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Sammanfattning: 
 
Flickorna i skolan har visat sig ha ett mindre intresse och engagemang till skolämnet teknik än 
pojkarna. Ute i samhället är det fler män än kvinnor som har yrken som har med teknik att göra och ser 
man på de gymnasieprogram vi har i Sverige som har en inriktning till teknik lyser flickorna med sin 
frånvaro. Normen vi har i Sverige pekar på att teknik tillhör männen/pojkarna. Syftet med denna studie 
är att bidra med kunskap om hur genus synliggörs i läromedelsböcker i teknik och forskningsfrågorna 
är: hur presenteras kvinnligt och manligt i bilder i teknikläromedel? På vilket sätt dementerar eller 
bekräftar bilderna i teknikläromedel normerna i samhället? För att besvara forskningsfrågorna har vi 
använt oss av en semiotisk analysmetod, genusperspektivet och socialkonstruktivismen. Vårt resultat 
visar att de bilder som finns i tre utvalda teknikläromedel till stor del bekräftar den norm som finns i 
samhället, teknik tillhör män. Männen får både större utrymme i teknikläromedelsböckerna och när 
kvinnor/flickor syns på bilderna är de inte i fokus eller utför sällan något tekniskt. Vidare forskning 
hade kunnat vara att skapa ett läromedel i teknik som går emot de normer som finns i samhället och ger 
flickor och kvinnor mer plats, så att båda könen får lika stort utrymme. Med utgångspunkt i detta hade 
det varit intressant att jämföra olika skolklasser som använder de läromedel som finns idag kontra med 
detta nya läromedel för att se om det påverkar eleverna och deras intresse till ämnet teknik.  

Nyckelord: Bildanalys, genus, grundskola, socialkonstruktivism, teknikläromedel 
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Förord 

Inledningsvis vill vi tacka varandra, vi har båda börjat känna av att vår utbildning börjar gå 

mot sitt slut och det har många gånger varit svårt att hålla motivationen uppe. Tillsammans 

har vi både pushat och inspirerat varandra för att kunna slutföra detta arbete och vi känner oss 

väldigt nöjda med resultatet.  

 

Vi blev intresserade av att göra en läromedelsanalys av teknikböcker ur ett genusperspektiv 

efter vårt första examensarbete där vi skrev om genusskillnader i ämnet teknik. Det vi kom 

fram till i examensarbete 1 var bland annat att flickor har ett lägre intresse och engagemang i 

ämnet teknik än vad pojkar har. Därmed är det intressant att se hur kvinnligt och manligt 

framställs i ett antal utvalda teknikböcker.  

 

Tillsammans har vi bearbetat, hjälpts åt och stöttat varandra med alla delar i arbetet.  

 

Slutligen vill vi tacka förlagen Liber, Natur och kultur och Gleerups för att vi fått publicera 

bilder från deras läromedel i detta arbete.  

 

 

Felicia Eriksson och Elinor Månsson, Halmstad 20190531 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



- 3 - 
 

Innehållsförteckning 

1. INLEDNING ................................................................................................................................................................. - 5 - 
2. BAKGRUND ................................................................................................................................................................. - 6 - 

2.1 FLICKOR, POJKAR OCH SKOLANS TEKNIK....................................................................................................................... - 6 - 
2.2 PERSPEKTIV PÅ GENUS OCH KÖN ........................................................................................................................................ - 7 - 
2.3 GENUS I TEKNIK .......................................................................................................................................................................... - 8 - 
2.4 GENUS OCH SKOLANS TEKNIKUNDERVISNING ............................................................................................................... - 8 - 
2.5 LÄROMEDELS BETYDELSE OCH INVERKAN ..................................................................................................................... - 9 - 
2.6 BILDERS BETYDELSE.............................................................................................................................................................. - 10 - 
2.7 NORMER I TEKNIK .................................................................................................................................................................. - 10 - 
2.8 NORMER OCH MAKT .............................................................................................................................................................. - 11 - 

3. PROBLEMOMRÅDE .............................................................................................................................................. - 12 - 
3.1 SYFTE ........................................................................................................................................................................................... - 13 - 
3.2 FORSKNINGSFRÅGOR ............................................................................................................................................................ - 13 - 

4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER ............................................................................................................... - 13 - 
4.1 GENUSPERSPEKTIVET ........................................................................................................................................................... - 13 - 

4.1.1 Typiskt kvinnligt/flickigt ............................................................................................................................................. - 14 - 
4.1.2 Typiskt manligt/pojkigt ................................................................................................................................................ - 14 - 

4.2 SEMIOTIK.................................................................................................................................................................................... - 15 - 
4.3 SOCIALKONSTRUKTIVISTISKA PERSPEKTIV I RELATION TILL TEKNIK, GENUS OCH NORMER .............. - 15 - 

5. METOD ........................................................................................................................................................................ - 16 - 
5.1 VAL AV TEKNIKLÄROMEDEL .............................................................................................................................................. - 16 - 
5.2 URVAL AV BILDER ................................................................................................................................................................... - 17 - 
5.3 BESKRIVNING AV LÄROMEDELSBÖCKERNA ................................................................................................................ - 18 - 

5.3.1 Boken om teknik 4–6, förlag Liber ........................................................................................................................ - 18 - 
5.3.2 Utkik 4–6 teknik, förlag Gleerups .......................................................................................................................... - 18 - 
5.3.3 PULS teknik 4–6, förlag Natur och kultur Läromedel ................................................................................. - 18 - 

