvudsakliga uppgifterna i teknikundervisningen är att 

medverka till att utveckla elevernas kunskaper om teknik i vardagen och öka deras intresse för teknik 

(Skolverket, 2011a). Enligt Grenholm (2016) har studien visat entydigt att intresset är det allra viktigaste 

när man väljer till gymnasiet. Han pekar på att ”Det är av stor vikt att finna grogrunden till de 

inställningar som gör att ungdomar fortfarande gör traditionella studieval trots de insatser som görs 
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för att de ska välja obundet av kön och social bakgrund” (Grenholm, 2016, s. 10). Teknikintresse som 

område kommer att beaktas och granskas i denna rapport.  

Det är viktigt att förstå mekanismerna och faktorer som påverkar kvinnliga eleverna beslutsprocess. 

Undersökningen kommer att ta avstamp i tre gymnasieskolor inom Stockholms län (en fristående skola 

och två kommunala skolor från olika kommuner) för att söka efter svar på vad som avgör kvinnliga 

elevers gymnasieval.  

Bakgrund  

Gymnasievalet 

Alla elever som bestämmer att börja i gymnasiet utför i åk 9 ett gymnasieval där de väljer vilket/vilka 

program de föredrar för studier. Officiellt sett är inte gymnasieskolan en obligatorisk skolform, men den 

kan betraktas som sådan (SOU 2004:43). Statistiken visar att 98 % av grundskoleeleverna började 

gymnasieskolan direkt efter åk 9 år 2013 (Skolverket, 2014). Inom gymnasieskolan finns totalt 18 

gymnasieprogram att välja på. Av dessa är 12 yrkesprogram, samt 6 högskoleförberedande program, 

varav TE är ett. Alla program är treåriga (Skolverket, 2015).  

Om teknikprogrammet 

Enligt Skolverket (2017b) är teknikprogrammet gymnasieskolans fjärde största högskoleförberedande 

programmet med drygt 25 000 elever läsåret 2016/17, och kvinnliga elever går på programmet är ungefär 

16 %. Efter tre år tar eleverna examen, och de ska ha kunskaper för att studera vidare på 

högskola/universitet inom teknik och naturvetenskap. Skolverket (2011b) informerar om att 

teknikprogrammet är indelad i fem inriktningar; design- och produktutveckling, informations- och 

medieteknik, produktionsteknik, samhällsbyggande- och miljö samt teknikvetenskap. Förutom dessa 

inriktningar finns också skolor som skapar nya egna inriktningar inom teknikområdet., som t ex 

flygteknik och musikteknik.  

Syfte  

Tidigare forskning tyder på att kulturella koder påverkar ofta kvinnliga elevers val när de väljer 

gymnasieprogram såsom hur könsfördelningen ser ut på programmen och föräldrars åsikter. Förutom 

detta utgör teknikintresset också en påverkan på deras val av teknikprogrammet som 

teknikundervisningen på högstadiet (Grenholm, 2016). När det gäller definitionen av teknikbegreppet, 

har det eventuellt varit en viktig faktor som påverkar på kvinnliga elevers uppfattning om 

teknikprogrammet. Teknikbegreppets är kända för att ha maskulina framtoning (Fröberg, 2010). 

Dessutom visar tidigare forskning att risken är stor att kvinnliga elever tappar självförtroende när de 

saknar tillit på sina kunskaper och egna förmågor. De uppfattar ofta att teknikprogrammet är svårt 

(Tellhed et al., 2017a). Syftet med studien är att med utgångspunkt från Grenholms (2016) och Tellheds 

et al. (2017a) forskning undersöka vad som kan vara bidragande orsaker till att kvinnliga elever väljer 

eller väljer bort teknikprogrammet i gymnasievalsprocessen. I det enskilda arbetet undersöks hur 

kulturella koder, teknikbegreppet, självförtroende och teknikintresse, påverkar de kvinnliga elevernas 

tankar och inställning i gymnasievalsprocessen och som leder till ett val eller bortval av TE. Med stöd 

av tidigare forskning och vetenskapliga artiklar analyseras och undersöka vad som grundar sig i 

elevernas beslutsfattande.  
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Frågeställningen är:  

• Vilka bakomliggande faktorer är betydelsefulla då kvinnliga elever väljer eller inte väljer 

teknikprogrammet i gymnasievalet?  

Avgränsningar  

Endast kvinnliga elever tillfrågades att delta i denna studie. Syftet med jämförelse med NV var att elever 

kan bli behöriga att söka till civilingenjör i både programmen, samt de läser samma matematik, fysik 

och till viss del också kemi. En tanke var att försöka se efter vad som gjorde att de kvinnliga 

naturvetenskapseleverna inte valde teknikprogrammet. Alla genusaspekter har inte tagits i beaktande, 

men det har endast tagits upp när det gäller de kvinnliga elevernas teknikuppfattning och attityder 

gentemot området.  

Tidigare forskning  

Fokus för föreliggande kapitel är fyra forskningsområden som uppfattas vara relevanta för arbetets syfte 

och frågeställning. Kapitlet inleds med undersöks forskning kring kulturella koder och kvinnliga elevers 

uppfattning av teknikbegreppet. Kvinnliga elevers självförtroende när det gäller teknikkunskaper 

behandlas. Kvinnliga elevers teknikintresse beaktas. Därefter följer ett avsnitt om kvinnors tillgång till 

teknisk utbildning historiskt sett.  

Kulturella koder  

Enligt Grenholm (2016) har han kommit fram till i sin studie till en teoretisk modell som visar på de 

beroendefaktorer som han anser att ungdomarnas beslut till gymnasievalet grundas på (se figur 1).  

Grenholm (2016) benämner attityd som ofta kallas i litteraturen för kulturella koder. När eleverna 

väljer gymnasieprogram, beror detta på attityder som ofta har emotionella dimensioner i 

beslutsfattande (Grenholm, 2016). Dessa affektiva attityder är ofta ett resultat av påverkan från lärare, 

föräldrar och kamrater (Jidesjö, 2012). Grenholm tar även upp i sin studie att kvinnliga elever inte 

väljer teknikprogrammet eftersom det är få flickor som väljer programmet. Enligt Sandell (2007) är 

elevers självsortering beroende av grundläggande faktorer som klass/socioekonomisk bakgrund, kön 

och etnicitet; elevernas självsortering är baserade på dessa kulturella koder när de placerar in sig själva 

i en viss grupp. Det finns hierarkiska strukturer i kulturella koder för de olika gymnasieprogrammen; 

dessa kan vara beroende av klädstil, grad av studiemotivation osv. (Sandell, 2007).  
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Figur 1: Grenholms teoretiska modell över beslutsgången. 

Källa: (Grenholm, 2016)  

Teknikbegreppet  

När det gäller definitionen av teknikbegreppet, har det varit en viktig inverkan vid utvecklingen av det 

nya gymnasieprogrammet. En hel del forskning har bidragit till att beskriva vad teknik är eller, mer 

precist, vilken betydelse teknikbegreppet har (Fröberg, 2010). ”En brist hos många definitioner av och 

teorier om teknik är att de inte tar i beaktande att de individer som utvecklar, använder och 

interagerar med teknik är av olika kön, och framhåller att genus spelar roll för teknik. Det spelar roll 

för hur arbete struktureras och fördelas.” (Fröberg, 2010, s. 11).  

Fröberg (2010) gjorde en omfattande studie om hur genus och teknik/teknisk utbildning konstrueras i 

förhållande till varandra. Fröberg kommer bland annat fram till att många genusvetenskapligt insatte 

forskare har betonat betydelsen av genus för uppfattning av teknik. Fröberg (2010) intervjuade i sin 

studie 18 lärare som undervisade på teknikprogrammet. Hon illustrerar hur teknik och maskulinitet 

samproduceras genom att pojkars aktiviteter betraktas som teknik. Däremot upprättas en gräns mellan 

teknik och flickor genom att flickors aktiviteter inte beskrivs som teknik, och därför anses flickor som 

mindre teknikintresserade än pojkar. Fröberg uppger att teknikintresse mellan lärare verkar sättas i 

förbindelse till ”att praktiskt konstruera och realisera tekniska lösningar, något som kan kopplas till 

lärarnas betoning av teknik i relation till konstruktion, produktion och till praktisk verkstadsnära 

problemlösning” (Fröberg, 2010, s. 130). 

Lågt självförtroende  

Enligt Tellhed, Bäckström, & Björklund (2016); Tellhed et al. (2017a) har utfört en forskningsstudie 

där de har följt en stor grupp svenska ungdomar när de gjorde sitt första utbildningsval. I studien har 

inkluderats 650 killar och 677 flickor. Ett av de problemen som studien inriktar sig på är varför 

kvinnliga elever inte väljer Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) ämnen. 

Tellhed et al. (2017a) har kommit fram till att kvinnliga elever har lägre intresse för STEM och de tror 

inte på sina kunskaper för STEM, och det har i sin tur visat på lågt självförtroende.  