5.4 ETISKA PRINCIPER .................................................................................................................................................................. - 19 - 
5.5 ANALYSMETOD - SEMIOTISK ANALYS ............................................................................................................................ - 19 - 

6. RESULTAT ................................................................................................................................................................. - 20 - 
6.1 BEKRÄFTAR ATT TEKNIK TILLHÖR DET MANLIGA KÖNET  6.1.1 HÄVSTÅNGEN .......................................... - 20 - 

6.1.2 Cykeln, rörliga delar .................................................................................................................................................... - 21 - 
6.1.3 Hållfasthet, järn ............................................................................................................................................................. - 22 - 
6.1.4 Datorer och programmering ..................................................................................................................................... - 23 - 

6.2 DEMENTERAR ATT TEKNIK TILLHÖR DET MANLIGA KÖNET ................................................................................ - 25 - 
6.2.1 Flytta vikingaskepp ....................................................................................................................................................... - 25 - 
6.2.2 Teknik på stenåldern .................................................................................................................................................... - 26 - 

6.3 DELVIS BÅDE BEKRÄFTAR OCH DEMENTERAR ATT TEKNIK TILLHÖR DET MANLIGA KÖNET................ - 27 - 
6.3.1 Hållbar teknikutveckling ............................................................................................................................................ - 27 - 
6.3.2 Vad gör en ingenjör? ................................................................................................................................................... - 28 - 
6.3.3 Elektricitet......................................................................................................................................................................... - 29 - 

6.4 SAMMANFATTNING OCH TOLKNING AV RESULTAT .................................................................................................. - 30 - 
7. DISKUSSION .............................................................................................................................................................. - 31 - 

7.1 METODDISKUSSION ................................................................................................................................................................ - 31 - 
7.2 RESULTATDISKUSSION .......................................................................................................................................................... - 33 - 



- 4 - 
 

7.3 KONKLUSION ............................................................................................................................................................................ - 35 - 
LITTERATUR ..................................................................................................................................................................................... - 37 - 
INTERNETKÄLLOR ......................................................................................................................................................................... - 37 - 
KÄLLMATERIAL .............................................................................................................................................................................. - 40 - 

BILAGOR......................................................................................................................................................................... - 41 - 
BILAGA A ........................................................................................................................................................................................... - 41 - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



- 5 - 
 

1. Inledning  
Enligt Teknikföretagen (2016, s.10) upplever många tjejer att de inte har tillräcklig 

kompetens alternativt talang för att läsa teknik på gymnasiet och högre utbildningar på 

högskola eller universitet. Ungdomsbarometern (2016, s. 10, refererad i Teknikföretagen, 

2016) har till en grupp ungdomar ställt frågan, ”finns det någon särskild anledning att du inte 

kan tänka dig att läsa/inte valde ingenjörsvetenskap, teknik och data?” (s. 10, 

Teknikföretagen, 2016). Det mest centrala i svaren på denna fråga är bristen på intresse hos 

tjejerna. De svarade exempelvis jag är inte intresserad och tänker därför inte heller läsa 

vidare i dessa ämnen. Även när det gäller självbilden visar det sig att tjejerna inte är lika 

teknikinriktade, endast sju procent av de teknikintresserade tjejerna beskriver sig som 

tekniska jämfört med mer än en tredjedel av de teknikintresserade killarna.  

 

Människan utvecklas i en långsam process där vi inte alltid reflekterar över vad det är som 

faktiskt sker (Englund, 2006, s. 17). Vidare menar författaren att vi formas som människa, 

både socialt och kulturellt i den gemenskap vi lever i. Redan när ett barn börjar skolan har 

den personen hunnit en lång bit in i utvecklingen. Barnet tar med sig erfarenheter in i skolan 

som barnet har tillägnat sig utanför skolmiljön. Under hela den tid som barnet går i skolan 

kommer personen fortsätta att tillägna sig erfarenheter som kommer forma och påverka denna 

person. Förutom att barnet tillägnar sig kunskaper utanför skolan, så är även skolan en viktig 

miljö för socialisation och lärande. Skolan verkar dels som en plats där tidigare erfarenheter 

lämnas över till den nya människan. Elever spenderar mycket av sin tid i skolan där de 

förväntas ta del av människors tidigare erfarenheter och följaktligen lära sig något utav dessa. 

På vilket sätt dessa erfarenheter förs över, är ofta med hjälp av läroboken (Englund, 2006, 

s.17).  

 

Med detta i beaktande anser vi skribenter att det är av största intresse att studera just 

läromedel i teknikämnet. Skillnaderna mellan flickor och pojkar i tekniken är stora. Flickor 

tycker att de lyckas sämre i teknik, att ämnet är svårt och att det är något för pojkar. Därför är 

det intressant att studera bilder i olika läromedelsböcker i teknik ur ett genusperspektiv och 

analysera hur manligt och kvinnligt framställs. Frånberg (2010, s. 60) skriver att studera 

bilder i läromedel är ett sätt att studera vilka budskap som presenteras. Bilder i läroböcker 

kan verka för att antingen bevara de nuvarande könsnormerna eller bryta dem. Att studera 

bilder med genusglasögon kan synliggöra hur kvinnligt och manligt representeras i bilderna. 
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Detta är en start till att kunna ifrågasätta de normer vi har i samhället gällande teknik. 