Kvinnor är oftare mer benägna att vara tvivlande till sina kunskapsförmågor, jämfört med män. Det 

innebär att negativa stereotyper i grupp kan internaliseras genom självstereotypprocesser, och 
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stereotypa som mindre kompetenta kan också vara orsak till att minska framtida 

prestationsförväntningar (Tellhed et al., 2017a; Tellhed & Adolfsson, 2017b). Tellhed et al. (2017a) 

beskriver att flickor tror att tekniken är stereotyp maskulin domän, som skrämmer flickors 

kunskapsövertygelser och det passar inte dem. Problemet leder även i sin förlängning till att påverka 

jämställdhet i samhället, då behöver flickor och kvinnor mer uppmuntran att utveckla ett säkert 

självförtroende. ”The cross-cultural research has shown that computer science is female-dominated 

and feminine-stereotyped in Malaysia, which supports the idea that gender coding is socially 

constructed and may be changed” (Mellström, 2009). Enligt Halpern, Aronson, Reimer, Simpkins, 

Star, & Wentzel (2007) har genusmönster även påverkat flickors förtroende för sin egen förmåga, 

vilket ofta gör att flickor känner sig underlägsna pojkar i tekniska klassrummet. Halpern och hennes 

kollegor konstaterar och fortsätter med att flickor i allmänhet underskattar sin tekniska förmåga det är 

därför viktigt att läraren är medveten om detta problem och aktivt bearbetar för att kunna utveckla 

flickornas självförtroende inom teknikämnet.  

Teknikintresset  

Grenholm (2016) visar genom sin undersökning bland annat att teknikintresse är av stor vikt för val till 

ett tekniskt program på gymnasiet. Grenholm beskriver om att de flickor som ville välja att läsa teknik 

på gymnasiet hade intressen att läsa och arbeta inom den tekniska branschen, där intressen har visat 

sig vara en central roll i beslutsfattandet i gymnasievalet. Vid flertalet tillfällen i hans studie 

framkommer det att det är intresset för något som styr vilket gymnasieprogram som väljs. Det 

förväntas därför av lärarna att jobba för att väcka intresse hos eleverna för just deras ämne, som leder 

till att kunna bidra till bestående intresse och djupare förståelse och därmed vilja till vidareutveckling 

inom ämnet menar Grenholm (2016).  

Lindahl (2003) utförde en studie där syftet var att lokalisera ungdomars intressen och deras attityder för 

NO och teknik samt andra ämne. Studien genomfördes från åk 5 och sedan följa utvecklingen under 

högstadiet fram till gymnasievalet. Lindahl skriver att resultaten till denna undersökning visar att i 

årskurs 9 är det endast 37 % av flickorna som betraktar vara sig intresserade av teknik, jämfört med 

killarna som har en andel på 80 %. Flickornas upplever sig dåliga och de får känna sig ointresserade av 

fysik, kemi och teknik i åk 7. Trots att de känner sig duktigare, har de kvar sitt intresse på denna låga 

nivå av ämnena under de följande åren i högstadiet. Lindahl talar om de traditionella val inom teknik 

och lektionsmaterial som används i undervisningen. Förutom detta vill elever känna sig inkluderade i 

lektioner som leder till att väcka deras intresse för ämnet, samt lust att lära teknik. Det är därför 

nödvändigt att lärarna tänker på teknikundervisningen och formulerar innehållet som så att det anpassas 

till alla elever. Särskilt flickor är mer kritiska till de tekniska lektionerna på grund av de känner sig 

dåliga och inte intresserade av ämnet (Lindahl, 2003). Heilbronner (2009) skriver om hur teknikämnen 

borde betraktas i skolan och på vilket sätt de borde undervisas. Lärare kan öka flickornas intresse för 

teknik genom att flytta bort sig från dessa traditionella lektionsmetoder inom teknik och istället ersätta 

eller integrera nya metoder att undervisa på. Det finns ett verkligt hot om att flickors arbete och intresse 

för teknikämnet kan minskas genom interaktion med pojkar i klassrumsmetoder, denna situation kallas 

stereotypiskt hot som Heilbronner (2009) beskriver.  

Enligt Jidesjö (2012) visar tidigare forskning att många elever är ointresserade av teknik samt 

naturvetenskap, oavsett kön. De undrar varför de ska lära sig naturvetenskap och teknik och har negativa 

attityder för att lära sig innehållet i skolan. Jidesjö (2012) beskriver i sin avhandling att elever generellt 

är intresserade av teknik och naturvetenskap, dock är anledningen att skolan har ett felaktigt fokus på 
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sin undervisning för att locka elevernas uppmärksamhet. Många av de delar som undervisas i skolan 

överensstämmer inte med vad elever vill ha. Han skriver att medan skolan inte lyckas fånga elevers 

intresse, lyckas populärvetenskapliga TV-program med. Jidesjö pekar på att innehållsfrågan och den 

bakomliggande orsaken till problemet är det som bör diskuteras snarare än attityder. ”Innehållsaspekter 

har varit ovanliga och i takt med att samhället utvecklats har i princip samma innehåll undervisats i 

den obligatoriska skolan.” (Jidesjö, 2012, s. 3).  

Brownlow, Smith, & Ellis (2002) skriver om hur flickors intresse för teknik kan stimuleras och vad är 

möjligheterna att öppna nya vägar. Under de tidiga skolåren är flickors intresse och duktighet i teknik 

högt, men de börjar trappa ner sitt intresse under högstadieåren. Den nedgången i flickors intresse för 

teknik på högstadieåren kan bero på att de inte ser ämnets användbarhet i framtiden och de tror att de är 

mindre kapabla än pojkar som Brownlow et al., (2002) beskriver. Brownlow et al. pekar på att flickor 

på högstadiet inte är intresserade av teknikkarriärer inom teknikområdet, även om många av dem inser 

att detta är ett brett område, samt att det finns många karriärmöjligheter och en bra lön, men de avlägsnar 

sig från teknisk utbildning eftersom attityderna emot kvinnor inom teknik är inte uppmuntrande.  

Teknikhistoria - Kvinnor i tekniken  

”Teknikbegreppet renodlades till vad som började kallas ”teknologi” och knöts till en mer exklusiv och 

vetenskapsorienterad praktik. Den nya teknologin inkluderade inte längre hantverk och annat som hade 

varit kvinnors arenor” (Fjaestad, u.å, s. 6). Berner (1997) skriver att i mitten av 1800-talet, utformade 

staten i Sverige en bestående hierarki av olika typer av tekniska utbildningsprogram som man vill 

akademisera de tekniska utbildningarna med. En civilingenjör har blivit en karriärväg som var 

acceptabel för medel- och överklassen söner som Berner (1997) beskriver. Ingenjörskarriär var en 

mycket maskulin ambition, samt det rådande maskulina samhället vid den tiden när det gäller ledarskap 

i grupper eller i form av fysisk styrka som inte passade det rådande samhällets syn på femininitet eller 

kvinnors roll i samhället. Denna uppfattning om könsbetoning gällande teknik ledde därför till att 

kvinnor uteslöts från teknisk utbildning eller tekniska arbeten (Berner, 1997).  

En mängd skäl dök upp med fysiska argument som användes mot kvinnor för att hålla dem borta från 

tekniska arbetsmarknaden; bland annat att kvinnor hade en svag kropp och var inte lämpliga för teknisk 

utbildning och tekniskt arbete (Skogh, 2001). Bland de andra anledningar var att det antyddes att 

storleken på kvinnors hjärnor är liten, det jämfördes mellan kvinnas hjärna och kroppsstorlek, vilket 

ledde till det antyddes att kvinnornas hjärnor skulle göra dem mindre intelligenta; efter ett tag 

reducerades detta argument ner (Sjøberg, 2000).  

Chalmers tekniska högskolas hemsida ger information om Sveriges första kvinnliga ingenjör i 1917. 

Vera Sandberg tog examen ifrån Chalmers tekniska högskola, vid den tiden var teknisk utbildning 

essentiell för männen. När 19-årige Vera Sandberg antogs 1914 var hon den enda kvinnan bland cirka 

500 män som studerade på Chalmers. Något som måste ha lockat mycket uppmärksamhet vid den tiden 

(www.chalmers.se). 1921 fick kvinnor slutligen rätt att studera på KTH på samma villkor som män, sju 

år innan dess hade den första kvinnliga studenten skrivits in på kemilektionen. När kvinnorna gavs rätt 

att studera på skolan innebar dock inte att alla hinder hade tagits bort (Karlqvist, 1997). Greta Woxén 

blev Sveriges första kvinnliga civilingenjör när hon tog examen ifrån KTH 1928. När hon började 1924 

var hon den enda kvinnliga teknologen på KTH (Fjaestad, 2011). Fjaestad har skrivit att ”var också 

tvungna att komma över hindret att de statliga läroverken inte var öppna för kvinnor.” (Fjaestad, u.å, s. 

7).  

http://www.chalmers.se/
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Kvinnor lockades till tekniska området under de båda världskrigen. När männen var inkallade, skulle 

kvinnorna arbeta i fabrikerna och inom tekniska området. År 1938 som för första gången officiellt att 

de tekniska yrkena även passar sig för kvinnor. Under de kommande årtiondena, fyrtio- och femtiotalet, 

hade det förekommit en anmärkningsvärd utveckling när kvinnorna kom in i teknikens arbetsområden, 

trots att de arbetade på lägre positioner (Staberg, & Sigurdson, 1992).  

Med lgr80 blev teknik ett obligatoriskt ämne på grundskolan när det blev inlagt i NO-blocket 

tillsammans med kemi, biologi och fysik (Hallström, Hultén, & Lövheim, 2013). Många fler fick prova 

på ämnet och intresset för teknik ökade. Resultatet var att antalet gymnasieplatser på den tekniska linjen 

tredubblades till mitten av 80-talet jämfört med 10 år tidigare (Rooke, 2013 i Skogh, 2013). Procentuell 

fördelning av kvinnliga elever var dock oförändrad, vilket ledde till fokus på könsfördelning. Enligt 

Skolverket (2016) diskuteras den så kallade dolda läroplanen, som handlar om de oklara reglerna i 

klassrummet, hur eleverna och lärare uppför sig i klassrummet och vad eleverna lär sig. När en ”dold 

läroplan” använde illustrationer i undervisningen, användes bilder på "aktiva" pojkar och flickor 

"passiva". Utöver detta har två rapporter med förslag till åtgärder hade presenterats, som innehåller råd 

om hur flickors intresse skulle kunna ökas kring tekniskt område (Staberg et al., 1992).  

I början av 1990-talet börjades arbetet med utvecklingen av en ny läroplan för gymnasieskolan. I 

samband med förändringen av gymnasieskolan ombildades också teknisk linje, så att tekniken förlorade 

sin status som eget program och utgjorde en gren i det naturvetenskapliga programmet (Fröberg, 2010). 

Detta medförde att den direkta effekten var en betydande minskning av antalet teknikelever. Från att 

teknisk linje under 1980-talet hade dubbelt så många elever som naturvetenskaplig linje, men efter 

gymnasiereformen i början av 1990-talet så att 2/3 av elevgruppen på det naturvetenskapsprogrammet 

valde naturvetenskaplig gren medan bara 1/3 valde det teknisk gren alternativet (Fröberg, 2010). I mars 

1998 fick Skolverket i uppdrag av regeringen, beslutet kom efter den negativa förändring som ledde till 

en nedgång i teknisk utbildning (Skolverket, 1998 i Fröberg, 2010). Ett viktigt mål med det nya 

teknikprogrammet var att locka flickor till att studera teknisk utbildning. Under den nya utformningen 

av det nya teknikprogrammet, fokus var på teknikbegreppet i kopplingen till genus som spelar roll för 

teknik och teknikutveckling för att utforma en mer könsfördelning i teknisk utbildning. Efter dessa 

ansträngningar och ambitioner för det nya programmet, lockade andel flickor under teknikprogrammets 

år 2000 utgjorde 11% av eleverna, och under läsåret 05/06 var andelen flickor på teknikprogrammet 

14% (Fröberg, 2010).  

Metod  

Urval  

För denna undersökning har använts ett explorativt urval, inte ett representativt (Denscombe, 2009). 

Eftersom syftet är att undersöka vilka bakomliggande orsaker som påverkat kvinnliga eleverna att välja 

TE, var det betydelsefullt att täcka in detta område så mycket som möjligt. Det har använts ett subjektivt, 

icke-sannolikhetsurval (Denscombe, 2009). En webbaserad enkätundersökning till eleverna valdes som 

huvudmetod för denna studie, samt till att vara huvudstrukturen för datainsamlingen.1 Fördelen med 

enkätmetoden är att ett enkelt och tydligt sätt samt att nå ut till ett större antal elever som Denscombe 

                                                      
1 Se bilaga 1 för fullständigt slutgiltigt frågeformulär. 
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(2009) beskriver. En webbaserad enkätundersökning till lärarna valdes även som andra metod för 

datainsamlingen, med anledning av en tidsmässigt begränsad tillgång till lärarna. En semistrukturerade 

gruppintervju med eleverna valdes som metod att få tillgång till viktig information som skulle hjälpa till 

att bygga upp helheten. Resultatet av intervjun riktar sig till att komplettera enkätresultatet, för att få 

tillgång till nödvändig datainsamlingen (Johansson & Svedner, 2010, s. 28–30).  

Två kommunala gymnasieskolor från olika kommuner inom Stockholms län har valts för att genomföra 

undersökningen i kombination med en liten grupp från en fristående skola. Syftet är i de två kommunala 

skolor finns både TE och NV program, samt det finns tre största inriktningarna på TE, för att kunna 

jämföra eleverna svar. Ett antal e-postmeddelande skickas och telefonsamtal gjordes till två andra 

skolor, men de vägrade att delta i undersökningen på grund av brist på tid.  

Enkätundersökningen motsvarades av samtliga kvinnliga elever på tre gymnasieskolors teknikprogram 

i alla årskurser. Målet är att ha ett så stort urval av dessa som möjligt, totalt 67 st. Enkäten skickades 

likaså ut till en jämförande grupp som används som kontrasterande datakälla, dessa bestod av samtliga 

kvinnliga elever 138 st. i alla årskurser på naturvetenskapsprogram i två kommunala gymnasieskolor 

(det finns ingen NV i den fristående gymnasieskola). Naturvetenskapseleverna intogs i studien som 

kontrasterande datakälla, liksom att ha extra grundade data, för att öka validiteten och trovärdigheten 

med denna kvalitativa undersökning (Denscombe, 2009). Beslut om urvalets storlek valdes i ett 

pragmatiskt tillvägagångssätt (Descombe, 2009). Undersökningens storlek gav enkätundersökningen ett 

urval på totalt 205 kvinnliga elever. Efter överenskommelse med lärarna i skolorna har enkäten skickats 

via e-postadress till eleverna. 

▪ På den fristående skolan finns det bara en inriktning på teknikprogrammet och den är 

information- och medieteknik. Teknikprogrammet har sedan höstterminen 2012 haft den högsta 

antagningspoängen på skolan. Det finns inte naturvetenskapsprogrammet i skolan. Totalt alla 

tre åren är 6 kvinnliga elever, enligt en tekniklärare på skolan.  

▪ Den första kommunala skola som ingår i undersökningen benämns med bokstaven A. De tre 

inriktningarna på teknikprogrammet är; design- och produktutveckling flyg, design- och 

produktutveckling teknisk design och teknikvetenskap finns etablerade på skolan, samt teknik 

– det fjärde året. Totalt alla tre åren är 29 TE-kvinnliga elever. Samtliga kvinnliga elever på 

naturvetenskapsprogram i samtliga årskurser är 61 st., enligt rektorn på skolan. 

▪ Den andra kommunala skola som ingår i undersökningen benämns med bokstaven B. De tre 

inriktningarna på teknikprogrammet är; informations- och medieteknik, design- och 

produktutveckling och teknikvetenskap finns etablerade på skolan, samt teknik – det fjärde året. 

Totalt alla fyra åren är 32 TE-kvinnliga elever. Samtliga kvinnliga elever på 

naturvetenskapsprogram i samtliga årskurser är 77 st., enligt en tekniklärare på skolan.  
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Tabell 1: Fördelningen mellan respondenterna 103 svar inkom  

Gymnasieskolorna Respondenter ifrån 

naturvetenskapsprogrammet 

Respondenter ifrån 

teknikprogrammet 

Fristående gymnasieskolan 0 6 

Gymnasieskola A 26 18 

Gymnasieskola B 28 25 

Totalt 54 49 

Samtliga: 103  

 

 

Datainsamlingsmetod  

Enkätundersökningen till eleverna 

För undersökningen valdes kvantitativ forskning som datainsamlingsmetod (Denscombe, 2009; 

Johansson et al., 2010), en enkätundersökning har genomförts för denna studie. Liksom kopplas ihop 

med en kvalitativ forskning, denna forskning består av en småskalig studie, och betraktar saker i deras 

sammanhang (Denscombe, 2009, s. 344–347).  

En webbaserad enkätundersökning valdes till huvudstrukturen för datainsamlingen och datahantering 

av web-Google forms. Enkätundersökningen utfördes, med anledning av en tidsmässigt begränsad 

tillgång till elever, i ett tidigt skede av detta arbete. Frågeformuläret utformades utifrån tidigare 

forskning, genom att prata med kvinnliga eleverna under VFU perioden kring varför få kvinnliga elever 

väljer TE och utifrån ämnesdidaktik i teknikseminarier (Amundsen, 2017; Norström, 2017),2 som var i 

fokus på eventuella bakomliggande orsaker till varför det inte finns fler kvinnliga elever som vill välja 

teknikprogrammet. Enkätundersökningen innehåller frågor med svarsalternativen, flervalsalternativ, 

likertsskala i 5 steg, och 3 öppna frågor där skolan är en kommunal skola eller en fristående skola, namn 

på respondentens högstadieskola samt namn på respondentens boendekommun. Enkäten innehåller även 

fyra frågor med öppna svar för att respondenten ska kunna uttrycka sina tankar (Johansson et al., 2010).   

Ett mejl med information om undersökningen skickades ut via e-postadress till alla TE och NV kvinnliga 

eleverna med hjälp av, en tekniklärare i den fristående skola, rektorn i skola A och en tekniklärare i 

skola B eftersom jag inte hade mejllistor till eleverna. Mejlet består av information, och länk respektive 

i mejlet inklistrad QR-kod till webbenkäten, svaren kom automatiskt att skrivas in i en databas, 

processen i sin tur var snabbt och exakt (Denscombe, 2009, s. 215). I mejlet betonades att respondenten 

har blivit utvald till att delta och att det är frivilligt, inga obligatoriska frågor, inget namn krävs, anonym 

undersökning med chanser till vinst 9 presentkort (3 presentkort till varje skola) som lottades ut mellan 

samtliga deltagare.3 En skriftlig påminnelse samt muntliga uppmaningar utfördes till eleverna för att 

svara på enkäten.  