Därmed kommer arbetets bakgrund beröra sådana punkter gällande skillnader mellan flickor 

och pojkar i skolans teknikundervisning, bilders betydelse, genus och normer gällande teknik 

samt vad bilder och läromedel antingen medvetet eller omedvetet kan gestalta. Det 

socialkonstruktivistiska perspektivet kommer vara genomgående i arbetet för att kunna 

studera genus och normer och därmed även ifrågasätta eller utmana dessa föreställningar som 

är av social konstruktion. Förhoppningen är även att denna studie ska bidra till 

yrkesverksamheten, där verksamma pedagoger sätter på sig genusglasögonen då de på ett mer 

medvetet sätt reflekterar över läromedelsböckernas innehåll och vad bilderna förmedlar. På så 

vis får pedagoger större möjlighet att anpassa teknikundervisningen till att utmana dessa 

föreställningar och normer kring vem tekniken tillhör.  

2. Bakgrund 
I denna inledande del kommer tidigare forskning och annan litteratur som är relevant inom 

området att beskrivas. Avsnittet avslutas med att problemområdet beskrivs, där det viktigaste 

av bakgrundsinformationen summeras följt av arbetets syfte och frågeställningar.  

2.1 Flickor, pojkar och skolans teknik  

Teknikundervisningen och teknikämnets primära syfte är inte att utbilda alla elever i skolan 

till tekniker, utan till att göra eleverna medvetna om hur teknik påverkar människor, 

samhället och miljön (Blomdahl, 2007, s. 61). Blomdahl menar även att det är viktigt att 

synliggöra teknikens roll och påverkan på samhället idag. Vår tidigare studie (Eriksson och 

Månsson, 2019, s. 14–19) visar att det finns en stor skillnad mellan flickornas och pojkarnas 

intresse i ämnet teknik. Betydligt fler flickor tycker att teknikämnet både är tråkigare och 

svårare än andra skolämnen. Studier visar även att pojkar anser att naturvetenskap och teknik 

är mer gynnsamt för framtiden och att de uppskattar ämnet mer än vad flickorna beskriver att 

de gjorde (Denessen, Vos, Hasselman & Louws, 2015, s. 3-4; Grenholm, 2016, s. 26, s. 123). 

Även en studie gjord av Rasinen et al. (2009, s. 375–376) visar att teknik fortfarande är 

sammankopplat med det manliga könet. I deras studie visar resultatet att eleverna själva anser 

att pojkar lyckas bättre med teknik än vad flickor gör.  

 

Det finns stora skillnader kring vad elever i årskurs 9 väljer för olika typer av 

gymnasieprogram och det skiljer sig mellan flickor och pojkar (Skolverket, 2018, se bilaga 
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A). Tre gymnasieprogram som kan kopplas till ämnet teknik i grundskolan är el och energi, 

teknik samt bygg och anläggning. Statistiken (bilaga A) visar att antalet sökande till dessa tre 

gymnasieprogram till övervägande del är pojkar. Eliasson, Karlsson och Sørensen (2016, s. 

1658) har i en studie sett att lärare värdesätter pojkars upplevelser i teknik högre och att de 

behandlar pojkar mer positivt än vad de behandlar flickor. Studien visade även att mer fokus 

läggs på pojkar än flickor i teknikundervisningen. Både manliga och kvinnliga lärare ger mer 

talutrymme åt pojkar i naturkunskapsämnen och teknikämnet och tilltalar pojkar i högre grad 

än vad de tilltalar flickorna (s.1658, s. 1668). 

2.2 Perspektiv på genus och kön   

Idag diskuteras ofta båda begreppen genus och kön, dock finns det en del skillnader mellan 

dessa två begrepp. Hirdman (2001, s. 13) beskriver kön som det biologiska könet, något som 

människor föds in i. Genus är enligt Hirdman det socialt konstruerade könet som skapas med 

hjälp av kulturella eller sociala sammanhang. Genus har flera olika betydelser och kan 

användas i flera olika sammanhang. Vidare menar Hirdman (s. 16) att genus är tydligare och 

klarare än kön då genus inte bara berör kroppar utan vid allt annat, så som tankar om manligt 

och kvinnligt (Hirdman, s. 16). Följaktligen avser genus de föreställningar som finns i 

samhället angående manligt och kvinnligt, men även vilka konsekvenser som uppstår av 

dessa föreställningar. Könssegregation bör ses som en konsekvens av att kön är en viktig 

sorterande princip och samhället fullständigt uppfylls av en könsordning som gör att 

pojkar/män och flickor/kvinnor lever under olika villkor (Hedlin, 2009, s. 33).  

 

Genom att använda ordet genus i stället för ordet kön, knyts idéer och föreställningar an till 

det vardagliga könsbegreppet. Ordet genus markerar också att samhället studeras, vilket vill 

säga det mänskliga livet i stort. Mycket i vårt samhälle är dessutom genusfixerat. Med 

genusfixerat menas sådant i det mänskliga livet som klassas som manligt eller kvinnligt. 

Exempel på sådant som kan studeras ur ett manligt eller kvinnligt perspektiv är arbetsplatser, 

färger eller egenskaper (Hedlin, 2010, s. 15–16). Den första frågan människor oftast ställer 

till nyblivna föräldrar, är om deras barn blev en flicka eller pojke. I den stund som barnet 

blivit definierat som pojke eller flicka, behandlas barnet också så som vi förväntar oss att 

flickor ska vara, och som pojkar ska vara. Redan här och under barnets tidiga uppväxt blir 

barnet inlärd med vad som är kvinnligt och manligt. Genus är kopplat till hur samhället ser på 

flickor och pojkar, alltså vilka normer, föreställningar, uttryck och egenskaper som ett 

samhälle tillskriver dem och även vad som anses som typiskt kvinnligt eller manligt. Barn 
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behandlas således utifrån samhällets förväntningar om hur de bör vara (Hedlin, 2010, s. 17). 

Om vi återkommande gånger stöter på situationer i samhället där omgivningen berättar hur vi 

förväntas vara, bete oss eller vad vi ska kunna, så kommer detta att forma våra intressen och 

vår könsidentitet (Mellström, 2003, s. 32, refererad i Sultan, 2018).  

 

Genom att män väljer färgglada kläder, som till exempel rosa, kan männen upplevas 

annorlunda. Det i sin tur kan tolkas som att mannen är modig, självständig och mogen 

(Ambjörnsson, 2011, s. 139). Detta beror enligt Ambjörnsson på att den rosa färgen har en 

kulturell koppling till kvinnlighet och manlig homosexualitet. Ambjörnsson (s. 9–10) menar 

även att en färg kan påverkas utifrån samhällets normer och vilken uppfattning som råder 

kring just den färgen i det samhället. Färger kan dessutom ha varierande betydelser i olika 

historiska tider och olika geografiska platser. Den rosa färgen är en färg som huvudsakligen 

uppfattas som kvinnlig och som en markör för kvinnlighet. Dock har det inte alltid varit så, 

innan första och andra världskriget var rosa en färg som tillhörde män och blå en färg som 

tillhörde kvinnor, då blått ansågs som skör och passade därmed bättre på flickor. Efter första 

och andra världskriget bytte dock blå och rosa plats. Den blåa färgen började mer och mer 

associeras med män då soldaternas uniformer hade färgen blå, vilket förknippades med armén 

och med krig. Den blåa färgen blev därmed en markör för manlighet (Ambjörnsson, 2011, s. 

9–10).   

2.3 Genus i teknik  

Nästan allt som människan anser som betydelsefullt i samhället är förknippat med män 

(Cettner, 2008, s. 25–26). Exempel på sådana saker är bilindustrin, rymdfärjor och 

avancerade datasystem. Därför behöver sambandet mellan teknik och maskulinitet belysas. 

Genom tiderna har tekniken varit ett område som har gett fritt utrymme för män att göra 

karriär. Många män i västvärlden arbetar till vardags med det som anses vara teknik i någon 

form. Vad som klassificeras som teknik beror på de saker i samhället som vardagligen anses 

vara manligt. Följaktligen är därmed det traditionella och typiska sättet att se kvinnan i 

tekniken som olämplig och okunnig. Teknik är således socialt konstruerat, genus och teknik 

är starkt förbundna med varandra (Cettner, 2008, s. 25–26; Mellström, 2003, s. 32).  

2.4 Genus och skolans teknikundervisning 

Det är av största vikt att undervisningen i teknik försöker bryta de föreställningar som är 

rådande i dagens samhälle. I läroplanen (Skolverket, 2019, s. 6) beskrivs det att skolan aktivt 
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och medvetet ska främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Även i Skollagen 

(2010:800) anges det att utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande 

demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, 

individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet 

mellan människor (SkolL 1 kap. 5 §). Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och 

bedöms i skolan och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras 

uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har således ett ansvar för att 

motverka traditionella könsmönster. Skolan ska ge utrymme för eleverna att pröva och 

utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet (Skolverket, 2019, s. 

6).  

2.5 Läromedels betydelse och inverkan  

Det finns många olika sätt att betrakta vad läroboken gör eller åstadkommer. Detta beror på i 

vilket syfte boken används eller vilken syn på kunskap läraren har som väljer att använda 

läroboken i sin undervisning. Läroböcker kan ses som något som skapar en gemensam 

mening i klassrummet. De kan också ses som något som får oss att skapa interaktion med 

omvärlden eller som kulturskapare (Englund, 2011, s. 279). Englund (2006, s. 20–25) 

beskriver att få lärare väljer att arbeta helt utan läroböcker. Därmed tyder mycket på att 

läroböcker och tryckta läromedel fortfarande har en betydande roll i undervisningen. Vissa 

ämnen i den svenska skolan är mer beroende av läroboken än vad andra ämnen är. 

Undervisningen i mer strukturerade ämnen som No-ämnen, tycks idag och precis som för 25 

år sedan, vara mer beroende av läroboken än ämnen som till exempel samhällskunskap 

(Englund, 2006, s. 20–25).   

 

Sovič och Hus (2015, s. 497–500) har gjort en studie där de studerar tre engelska textböcker. 

I varje bok gjorde de även en analys utifrån ett genusperspektiv. I deras analys kunde de 

urskilja hur könsstereotyper kunde avkodas i illustrationerna. Många bilder illustrerar de 

rådande könsrollerna i samhället där exempelvis den manliga karaktären beskrivs som aktiv 

medan den kvinnliga karaktären beskrivs som tålmodig och omhändertagande. Således blir 

bildernas presentation i förhållande till genus avgörande för barns bildande av könsroller. 

Även Berge (2011, s. 165) har i en studie granskat 24 olika läroböcker i skolans olika ämnen. 

Normen som kan urskiljas i övervägande del av böckerna är att män är överrepresenterade. 