                                                      
2 Teknik didaktikkurs inom KPU.  

3 Skola A tackade nej för presentkort.  
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Enkätundersökningen till lärarna  

En webbaserad enkät innehåller åtta frågor med öppna svar valdes av web-Google forms4 och 

betoningen ligger att lärarna skulle kunna uttrycka sina synpunkter. Sedan skickades ett e-postadress till 

alla lärarna i A skola och den fristående skola; fyra svar inkom. Mejlet består av information, och länk 

respektive i mejlet inklistrad QR-kod till webbfrågorna, svaren kom automatiskt att skrivas in i en 

databas (Denscombe, 2009). Enkäten genomfördes, med anledning av en tidsmässigt begränsad tillgång 

till lärarna.  

Intervjun   

En semistrukturerade gruppintervju har genomförts vilka också har inkluderats i arbetet, 

semistrukturerad intervjun är en flexibel metod eftersom det är lättare för informanten att ge fylliga svar 

och möjlighet att få detaljerade svar (Johansson et al., 2010; Bryman, 2011). Semistrukturerade 

gruppintervjun utfördes med tre TE-elever på den fristående skola där min VFU genomfördes.5 

Gruppintervjun visar emellertid en praktisk lösning på problemet, diskussioner i gruppen som gör att 

deltagarna kan lyssna på alternativa åsikter som Denscombe (2009) beskriver.  

Bearbetning av material  

Det insamlade materialet har hanterat och sorterat automatiskt av Google forms, därefter det har 

presenterats och analyserats data med hjälp av Excel för att ”överföra en mängd rådata till tabeller, 

stapeldiagram eller cirkeldiagram som är väsentligt för att göra deskriptiva data begripliga” 

(Denscombe, 2009, s. 349). De speciella data som kommit fram i resultatet av enkäterna och 

gruppintervjun har utförts, kategoriserats, analyserats, diskuterats och kopplats till tidigare forskning. 

Det stora antalet kommentarer från de öppna frågorna i enkätundersökningarna och gruppintervjun 

kunde inte presenteras i analysen på grund av det är begränsat antal ord i detta arbete. Men de viktiga 

kommentarerna togs i beaktande och klassificerades, eftersom intervjun resultat riktar till endast stödja 

enkätresultat på de punktar dessa löper samman, för att slutföra datainsamlingens syftemål.  

Det är viktigt att insamlat materialet kommer att beskrivas och noteras utan att lägga in några egna ord 

och beskrivningar (Bjørndal 2005, s. 58). De citat som ingår i resultaten och analysen har redigerats för 

att korrigera det svenska språket och förbättra läsbarheten. Det finns ingen standard för att överväga om 

talat språk ska omformuleras till grammatiskt rätt eller inte vid analys (Kvale, 2007), att redigera till 

grammatiskt korrekt skriftspråk efter analys för att underlätta uppvisandet av resultaten i diskussionen 

är ett val som gjorts i denna undersökning.  

Etiska överväganden  

Studien har genomförts i enlighet med fyra forskningsetiska krav för studier inom humaniora och 

samhällsvetenskap (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet, samtliga deltagarna eleverna och 

lärarna informerades muntligt och skriftligt om vad som är syftet med undersökningen, de delgavs att 

undersökningen var frivillig, anonym, samt att varje deltagare när som helst kunde hoppa av 

undersökningen och få avbryta sin medverkan.  

                                                      
4 Se bilaga 2 för fullständigt slutgiltigt frågeformulär.  

5 Se bilaga 3 för fullständigt grupp intervjufrågorna. 
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Samtyckeskravet, detta innebär att deltagaren måste inhämta samtycket av vårdnadshavare, i de fall 

deltagarna är under 15 år. Endast personer över 15 år deltog i denna studie. Konfidentialitetskravet, det 

har tagits hänsyn till att allt insamlat material bearbetas konfidentiellt, samt eleverna och lärarna 

anonymiseras i möjligaste mån. Ingen individ identifieras i samband med denna rapport, och tron att det 

är inte påtagligt påverkar någons rätt till privatliv. Forskning är att främja vetenskaplig utveckling för 

att utveckla och förvärva nya kunskaper. Den insamlade data och informationen har bara använts i denna 

undersökning, vilket uppfyller nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).   

Den nödvändiga informationen om etiska överväganden har hämtats från Codex hemsida6 

(www.codex.vr.se). En överenskommelse gjordes om att den slutgiltiga rapporten ska skickas till 

skolorna som elektroniska kopior.  

Resultat och Analys  

I detta avsnitt presenteras resultat och analys av de specifika data som är relevanta för studien, som 

framkommit som resultat från enkätundersökning till eleverna, enkätundersökning till lärarna samt 

gruppintervju med eleverna. Resultaten har kategoriserats och analyserats med stöd av teoretiska 

perspektiv på kulturella koder, teknikbegreppet, lågt självförtroende samt teknikintresse. Andra viktiga 

faktorer som har kategoriserats i en separat punkt.  

Resultatpresentation  

Enkätundersökningen skickades ut till alla kvinnliga eleverna på Teknikprogrammet i tre 

gymnasieskolor, samt till alla kvinnliga eleverna på Naturvetenskapsprogrammet i två kommunala 

gymnasieskolor.7 Totalt 205 elever, 103 svar inkom, fördelningen av enkätrespondenterna mellan de två 

gymnasieprogrammen i alla tre gymnasieskolor (se figur 2).  

 

 

Figur 2: Uppdelningen av enkätrespondenterna mellan de två gymnasieprogrammen i alla tre gymnasieskolor.  

                                                      
6 Codex – regler och riktlinjer för forskning.  

7 Ingen NV i den fristående skola.  

48%52%

Uppdelning av deltagarna

 Teknikprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet

http://www.codex.vr.se/


12 

 

Kulturella koder (attityder)  

Det här avsnittet kommer att dela upp till två delar, den första delen visar tidpunkt för beslut, och den 

andra delen visar attityder med målsättning att se huruvida vad som hade påverkat valet av 

gymnasieprogram är beroende av vänner-, syskon-, lärar-, föräldrapåverkan, programmets prestige eller 

konstruktioner av kön.  

Tidpunkt för beslut av gymnasieval  

Två tredjedelar av de kvinnliga eleverna som valde TE anger att de hade bestämt sig under 

gymnasievalet eller vid omvalet, medan mer än hälften av alla kvinnliga elever som valde NV uppger 

att de hade bestämt sig under högstadiet eller före högstadiet. Beslutet att välja teknikprogrammet kan 

vara svårare, det kan här bero på sociala faktorer såsom vänner-, föräldrapåverkan osv. Se illustration 

av resultaten i figur 3. 

 

Figur 3: Teknikprogrammets och Naturvetenskapsprogrammets kvinnliga elever när de utförde sitt beslut av 

gymnasieval. 

 

Utslaget i frågan om eleverna hade TE eller NV som ett alternativ i sitt gymnasieval, 44 % av de 

kvinnliga eleverna på NV anger sig ha tänkt på att välja TE vid gymnasievalet medan 38 % av de 

kvinnliga eleverna på TE hade funderat på att eventuellt välja NV (se figur 4). Detta resultat beror 

förmodligen på att det är lättare att fatta beslut att välja naturvetenskapsprogrammet eftersom detta inte 

strider emot kulturella koder som könsstereotyper i programmet, eller det beror på att teknikprogrammet 

inte finns på alla skolor.  

 

Figur 4: NV-eleverna och TE-eleverna hade teknik eller natur som ett alternativ i sitt gymnasieval. 

4%

25%

63%

6%

2%

Teknik Före högstadiet

Under högstadiet,
föregymnasievalet

Under
gymnasievalet åk 9

Vid omvalet åk 9

Något annat

13%

39%
43%

0%

5%

Natur Före högstadiet

Under högstadiet,
föregymnasievalet

Under
gymnasievalet åk 9

Vid omvalet åk 9

Något annat

38%
62%

Teknik

Ja

Nej

44%
56%

Natur

Ja

Nej



13 

 

Vad som påverkade valet av gymnasieprogram  

Resultatet visar de olika attityder som har påverkat kvinnliga eleverna vid deras gymnasieval (se figur 

5).  

 

Figur 5: Vad som påverkade valet av gymnasieprogram. 

 

1) Påverkan av vad mina vänner valde och påverkan från syskon  

Ett väldigt lågt och liknande utslag framkom för de bägge programmen av påverkandefaktorerna. Det 

verkar vara så att vänner och syskon inte påverkar eleverna i någon större grad (se figur 5).  

2) Programmets antagningspoäng  

NV-eleverna ansåg att denna faktor inte hade inflytande på deras gymnasieval. Medelvärdet är 1,8, 

siffran hos TE-eleverna är 1,5 (se figur 5). 

3) Programmets prestige  

Denna faktor varierade av effekten bland elever i olika program och var högre på NV, för NV som visar 

medelvärdet 2,9 och för TE medelvärdet är 1,9 (se figur 5). Skillnaden här kan även bero på de kulturella 

koder som föreligger på de olika programmen, som t.ex. en könsjämn i NV som har högre prestige.  

4) Påverkan från mina föräldrar  

Utslaget i frågan var relativt hög och lika i de bägge programmen (se figur 5). Föräldrarnas åsikter spelar 

en viktig roll i elevernas val. Detta kan kopplas till kulturella koderna (sociala faktorer), som medvetna 

eller omedvetna.  

Jag visste redan från årskurs 5 att jag ville bli kirurg och behövde därför gå natur linjen, och mina föräldrar 

uppmuntrade mig [NV-eleven 1]; Föräldrarnas påverka [NV-eleven 2].  

Min pappa jobbar med dator och han påverkade mig, och jag vill bli som honom [TE-eleven 1]; 

Föräldrarnas påverkan men det var mest mitt eget intresse, jag skulle vilja bli civilingenjör [TE-eleven 

4].  
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5) Påverkan från läraren på högstadiet  

Utslaget på denna faktor i valet låg väldigt lågt och lika i de bägge programmen (se figur 5). 

Sammanfattningsvis, läraren har även en viktig roll att stötta eleverna vid deras beslutsprocess, men det 

verkar som att det inte har skett. Möjligen kan detta relateras med de kulturella koderna.  

Jag kommer inte ihåg att någon hade pratat om teknikprogrammet under högstadiet [TE-eleven 2]; Min 

mattelärare påverkade mig, när jag tvivlade på att jag skulle klara det så stöttade hon mig. För att få något 

av mina drömjobb måste jag gå denna linje [NV-eleven 3]; Min kompis mamma som tidigare varit min 

lärare pushade på att jag skulle välja teknikprogrammet. Eftersom jag inte hade någon aning om vad jag 

ville välja så lät det bra [TE-eleven 5].  

6) Att känna att jag kan passa in och inkluderas bland eleverna som studerar på programmet 

Utslaget på denna faktor i valet var hög och relativt lika i de bägge programmen, för NV som visar 

medelvärdet 3,3 och för TE medelvärdet är 3,2 (se figur 5).  

Hur könsfördelningen såg ut på programmen [NV-eleven 4]; Den första dagen när jag kom till 

klassrummet, var jag ensam tjej i klassen, eftersom det gick bara killar på TE, då ville jag byta till NV. 

Trotts att jag var/är intresserade av teknik och vill bli civilingenjör, är det svårt att gå med mer killar på 

TE. Nu har jag bestämt mig att läsa extra kurser i sommaren för att kunna nå andra flickor i åk 3 på TE 

[TE-eleven 2].  

Detta resultat var förväntat på grund av kvinnliga eleverna anger att könsfördelningen på 

teknikprogrammet bidrar till att flickor inte vill välja att läsa vidare inom området och det påverkar deras 

teknikintresse. Detta kan höra ihop med kulturella koder som existerar i alla gymnasieskolor, dvs 

könsfördelningen i båda programmen därmed kvinnliga elever som skulle kunna anpassa sig på något 

sätt eller inte (Grenholm, 2016; Fröberg, 2010).  

7) Planeringen för att studera i tekniska studier i framtiden 

Utslaget i frågan visar att 60 % av de undersökta eleverna på TE och 13 % av NV-eleverna anger att de 

planerar att studera vidare i just tekniska studier. 35 % av TE-eleverna samt 46 % av NV-eleverna 

svarade att de kanske skulle fundera på att göra det. 39 % av NV-eleverna och 6 % av TE-eleverna 

svarade nej. Detta kan höra ihop med kulturella koder, och att könsfördelningen är ojämn i tekniska 

utbildningarna.  

8) Föräldrars utbildningsnivå  

Utslaget i frågan tyder på att 32 % av TE-elevernas föräldrar, och 30% av NV-elevernas föräldrar har 

teknisk högskole- eller universitetsutbildning. 30 % av NV eleverna, samt 41 % av TE-eleverna säger 

att de har föräldrar med någon typ av högskole- eller universitetsutbildning (se figur 6).  

Min pappa läste också teknik [TE-eleven 6]; Jag vill bli någon form av civilingenjör som min pappa, min 

pappa gick denna linje när han var ung [TE-eleven 7]; Mina föräldrar då de jobbar inom industrin, har 

fått många inblickar i hur arbetslivet ser ut där [TE-eleven 8].  

Sammanfattningsvis, dessa höga procentsatser med högutbildade föräldrar har säkert en stor roll i 

elevernas gymnasieval, som medveten eller omedveten sådan. Dessa kan kopplas till kulturella koder, 
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dvs sociala faktorer som föräldrars utbildningsbakgrund. Föräldrarnas utbildningsbakgrund8 är 

avgörande för studieresultat och vid beslutsprocess (Grenholm, 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6: Resultaten av de kvinnliga elevernas föräldrars utbildningsnivå. 

Teknikbegreppet  

Utslaget i frågan påverkan av namnet på inriktningen för NV som visar medelvärdet 2,1 och för TE 

medelvärdet är 3. Efter en granskning i enkäten av vilka TE eleverna givit denna faktor en hög grad, 

relateras detta till teknikprogrammets inriktning Design- och produktutveckling. Kvinnliga eleverna 

anser att teknikbegreppet är en maskulin framtoning. Detta kan relateras till den maskulina företeelsen 

av teknik, samt höra ihop med kvinnliga elevers uppfattning av teknikbegreppet (Fröberg, 2010).    

Teknik begreppet är ganska en manlig framtoning, det skulle vara bättre om namnet skulle vara t.ex. 

ingenjör program [En natur lärare i A skola]. 

                                                      
8 Statistik om grundskolebetyg och föräldrars utbildningsbakgrund finns tillgänglig på Skolverkets 

hemsida: siris.skolverket.se 
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Många flickor tycker att teknik är en manlig grej [TE-eleven 3]; Inriktningen blev det eftersom jag tyckte 

att design lät roligt, och jag kommer att kunna välja till bild senare vilket jag tycker om [TE-eleven 14]; 

Mina intressen och innehållet i design inriktning [TE-eleven 9].  

Lågt Självförtroende  

Teman inom denna kategori sammanfattas informanternas uttalanden om hur de ser på sig själva ger 

indikationer på vilka de är och deras självförtroende inom teknik. Några informanter uttrycker att de har 

inte så mycket kunskaper inom området.  

Flickor tycker att programmering och dator är svåra, och att killar har mer egna erfarenheter inom 

området, detta kan vara en av orsaker att de inte väljer TE. I denna skola har de kvinnliga eleverna de 

högsta betygen i teknikprogrammet [En tekniklärare i fristående skolan].  

Många flickor på högstadiet tyckte att teknik är svårt [TE-eleven 10]; Flickor vågar inte att välja TE, 

p.g.a. de tycker att det är svårt [TE-eleven 11]; Vi hade knappt ingen aning om vad programmering är 

och vad koderna är. Killar har mer information om programmering från den dagliga upplevelsen utanför 

skolan [TE-eleverna 1, 2 & 3].  

Den har en stereotyp av att bara vara tråkiga datanördskillar där majoriteten är ganska omotiverade, vilket 

jag tror påverkar [NV-eleven 5]; Lätt för matte och fysik men svårt för teknik, jag har otillräckliga 

kunskaper inom teknik. Många flickor på högstadiet tyckte att teknik är komplicerat [NV-eleven 6].  

Sammanfattningsvis kan sägas att eleverna inte tror på sina egna förmågor inom teknikämnet och det 

har i sin tur bidragit till att de väljer då istället naturvetenskapsprogrammet. Förutom detta anser en stor 

del av kvinnliga eleverna att teknik är svårt och är en manlig sak, samt att de har otillräckliga 

teknikkunskaper från högstadiet. Möjligen kan detta relateras till lågt självförtroende (Tellhed et al., 

2017a).  

Teknikintresset  

1) Vad det är som påverkar flickors intresse att välja teknikprogrammet  

TE-eleverna och NV-eleverna anser att om flickor skulle veta att teknikprogrammet är bättre 

förberedelse för civilingenjör, skulle detta väcka deras teknikintresse. En TE-elev anger för att locka 

flickor till TE och öka deras intresse, är det bra att flickor ska känna till att TE är ett brett program, och 

det är inte en manlig grej eftersom det är samma som NV. Hon säger att ”Allt möjligt, jag säger till mina 

syskon att teknikprogrammet ger lika mycket som naturprogrammet, en klasskamrat på TE skulle vara 

behörigt för att läsa vidare som doktor, eftersom vi även läser biologi 1 & 2 och kemi. Teknik är 

framtidens ett välbetalt yrke, man kan få 40 000 kr i månaden.” [TE-eleven 3].  

Intresset för spel och programmering kanske inte är lika högt hos kvinnliga elever än hos manliga elever 

[Bitr. rektor i fristående skolan].  

Flickorna är inte intresserade av teknikämnen och har svårt med det [TE-eleven 3]; Mer information om 

just denna linje och vad som kan vänta efter gymnasiet [TE-eleven 12].  

Läget (hur nära det var mitt hem) [NV-eleven 7]; Vi tror att tjejer inte väljer teknikprogrammet för att 

dom inte är intresserade men även att de inte är så många tjejer som väljer de. Tanken att gå i en klass 

med bara killar kan kännas jobbig. Tråkigt undervisningen på högstadiet [NV-eleven 8]; 
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Teknikprogrammet finns inte på många skolor. Det finns inte alla inriktningar på skolan, då hade jag valt 

natur [NV-eleven 9].  

Sammanfattningsvis kan sägas att det eventuellt har att göra med kopplingen till teknikintresse (Lindahl, 

2003; Grenholm, 2016). Det framstår som att teknikprogrammet inte finns på många skolor, samt det 

finns inte alla inriktningar på en skola. Denna aspekt togs inte med i hänsyn vid datainsamlingen. Det 

har inte i min studie kommit fram vad detta kan bero på, därmed är det verkligen en intressant fråga för 

vidare forskning.  