Det betyder att flickor får det svårare att känna sig lika delaktiga i de olika 

kunskapsområdena. 
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2.6 Bilders betydelse 

“En bild säger mer än tusen ord” är ett gammalt talesätt som har använts i urminnes tider. 

Enligt Pettersson (2001, s. 10) innehåller bilder ofta mycket information. När en läsare tar del 

av en text finns det inte så stor frihet att tolka det som står. Medan en bild kan ge flera 

yttranden när den studeras. Detta kan konkurrera med det som författaren vill ha sagt, då hen 

vill skicka med ett budskap när hen valt ut en bild. Dock menar Pettersson (2001, s. 10–11) 

att det alltid finns möjlighet för flera tolkningar av en bild, dessa tolkningar kan vara riktiga 

men inte avsedda för just det författaren vill framföra eller göra en poäng av.  

 

Utifrån individuella eller kulturella aspekter kan en och samma bild uppfattas på olika sätt för 

olika personer. Detta sker sällan utan några värderingar, då en bild kan gestalta en hel del 

värderingar. När elever ser en bild, gör de en enskild tolkning av den utifrån det som är 

meningsskapande och intressant för just den eleven. En bild i en lärobok kan dessutom finnas 

där av flera olika anledningar, funktioner eller syften (Pettersson, 1991, s. 81–82; Wallin-

Wictorin, 2011, s. 219–221). Bilder kan exempelvis återge sådant som är för litet för 

människans blotta öga att se. Med hjälp av modeller kan olika ting gestaltas, där människan 

kan få hjälp att strukturera sina tankar. Bilder kan exempelvis ha ett syfte att informera, skapa 

eller bibehålla ett intresse, förtydliga något eller underlätta inlärning. Bilder kan ur ett 

pedagogiskt syfte även finnas till för att informera eller konkretisera. Därför är det viktigt att 

läraren diskuterar bilder och gör en koppling mellan bild och ord, så att det blir ett tydligt 

sammanhang (Pettersson, 1991, s. 81–82).  

2.7 Normer i teknik  

I samhället finns det ett synsätt att tekniken är av maskulin dominans. Denna uppfattning 

bidrar till normen att teknik tillhör mannen består och att ingenjörsyrken och andra tekniska 

yrken fortsätter vara av manlig prägel (Faulkner, 2003, s. 33). Relationen till teknik och 

maskiner är sällan en del av kvinnors sociala och kulturella identitet, vilket den i hög grad är 

för många män (Mellström, 2003, s. 73). Samhället är idag konstruerat av ett flertal fördomar. 

En fördom är att teknikjobben är riktade till just män, men enligt Jacobsson (2003) ska flickor 

ha samma möjlighet att kunna ta sig an dessa yrken utan att begränsas av fördomar. För att 

ändra på detta anser Jacobsson att dessa mönster behöver ändras på i redan tidiga åldrar i 

skolan. 
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Berner (2003, s. 119–120) belyser att den dominerande bilden är att flickor måste börja välja 

otraditionellt där fler flickor väljer teknisk eller naturvetenskaplig utbildning. Detta behövs 

för att kvinnor inte ska fastna i underordnade kvinnojobb och istället, likt männen, få 

välbetalda och intressanta arbeten inom den tekniska inriktningen. Kvinnor skulle kunna 

förändra tekniken utifrån den som männen hittills skapat. Skolan har en central roll eftersom 

det är där flickor och pojkar får sina grundläggande föreställningar. Skolan kan dessutom 

vara den plats där elever ibland stöter på att arbeta med teknik för första gången. Dock är 

skolan en tvetydig plats. Det är en plats som präglas av kön där normer kring kvinnligt och 

manligt automatiskt återskapas samtidigt som skolans verksamhet är en arena där rådande 

könsnormer kan brytas just eftersom det är här eleverna stöter på och arbetar med teknik. 

Utifrån en studie som Rasinen et al. (2009, s. 376) utförde skulle eleverna via en enkät svara 

på huruvida de höll med vissa påstående gällande teknik. Exempel på påståenden de skulle 

svara på var: hantera en dator, arbeta med verktyg, driva maskiner och elektriska apparater 

samt bygga och konstruera. Några påstående som författarna fick som svar var “det är något 

för pojkar” och “det är något som jag kan göra bättre än många flickor i min klass”. 

Resultaten utifrån elevernas svar visar att både flickorna och pojkarna tyckte att ämnet teknik 

var mer lämplig för pojkar än för flickor. Pojkarna beskrev att de kunde klara alla aktiviteter 

bättre än flickorna, flickorna trodde inte heller att de hade kunnat göra det bättre än pojkarna 

(Rasinen et al., 2009, s. 376). Svaren från eleverna visar att både flickor och pojkar har ett 

förhållningssätt till teknik i enlighet med normerna, att tekniken är av manlig karaktär.  

2.8 Normer och makt  

”Norm” (2019) definieras i Nationalencyklopedin som det som anses vara normalt och ett 

ideal som personer förväntas anpassa sig efter. Hedlin (2009, s. 33) beskriver att de kulturella 

normerna och förväntningar som pojkar och män möts av är olika från de normer och 

förväntningar som riktas mot flickor och kvinnor. Hedlin menar även att en persons handling 

bedöms olika beroende på om det är en kvinna eller man. Detta medför även att de beteenden 

och val som en man till exempel gör kan ses som opassande för män medan om en kvinna 

hade gjort samma sak hade det varit självklart och vice versa.  

 

Vad som anses som normalt beteende är inte helt självklara och naturgivet, det avgörs av de 

maktordningar som finns i samhället. Detta är ett uttryck för makt att framställa det normala. 

I vårt svenska samhälle står mannen som norm för det normala, detta medför att kvinnan ses 

som avvikande. I vårt språk märks detta tydligt. Språket är det som speglar den kulturella 



- 12 - 
 

föreställningen att det är mannen som är den självklara normen, den normala människan 

(Hedlin, 2010, s. 10). När man skriver in ordet man och ordet kvinna i dagens Word och 

sedan klickar i synonym på dessa ord, får man upp ett antal synonymer. Ordet man har bland 

annat synonymer som styrka, folk och arbetare. Medan kvinna har synonymer som kvinnfolk, 

kärring och tant. Detta är vad som förmedlas som norm till samhället och våra barn år 2019. 

Mannen beskrivs som styrka och som folket medan kvinnan mer eller mindre bara beskrivs 

som ett kön. Hirdman (2001, s. 61) beskriver att det är mannen som är norm, det vill säga 

människan. Vidare menar Hirdman att kvinnan fortfarande bara är ett kön och ingen 

människa. Norm är enligt Hirdman en djupt kulturell nedärvd självklarhet. Att det är män 

som arbetar som brandmän, till exempel, är det normala, men om en kvinna arbetar som 

brandman, är hon inte bara en brandman utan en kvinnlig brandman. Detta är något som 

återkommande syns i vårt språk.  

3. Problemområde 
Att granska läromedel är enligt Frånberg (2010, s. 60) ett sätt att synliggöra och höja 

kunskapen om det som förmedlas i läromedlet, även om det kan finnas flera olika tolkningar 

av en bild. Läromedel domineras ofta av den manliga norm som finns i samhället. Författaren 

belyser även att det som förvånar är att pojkar och män ofta är överrepresenterade i flertalet 

läromedel och att flickor och kvinnor lyser med sin frånvaro. Pedagoger behöver bli mer 

medvetna om dessa dolda budskap som presenteras i läromedel (Frånberg, 2010, s. 60). 

Genom synintryck av bilder skapas inre bilder i en människas medvetande. På det viset 

formas en föreställning om bildens budskap. I en bild finns det mångtydighet och därmed 

finns det alltid möjligheter till flera tolkningar (Pettersson, 2001, s. 9–11). 

 

Det finns skilda anledningar till varför vi idag ser skillnader mellan flickor och pojkar i 

relation till skolans teknikämne. Olika forskningsstudier har gjorts där resultaten har visat att 

samhället tillskriver människor i alla åldrar olika förväntningar, beroende på kön. Vuxna 

människor påverkar omedvetet barn genom att de har olika föreställningar om pojkar och 

flickor (Hedlin, 2010, s. 17).  I Skolverket (2017, s.1) framgår det att ämnet teknik, historiskt 

sett, har varit starkt sammankopplat till det manliga könet. Flickor och pojkar behandlas olika 

utifrån traditionella könsmönster i tidiga åldrar och utvecklar därmed olika erfarenheter, 

kunskaper och färdigheter om teknik. Svenska skolan har en stor möjlighet att motverka 
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traditionella könsmönster via teknikundervisningen för att få eleverna att utveckla intresse till 

ämnet oberoende biologiskt kön (Skolverket, 2017, s. 1). 

 

Vi kan därmed ställa oss frågan om en bidragande anledning till varför det ser ut som det gör, 

har med hur bilder i de teknikläromedel som lärare använder i undervisningen gestaltar just 

kvinnligt och manligt. Carlson och Brömssen (2011, s. 21) beskriver dessutom att det är ont 

om forskning på läromedel, både vad gäller internationell som nationell kontext. Dessutom 

bedrivs idag granskning av läromedel främst av producenter, konsumenter, föräldrar och 

Skolverket. Därför är det intressant för oss, som snart är färdigutbildade lärare, att undersöka 

om det finns skillnader i hur läromedel i teknik för årskurs 4–6 gestaltar kvinnligt och 

manligt.  

3.1 Syfte 

Syftet är att bidra med kunskap om hur genus synliggörs i läromedelsböcker i teknik.  

3.2 Forskningsfrågor 

Hur presenteras kvinnligt och manligt i bilder i teknikläromedel? 

På vilket sätt dementerar eller bekräftar bilderna i teknikläromedel normerna i samhället?  

4. Teoretiska utgångspunkter  
Nedan kommer en beskrivning på de teoretiska utgångspunkter som detta arbete har sin 

utgångspunkt i. Genusperspektivet och semiotiken samspelar i analysdelen där 

socialkonstruktivismen sedan i diskussionen används för att tolka resultatet i relation till 

tidigare forskning.  

4.1 Genusperspektivet   

Teorin om genussystemet är att visa på kraften: det är som det är för att det var som det var. 