2) Teknikundervisning på högstadiet  

Utslaget var relativt lika programmen emellan. Uträknat visar att TE-eleverna har ytterligare en 

förskjutning mot ett mer negativt betyg, de toppade sin kurva med medelvärdet 3,3 de tycker samtidigt 

att den bara var medelmåttig och otydligt. NV-eleverna tycker samtidigt att den bara var medelmåttig 

och inte bra, medelvärdet 3,1 (se figur 7).  

Jag personligen inte dock någon positiv upplevelse till teknik under högstadiet då jag tyckte att det var 

ostrukturerat. Men om teknikundervisningen blir bättre skulle det kunna leda till att fler tjejer väljer 

teknikprogrammet [TE-eleven 13]; Undervisningen i högstadiet var tråkigt och irrelevant, det var bara 

sladdar, tryck lampor, bygg och ingen programmering. Vi många trodde att det är elprogrammet, samt vi 

trodde att tekniken är en manlig sak [TE-eleverna 1 & 3].  

Jag tycker inte att det känns som ett riktigt ämne i högstadiet, det känns som om det är lite bortglömt på 

skolor. Tekniklektioner var mest praktiska och pojkarna var mer intresserade av teknik än flickorna. Jag 

är ointresserade av TE trots att det är ett brett område [NV-eleven 10].  

Sammanfattningsvis, avsaknaden av kvinnliga förebilder i undervisningen har bidragit till att tro att 

teknik kan vara en manlig sak. Många kvinnliga elever tycker att teknikundervisningen var tråkigt och 

irrelevant på högstadiet och den motiverade inte deras teknikintresse. De undersökta eleverna anger att 

om teknikundervisningen blir bättre på högstadiet skulle det kunna leda till att fler kvinnliga elever 

väljer teknikprogrammet. Teknikundervisningen kan eventuellt höra ihop med teknikintresse (Jidesjö, 

2012; Grenholm, 2016). 

 

 

Figur 7: Kvinnliga elevernas synpunkter om högstadiets teknikundervisning.  
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3) Tekniklärarens undervisning på högstadiet  

Resultatet var relativt negativt för de båda programmen. NV toppade sin kurva mot en något större 

förskjutning emot det negativa hållet av tekniklärarens undervisning, med en något lite mer 

normalfördelad kurva. För NV som visar medelvärdet 3 och för TE medelvärdet är 2,8 (se figur 8). ” Vi 

hade haft flera tekniklärare eftersom skolan fick byta tekniklärarna flera gånger på grund av lärarna 

var ointresserade av teknik och de var inte bra” [TE-eleven 3]. 

Sammanfattningsvis, läraren har en viktig roll för att motivera elevernas teknikintresse och involvera 

dem i lektioner vilken kan också vara en inspiration för lärande. Tekniklärarens undervisning har 

eventuellt att göra med kopplingen till teknikintresse (Lindahl, 2003; Jidesjö, 2012).  

 

 

Figur 8: kvinnliga elevernas synpunkter om tekniklärarens undervisning på högstadiet.  

Andra viktiga faktorer  

I detta avsnitt kommer att granskas resultaten av de andra viktiga faktorer som påverkar eleverna vid 

deras beslutprocess: studievägledaren och öppet hus. 

 

Figur 9: Andra viktiga faktorer som påverkar eleverna vid deras gymnasieval.  
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1) Påverkan från studievägledare (SYV)  

Studievägledaren verkar ha en mycket låg inverkan på eleverna i båda programmen. För NV som visar 

medelvärdet 1,5 och för TE medelvärdet är 1,6 (se figur 9). Sammanfattningsvis, det visar sig att 

studievägledaren har en enormt låg påverkan på kvinnliga eleverna i båda två programmen. I denna 

studie är det inte tydligt framgått vad som kan vara orsaken till varför SYV inte har så stor påverkan på 

kvinnliga elever, så det är en intressant aspekt för en framtida forskning.  

SYV hjälpte inte på vägen och hon sa: ”plugga bra och välja vill du vill” [TE-eleven 3]; Inte många vet 

vad teknikprogrammet innebär. Det pratas inte så mycket om, jag tror att det är för att folk inte vet vad 

linjen egentligen är. Vad man kan bli? Vilka kurser? Vilka skolor har teknikprogrammet? [NV-eleven 

11]; Jag har knappt någon aning, ingen som har pratat om teknikprogrammet i högstadiet [NV-eleven 

12].  

2) Öppet hus  

Det framstår att utslaget på denna faktor var relativt likt för de båda programmen. För NV som visar 

medelvärdet 3 och för TE medelvärdet är 3,1. TE-eleverna och NV-eleverna har en förskjutning mot ett 

positiv betyg av öppet hus, mer än hälften av de svarade att de hade påverkat av öppet hus (se figur 9). 

Resultatet tyder på att öppna hus har varit en framträdande faktor som har en stor inverkan på kvinnliga 

eleverna.  

Det är en viktig och relevant fråga. Och något som vi som skola också bör ha i åtanken när vi gör reklam 

för skolan för att motivera fler kvinnliga elever till skolan [Bitr. rektor i fristående skolan]; Jag hade lite 

svårt att välja vilken linje jag ville gå, men efter att ha gått på ett öppet hus valde jag sedan teknik för att 

de är en väldigt bred linje [TE-eleven 15].  

3) Teknikprogrammet är flummigt  

Utslaget i frågan var, mer än hälften av NV-eleverna tycker att teknikprogrammet är flummigt, och de 

har knappt ingen aning, jämfört med TE-eleverna där två tredjedelar tycker att det inte stämmer och det 

påverkade inte dem. Sammanfattningsvis, kvinnliga elevers brist på information om teknikprogrammet, 

vilket kan orsakas av studievägledarnas frånvaro och öppna huset.  

Diskussion  

I det här kapitlet diskuteras resultatet på frågeställningen med koppling till tidigare forskningar som har 

valts ut för arbetet. Frågeställningen som diskuteras är ”Vilka bakomliggande faktorer är betydelsefulla 

då kvinnliga elever väljer eller inte väljer teknikprogrammet i gymnasievalet?”  

Kulturella koder  

Flera faktorer har dykt upp i resultaten av undersökningen som verifierar en möjlig koppling till så 

kallade kulturella koder i gymnasieprogrammen. När eleverna känner att de tillhör en viss grupp placerar 

de in sig själva i en sådan grupp där de tycker sig höra hemma i ett slags självsortering (Sandell, 2007). 

Enkätundersökningen till kvinnliga eleverna visade även ett liknande resultat, det observerades att 

kulturella koder som könsfördelningen i programmen är viktigare för NV-eleverna än för TE-eleverna.  
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En låg andel kvinnliga elever på TE leder till att flickor har svårt att hitta kvinnliga förebilder bland TE-

elever samt svårigheten att skapa den kulturella kod som skulle göra att de uppfattar att de passar in i en 

sådan grupp. Dessutom påverkar könsfördelningen kvinnliga elevernas intresse att gå på programmet 

(Fröberg, 2010). Kvinnliga eleverna vill inte känna sig tvingade att umgås med de få kvinnliga elever 

som finns på utbildningen. Konstruktioner av kön är satt i förbindelse till dessa attityder (kulturella 

koder), attityder och intressen är det som utgör motiv till beslut när elever fattar beslutet om sitt 

gymnasieval (Grenholm, 2016).  

Tidpunkt för beslut av gymnasieval, dvs beslutet att välja teknikprogrammet genomfördes väldigt sent 

av de undersökta eleverna på TE med förståelsen att ett val för att välja TE är förmodligen mycket 

svårare att ta jämfört med att som kvinna välja NV (se figur 3), tron på att den bryter emot gällande 

normer och värderingar (Grenholm, 2016). En NV-elev skrev att hon redan hade bestämt sig från årskurs 

5 att gå natur linjen eftersom hon vill bli kirurg, och hennes föräldrar uppmuntrade henne. De unga har 

redan i år 5 har tydliga idéer om vilka karriärer som de kan tänka sig i framtiden (Lindahl, 2003). De 

flesta undersökta kvinnliga eleverna på teknikprogrammet går Design- och produktutveckling 

inriktning. Denna inriktning passar mer kvinnliga elevernas intressen och de känner sig hemma, och 

könsfördelningen är ganska jämställd, där det går fler kvinnliga elever i inriktningen. Kvinnliga eleverna 

hade i princip bara valt teknikprogrammet för att de är intresserade att gå denna inriktning.  

Det har visat sig i undersökningen att naturvetenskapsprogrammet har högre prestige, eftersom NV 

eleverna har belagt programmets prestigefaktor som hög. Det betraktas ”finare” att gå på NV (Sandell, 

2007). I en undersökning som Skolverket gjorde framkom det att NV anses vara "finare" än andra 

program och har en högre prestige, detta kan bero på att de könsjämna utbildningarna har högre prestige 

(Lidegran, Börjesson, Nordqvist, & Broady, 2006).  

Föräldrarnas utbildningsnivå utgör förmodligen en påverkande faktor för de kvinnliga eleverna som 

väljer TE. Studiens resultat bekräftar att föräldrarna har påverkat på eleverna vid deras beslutsfattande, 

det är en av de attityder som ofta har emotionella dimensioner i beslutsfattande (Jidesjö, 2012; 

Grenholm, 2016). Sociala faktorer har inverkat i förlängningen valet av gymnasieprogram, och det kan 

vara så att valfriheten inskränks beroende på föräldrars utbildningsbakgrund (Grenholm, 2016).  

Läraren på högstadiet har inte någon betydande inverkan som påverkandefaktor på undersökta TE-

eleverna, jämfört med de som påverkades av lärare, då valde de snarare NV. Det finns dock ett stort 

teoretiskt bevis som baserat på att skolan och lärare har möjligheter att stödja elever i gymnasievalet 

(Sandell, 2007). ”Läraren kan också direkt/indirekt uppmuntra eller avråda elever från vissa 

gymnasieval” (Grenholm, 2016).  

Den kulturella koden för TE borde bli mer inkluderande, dvs den borde förbättras (Skolverket, 1995). 

För att arbeta verksamt och ändra den kulturella koden för TE kan det vara att ta fram både moderna 

och historiska kvinnliga förebilder inom teknik och göra det till en del av utbildningen.  

Teknikbegreppet  

En natur lärare i A skola lyfter fram att ”Teknik begreppet har en ganska manlig framtoning”. ”Många 

flickor tycker att teknik är en manlig grej” [TE-eleven 3]. Den kulturella koden som finns på TE har 

varit mindre inkluderande och omfattande för kvinnliga elever, delvis på grund av teknikbegreppets 

maskulina framtoning som har sin egen historia (Staberg et al., 1992; Berner, 1997). Namnet "tekniken" 

är något som relaterats till ett manligt fenomen; teknikprogrammets namn bidrar förmodligen till en 

segregation (SOU 2004:43). Det är troligt att teknikbegreppet i samband med maskulinitet kan detta 
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kanske vara ett hinder för kvinnliga elevers väg mot teknikprogrammet. Detta tillsammans med 

avsaknaden av kvinnliga förebilder, vilket gör eventuellt vägen till teknik är svår för kvinnliga elever 

(Fröberg, 2010). En stor del av de kvinnliga eleverna som valde TE tydde på Design- och 

produktutveckling inriktning som är mer relevant för deras erfarenheter utanför skolan (Brownlow et 

al., 2002).  

De flesta undersökte eleverna har samma åsikt om teknikbegreppet, det vill säga vad som definieras till 

teknik, i och med det innehållet i teknik undervisningen. Historiskt har dock flera insatser gjorts från 

politiskt håll för att bryta mot detta fenomen och försöka locka fler kvinnliga elever till programmet, 

och en av de insatserna var att etablera det nya teknikprogrammet. Förutom detta ville politiker ha en 

större tydlighet i begreppet teknik, och ett av de viktiga målen i högre grad är att inkludera kvinnliga 

elever, men resultatet var annorlunda än vad politikerna förväntade sig. Detta beror på normer och 

värderingar som finns kvar ifrån hur programmet var tidigare (Fröberg, 2010). Teknik är traditionellt 

sett förknippat mer med pojkar och män än med flickor och kvinnor (Turja, Endepohls-Ulpe, & 

Chatoney, 2009). Läraren måste därför ta hänsyn till detta, för att göra teknikundervisningen på 

högstadiet mer engagerande, utöver att ändra på dess innehåll blir syftet är att göra det mer tilltalande; 

det är viktigt med förebilder för att utvecklas intresse (Grenholm, 2016).  

Lågt självförtroende  

Det visas tydligt i flera delar av resultatet att kvinnliga eleverna tycker att teknik är för svårt. Av 

undersökningen framkommer att en del flickor anser att de saknar kunskap om vad teknik är eftersom 

de haft så lite teknikundervisning, och den irrelevanta teknikundervisningen på högstadiet enligt egen 

utsago. I gruppintervjun säger TE-eleverna att de hade varit oroliga över när de fick gå på 

teknikprogrammet eftersom de hade otillräckliga teknikkunskaper, jämfört med killar som har 

teknikkunskaper från den dagliga upplevelsen utanför skolan. En del av de undersökta NV-eleverna 

tycker att teknik är svårt. Dessutom underskattar de sitt tekniska kunnande, samt de känner sig på en 

lägre nivå än manliga elever i klassrummet på högstadiet (Halpern et al., 2007; Tellhed et al., 2017a).  

Forskning har visat att elever känner att de behöver ha höga betyg för att uppfatta sig själva skickliga 

nog för att kunna välja ett av studieförberedande programmen (Ahlgren, 1999). Kvinnliga eleverna tror 

att de är mindre kapabla än manliga elever, de utsätts för stereotypt hot vid interaktion med killar, som 

kan leda till att sänka deras prestation i teknikämnet (Heilbronner, 2009; Brownlow et al., 2002). 

"Technology is strongly masculine-stereotyped in Sweden.", konstaterar Tellhed et al., (2017a, s.3) och 

fortsätter med att teknik skrämmer flickors kunskaps övertygelser och de tror att det inte passar dem 

eftersom det är en maskulin domän. Dessa stereotyper har sina rötter i sociokulturella traditioner.  

Kvinnliga eleverna tror inte på sina förmågor, det har lett till lågt självförtroende (Tellhed et al., 2017a). 

Lågt självförtroende i teknik och NO ämnena är en av orsakerna till val av gymnasieprogram (Lindahl, 

2003). Lågt självförtroende inom teknik verkar bidra till det faktum att vissa inte vill välja att gå 

teknikprogrammet. Men detta gäller inte för kvinnliga elever på TE, de få kvinnliga elever som har vågat 

ta steget och valt TE har alla toppbetyg i programmet enligt en lärare på fristående skolans 

teknikprogram.  
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Teknikintresset  

Största andelen av de undersökta eleverna uttrycker att de var ointresserade av teknikämne på högstadiet 

eftersom det inte verkade som ett riktigt ämne och det var dessutom en av anledningarna till att inte välja 

teknikprogrammet i gymnasievalet. Dessutom upplevde de att undervisningens innehåll på högstadiet 

inte främjar deras intresse för teknikämne, samt de är osäkra på att de hade haft bra teknikundervisning 

överhuvudtaget i högstadiet. Detta kan bero på att ämnet är mer vinklat mot det manliga könet, såsom 

sladdar, bygg, lampor osv. De undersökta eleverna anser att om teknikundervisningen blir bättre på 

högstadiet skulle det kunna leda till att öka kvinnliga elevers intresse inom teknik, och fler flickor väljer 

teknikprogrammet. Kvinnliga elevernas intressen inom teknik skiljer sig ifrån den traditionella 

skoltekniken (Lindahl, 2003; Jidesjö, 2012). Studien visar tecken på att eleverna börjar trappa ner sitt 

intresse under högstadieåren, och teknikämnet blir mindre roligt och mindre viktigt (Brownlow et al., 

2002). När det kommer till intresse för teknik, vad det är som påverkar och stimulerar ett teknikintresse, 

eller såsom Björkholm (2007, s. 63) uttrycker det ”Teknik är ett mångtydigt och ett, för många, (negativt) 

laddat begrepp. Risken är stor att det uppstår kommunikationsproblem som grundar sig i att man lägger 

in olika betydelser i begreppet”.  

”Alla ungdomar är intresserade av teknik”, säger Jidesjö (2012) och hävdar med att man istället borde 

titta noga på innehållet i undervisningen, och den måste vara mer relevant för elevers erfarenheter 

utanför skolan och det är viktigt att skolens teknik moderniseras för att öka elevers intresse. Generellt, 

men särskilt kvinnliga eleverna, är mer intresserade av den moderna tekniken jämfört med vad som 

undervisas i skolan (Jidesjö, 2012). En NV-elev säger att jag är ointresserade av TE trots att det är ett 

brett område. Kvinnliga elever ointresserade av teknikprogrammet, även om många av dem inser att 

detta är ett brett område (Brownlow et al., 2002).  

Kvinnliga eleverna kunde inte dra sig till minnes att läraren skulle ha pratat om kvinnornas roll i 

tekniken. Detta uppvisar påtagligt på den problematik som finns, dvs avsaknaden av kvinnliga förebilder 

som tas upp i undervisningen är därtill ett problem som kan kopplas till teknikintresse (Staberg et al., 

1992). Kvinnliga eleverna i studien känner sig exkluderade från teknikämne, det som önskas för att 

teknik ska bli mer intressant ämne är att lärarna varierar på undervisningar och metoder som ska göras. 

Teknikläraren är av stor betydelse för att öka kvinnliga elevernas intresse inom teknikämnet genom att 

undvika dessa traditionella undervisningsmetoder inom teknik och däremot att använda de nya 

metoderna att undervisa på (Heilbronner, 2009). Förutom detta bör läraren förse flickorna kvinnliga 

förebilder inom ämnesområdet (Halpern et al., 2007). TE-eleven 3 tyder på att tekniklärarna på 

högstadiet var okunniga och ointresserade av teknikämne. Lärarens ämneskunskaper i teknik samt som 

den didaktiska förmågan påverkar elevernas resultat, samt intresse till ämnet teknik (Rohaan, Taconis, 

& Jochems, 2008). Det framkommer att teknikintresset är viktigt för elevernas gymnasieval (Grenholm, 

2016).  