Av gammal mening finns vissa tankar om hur något är eftersom det är så det har varit. Detta 

skapar en viss makt. Det leder även till genuskontrakt, föreställningar om vad han och hon 

innebär, samt vad som är accepterat sinsemellan (Hirdman, 1988, s. 27–28). Att studera något 

ur ett genusperspektiv kan appliceras på allt som möter oss. Det kan handla om det som sänds 

på tv, offentliga bilder eller verksamhet i skolor. På så vis kan man studera och öka sin 

kunskap kring hur kön och genus skapas eller återskapas i vårt samhälle. Att förstå sin 

omvärld utifrån flera olika perspektiv innebär att man reflekterar kring frågan om vad som 
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berättas och vad som inte berättas. Att studera något ur ett genusperspektiv innebär att man 

kan studera exempelvis bilder eller texter, för att se vad som förmedlas, medvetet eller 

omedvetet. Genusperspektivet medför att man kan ifrågasätta hur normer och föreställningar 

presenteras, för att kunna ifrågasätta, utmana och förändra dessa (Nationella sekretariatet för 

genusforskning, 2016). 

 

Genusperspektivet är delvis öppet för varje individs egna tolkning. Därför kommer en 

beskrivning på den definition av genusperspektivet som vi utgår ifrån i detta arbete. I relation 

till forskning (Ambjörnsson, 2011, s. 24; Nikolajeva, 2017, s. 193; Von Wright, 1998, s.12, s. 

59) och vilka gymnasieprogram som elever söker sig in till (bilaga A) beskrivs vår definition 

av vad som är typiskt manligt/pojkigt och kvinnligt/flickigt, deras typiska drag och 

egenskaper. Dessa definitioner kommer genomgående att bestå i resten utav arbetet.   

4.1.1 Typiskt kvinnligt/flickigt  
Typiskt kvinnliga yrken är barnavård och sjukvård. I samhället knyts den reproducerande och 

privata delen (hushåll och familjeliv) an till den kvinnliga sfären. Känslor och intuitiv 

kunskap kopplas vanligtvis samman med kvinnan, bland annat hushållsarbete, vård, 

relationer och kärlek (Von Wright, 1998, s.12, s. 59). Nikolajeva (2017, s. 193) beskriver 

kvinnor/flickor som vackra, passiva, omsorgsfulla, beroende och sårbara. Enligt 

Ambjörnsson (2011, s. 24) förknippas färgerna rött, rosa och vitt till flickor från tidig 

spädbarnsålder. Utifrån Bilaga A utläses att flickor i större grad söker sig till följande 

gymnasieprogram; vård och omsorg, barn och fritid, hantverk, estetiska och humanistiska.  

4.1.2 Typiskt manligt/pojkigt 

Typiskt manliga yrken är teknik och byggbranschen. I samhället knyts den offentliga och 

produktiva delen an till den manliga sfären. Faktabaserad och objektiv kunskap kopplas 

vanligtvis samman med mannen (Von Wright, 1998, s.12, s. 59). Nikolajeva (2017, s. 193) 

beskriver män/pojkar som starka, aktiva, känslokalla, tävlande och skyddande. Enligt 

Ambjörnsson (2011, s. 24) förknippas färgerna blått, grått och mörkgrön till pojkar från tidig 

spädbarnsålder. Utifrån Bilaga A utläses att pojkar i större grad söker sig till följande 

gymnasieprogram; teknik, el och energi, bygg och anläggning, fordon och transport, 

industritekniska. 
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4.2 Semiotik  

Semiotik betyder enligt Marner (1998, s. 35) läran om tecken eller betydelselära. Semiotiken 

undersöker inte bara mediets betydelse utan också vilket innehåll som förmedlas i mediet. 

Semiotik är ett tvärvetenskapligt förhållningssätt som fungerar både inom humanistisk och 

samhällsvetenskaplig sektion. Semiotiken granskar hur mening uppstår allmänt, hur tecken 

och betydelse fungerar generellt. Vidare skriver Marner (1998, s. 36) att den semiotiska 

analysen har sin utgångspunkt i människans livsvärld, även betraktat som det vi vanligtvis 

kallar för verkligheten. Livsvärldens centrum är den plats där olika grupper av människor 

befinner sig i just nu. Hur vissa tecken uppfattas har således att göra med vilken kultur den 

personen lever i som studerar det givna tecknet.  

 

Enligt semiotiken har tecken två̊ uttryckssidor: denotation och konnotation, eller 

innehållssidan och uttryckssidan (Kjørup, 2004, s. 20–21). Ett denotativt tecken har inte 

ytterligare betydelser utan det innebär att konstatera, att det man ser är just det och inget 

annat (Kjørup, 2004, s. 21). Den denotativa betydelsen av en bild på en baby är att det är en 

baby. Konnotativa tecken tyder på någonting annat genom association eller genom att det är 

en del av det hela. Konnotation är således de associationer eller värderingar som är förbundna 

med bilden (Kjørup, 2004, s. 22). Enligt Fiske (1997, s. 111) framgår det att konnotation 

innebär att när en bild möter en människans uppfattningar eller känslor, lägger personen in 

värderingar i bilden. Dessa värderingar bildas utifrån personens tidigare erfarenheter samt 

kulturella aspekter som råder från det samhälle där personen lever. Kortfattat kan det 

beskrivas som att denotation representerar vad som är på bilden medan konnotation 

representerar hur bilden kan uppfattas.  

4.3 Socialkonstruktivistiska perspektiv i relation till teknik, genus och normer 

Socialisering sker alltid i samband med en viss social struktur (Berger & Luckmann, 1991, s. 