Metodkritik och vidare forskning  

Kvantitativ forskning (enkäten till eleverna) gav bra svar på forskningsfrågan ”Vilka bakomliggande 

faktorer är betydelsefulla då kvinnliga elever väljer eller inte väljer teknikprogrammet i 

gymnasievalet?” men väcker en del andra frågor. Öppna huset hade en stor inverkan på de undersökta 

kvinnliga eleverna, särskilt att locka fler kvinnliga elever till TE. Det skulle vara ett intressant område 

för framtida forskning och för att fokusera på vad som görs på det öppna huset för att få fler kvinnliga 

elever till teknikprogrammet. Studievägledarnas frånvaro, SYV hade en enormt låg påverkan på 
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eleverna hos bägge programmen i studien, varför då? Fröberg (2010) skriver om studievägledare som 

borde vara mycket engagerade i att locka fler kvinnliga elever till teknikprogrammet. Kan det vara så 

att eleverna inte upplever studievägledarnas insatser och därmed de vänder sig till en annan part? Det 

behövs mer framtida forskning i detta område. 44 % av de undersökta NV-eleverna hade 

teknikprogrammet som ett alternativ i sitt gymnasieval. Det skulle vara intressant att se om detta resultat 

även finns på andra skolor. Är det kanske relaterat till det faktum att teknikprogrammet inte finns i alla 

skolor, samt det finns inte alla inriktningarna på en skola, såsom prestige skolor eller innerstad skolor? 

Det har inte i min studie kommit fram vad detta kan bero på, därmed är det definitivt en intressant fråga 

för framtida forskning för att se vad som går snett. För att kunna svara på dessa frågor behövs en mer 

kvantitativ studie, exempelvis en enkät till både manliga och kvinnliga elever.  

Kvantitativ forskning (enkäten till lärarna) var inte ett lyckat metodval, samt kvalitativ forskning 

(gruppintervju med eleverna) gav ganska bra svar. För att kunna dra några djupare slutsatser behövs mer 

forskning som kvalitativ djupintervju på en grupp lärare, samt kvalitativ djupintervju på elevgrupper 

skulle även behövas (Denscombe, 2009). Denna studie görs under en begränsad tid så avgränsningar har 

varit nödvändiga. Mer forskning behövs på större grupper, både lärare och elever.  

Slutsatser  

Idag är det fortfarande få kvinnliga elever som vågar ta steget in i teknikvärlden, trots att det har flera 

insatser gjorts från politiskt håll för att försöka locka fler kvinnliga elever till teknikprogrammet. Få 

kvinnliga elever kan identifiera sig med teknik och väljer teknikprogrammet på gymnasiet. Det är viktigt 

att ta reda på anledningarna och vad som är de bakomliggande faktorerna som påverkar de kvinnliga 

eleverna väljer eller inte väljer teknikprogrammet.  

En studie genomfördes i form av en enkätundersökning till eleverna i kombination med en 

enkätundersökning till lärarna och en gruppintervju med eleverna för att få tillgång till nödvändig 

datainsamling. Enkätundersökningen till eleverna skickades ut bland kvinnliga elever på 

teknikprogrammet samt naturvetenskapsprogrammet på tre gymnasieskolor inom Stockholms län.  

De flesta undersökta kvinnliga eleverna på teknikprogrammet går på inriktningen; Design- och 

produktutveckling. Denna inriktning passar mer kvinnliga elevers intressen med tanke på de erfarenheter 

som de har, och könsfördelningen är ganska jämställd i inriktningen. Kulturella koden på TE har 

förbättrats, men inkluderar inte tillräckligt kvinnliga elever. För att göra den kulturella koden på 

teknikprogrammet mer inkluderande för kvinnliga elever och minska segregerade gymnasieval, är det 

viktigt att skapa nya inriktningar i skolor som passar fler typer av elever, särskilt för kvinnliga såsom 

samhällsbyggande och miljö, musikteknik osv (Fröberg, 2010). Kvinnliga elevers uppfattning av 

teknikbegreppet är att detta har en maskulin framtoning. Teknikprogrammet är fortfarande en av de mest 

manliga dominerade programmen med endast 0–16 % kvinnliga elever, detta kanske är ett hinder för 

kvinnliga elevers väg mot teknikprogrammet (Fröberg, 2010).  

De undersökta kvinnliga eleverna anser att teknikprogrammet är för svårt och de saknar kunskap om 

vad teknik är, på grund av den irrelevanta teknikundervisningen på högstadiet och funderar därmed inte 

på att välja teknikprogrammet. Förutom detta känner de sig vara mindre kapabla än manliga elever i 

tekniken, och därmed har det lett till lågt självförtroende (Tellhed et al., 2017a). Kvinnliga eleverna 
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tycker att de inte är inkluderade i teknikundervisningen på högstadiet, detta handlar om det 

innehållsmässiga faktorer i högstadiets teknikundervisning som inte motiverar flickors teknikintresse 

trots att de är intresserade av den moderna tekniken. Fler kvinnliga förebilder i utbildningen bör tas fram 

och låta dessa genomsyra undervisningen. Det är essentiellt att förstå hur undervisning kan läggas upp 

för att öppna nya vägar som motiverar kvinnliga elever till tekniska utbildningar.  

Jag vill avsluta med att jag utbildade mig till civilingenjör i datateknik i Irak. Många kvinnliga elever 

väljer att studera i (tekniska) ingenjörsutbildningarna i Irak. Kanske var det då det började, när jag fick 

delta i ett seminarium under mitt jobb i Sverige fick frågan av en kvinna, om det finns många kvinnliga 

elever som väljer tekniska utbildningar i Irak, och hon sa att väldigt få kvinnliga elever väljer tekniska 

utbildningar i Sverige. Jag svarade ja, som t.ex. datateknik är ett av de mest kvinnliga dominerade 

programmen i Irak. Detta kan bero på könsstereotyper som är socialt konstruerad.  
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Bilagor  

Bilaga 1 – enkätundersökningen till eleverna  

Hej! 

Jag heter Susan Moshi och läser till ämneslärare/KPU program vid Stockholms universitet. Jag ska i 

höst skriva ett självständigt arbete som ska handla om varför få kvinnliga elever väljer 

teknikprogrammet, och vilka faktorer som kan påverka deras gymnasieval?  

På högstadiet är många kvinnliga elever intresserade av matematik och NO ämnena som inkluderar även 

teknik. Många väljer naturvetenskapsprogrammet på gymnasiet och inte teknikprogrammet. Det är 

viktigt att undersöka vilka orsaker som kan finnas bakom denna fråga. I Sverige bör det vara jämlik 

fördelning mellan tjejer och killar inom studierådet, likaså på teknikprogrammet (Regeringen, 2014; 

SOU 2007:15). 

Jag skulle gärna vilja att du tar dig tid att svara på denna anonyma enkätundersökning. Ditt deltagande 

tar ca 6 minuter. Som tack för hjälpen lottar jag ut 9 fina presentkort på (SF bio) bland er som deltar i 

undersökningen, 3 st. till varje skola. 

Klicka på länken för att komma till webbenkäten, annars Om du har en "QR-kod-läsar-app" tar ett kort 

på bilden nedan,  

https://docs.google.com/forms/d/1nRL_LyAtYdvqseJxKPb_tkpm3tspEdV6qdPPh98ACT4/ed

it 

 

Tack på förhand för ditt deltagande, 

Susan Moshi  

sumo2589@student.su.se 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

https://docs.google.com/forms/d/1nRL_LyAtYdvqseJxKPb_tkpm3tspEdV6qdPPh98ACT4/edit
https://docs.google.com/forms/d/1nRL_LyAtYdvqseJxKPb_tkpm3tspEdV6qdPPh98ACT4/edit
mailto:sumo2589@student.su.se
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Bilaga 2 - enkätundersökningen till lärarna 

 

https://docs.google.com/forms/d/1GrIgYtRYpLfaTvWewq4HeWXwbNhM06JL1w9aY1EPLNM/edit 

 

Tack på förhand för ditt deltagande, 

Susan Moshi  

sumo2589@student.su.se 

susank_hanna@hotmail.com  

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

https://docs.google.com/forms/d/1GrIgYtRYpLfaTvWewq4HeWXwbNhM06JL1w9aY1EPLNM/edit
mailto:sumo2589@student.su.se
mailto:susank_hanna@hotmail.com
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Bilaga 3 - gruppintervjun  

Semistrukturerad gruppintervju med 3 kvinnliga elever ifrån TE, åk 1 och 2 i fristående skolan. 

1. Trivs ni på teknikprogrammet? 

2. Skulle ni rekommendera teknikprogrammet för andra flickor? 

3. Varför tror ni inte att det går fler flickor i teknikprogrammet? 

4. Tycker ni är teknikprogrammet är svårt? 

5. Vad tror ni påverkar flickors intresse att välja teknikprogrammet? 

6. Vad som påverkade ditt val? 

-mitt eget intresse 

-påverkan från mamma 

-påverkan från pappa 

-påverkan från kompisar 

-påverkan från lärare 

-påverkan från syskon 

-påverkan från SYV 

-påverkan från något annat, nämligen…………………………………… 

7. Kommer ihåg du din teknikundervisning på högstadiet? 

8. Vad tyckte du om lärarens undervisning på högstadiet? 

9. Vad kan man bli efter teknikprogrammet? 

10. Är du född utomlands? Om ja, vilket? 

11. Är dina föräldrar född utomlands? Om ja, vilket land?  
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