183). Socialkonstruktivismen försöker svara på frågan hur den sociala kontexten påverkar vår 

kunskap. Socialkonstruktivismen svarar inte på om en viss kunskap är sann eller inte, i stället 

försöker de svara på hur den tillkommit eller producerats (Wenneberg, 2010, s. 30). Vidare 

skriver Wenneberg att vårt vetande och den kunskap som människan besitter har skapats 

utifrån socialt konstruerade faktorer. Vilka handlingar som är accepterade skiljer sig från 

olika kulturer. Handlingar är således inte naturbestämda utan de är något som är socialt 

konstruerade i samhället. Att människan har utvecklats till en tänkande varelse beror på att vi 

har lärt oss saker som redan på förhand var en strukturerad verklighet för oss (Wenneberg, 
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2010, s. 11–12). Den verklighet som råder idag är att i samhället finns det ett synsätt att 

tekniken är av maskulin dominans (Faulkner, 2003, s. 33). Således är normen att mannen 

sysslar med teknik en social företeelse, något som samhället själv har skapat. 

 

Under historiens gång har frågor ställts om sociala företeelser och man har även försökt svara 

på frågan hur dessa sociala företeelser uppstår och kontinuerligt förändras (Wenneberg, 2010, 

s. 69). När människor föds in i samhället finns det vissa förutbestämda institutioner. Cettner 

(2008, s. 25–26) beskriver att historiskt sett har tekniken varit ett område som har gett fritt 

utrymme för män att göra karriär. Därmed menar Faulkner (2003, s. 33) att denna uppfattning 

bidrar till att bilden om att teknik tillhör mannen, fortsätter att vara en norm och att 

ingenjörsyrken och andra tekniska yrken är av manlig prägel. Ett barn får ta del av vissa 

förutbestämda institutioner som barnet inte, med viljans hjälp, kan få att försvinna. Den 

sociala verkligheten existerar i en viss kultur som är given av de människorna som bor där. 

För nya människor som föds in i den sociala verkligheten gäller det bara att tillägna sig dessa 

institutionerna och ta dem för givna. När den rådande normen är att tekniken tillhör mannen, 

föds därmed nya människor in i denna sociala verklighet och tar för givet att det endast är 

män som bör syssla med teknik. Genom att barnet lär sig om de rådande normerna i 

samhället, blir de på riktigt sociala varelser i den givna kulturen när barnet tillägnat sig dessa 

kunskaper (Wenneberg, 2010, s. 71–72).  

5. Metod 
I detta arbete används en kvalitativ analysmetod med utgångspunkt i semiotiken. Kvalitativ 

analysmetod beskrivs enligt Fejes och Thornberg (2009, s. 18) som en metod där syftet är att 

förklara eller beskriva någonting. Den kvalitativa analysmetoden innebär därmed att en 

förståelse skapas utifrån materialet som analyserats.  

5.1 Val av teknikläromedel  

För att göra ett urval av vilka teknikböcker som skulle analyseras i denna läromedelsanalys 

gjordes en omröstning i en Facebookgrupp som heter NO i grundskolan. Vi är medvetna om 

att teknik inte tillhör No-ämnena idag. Dock har ämnet teknik varit ett av ämnena inom NO 

fram till 2018 och därför gjordes valet att skriva i den gruppen då det troligtvis är den plats 

där vi ändå har störst chans att nå tekniklärare. Det fanns exempelvis ingen Facebookgrupp 

som hette Teknik i grundskolan. Vi började med att göra en research på teknikböcker för 
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årskurs 4–6. Av de böcker vi fann som 

endast riktade sig till teknik, och inte till 

NO, var Boken om teknik 4–6, Utkik 4–6 

Teknik och PULS teknik 4–6. Därefter 

skapades en omröstning i gruppen där ett 

inlägg gjordes, det framgick då att vi 

gjorde en läromedelsanalys och bad lärare 

fylla i vilket läromedel de använder i sin 

teknikundervisning. Medlemmarna i 

gruppen är i skrivande stund 10 935 

personer, varav 177 personer svarade på 

omröstningen. Hur omröstningen såg ut 

och vilka alternativ som fanns att välja på visas i figur 1. Vi hade skrivit in de funna 

teknikböckerna som riktade sig till mellanstadiet, men lärarna kunde även lägga till egna 

förslag på läromedel. Den största andelen, 123 stycken, klickade i att de plockar från olika 

läromedel. I och med att det endast var tre lärare som hade lagt till egna alternativ där det var 

en röst vardera på dessa alternativ, görs ett antagande att många av de som sade att de plockar 

från olika läromedel, använder dessa böcker Boken om teknik 4–6, Utkik 4–6 Teknik och 

PULS teknik 4–6 eftersom de inte lade till eget alternativ. Därmed togs beslutet att göra en 

analys på dessa tre böcker.  

5.2 Urval av bilder  

De tre böcker som ingått i denna läromedelsanalys, innehåller ett stort antal bilder. Det var 

bilder som bland annat visade tekniska föremål i olika miljöer, i naturen och med olika 

människor. Då denna läromedelsanalys utgått från ett genusperspektiv valdes bilder där 

människor visades. Att välja en bild som visar byggkonstruktioner och broar eller någon form 

av ett tekniskt redskap, blir inte en analys utifrån ett genusperspektiv aktuellt. Dock behövde 

antalet bilder som analyseras begränsas. För att göra analysen så tillförlitlig som möjligt i 

förhållande till de bilder som finns i läromedelsböckerna började vi med att räkna hur många 

bilder i de tre olika böckerna som kan analyseras utifrån ett genusperspektiv. Därefter 

placerades bilderna in i tre olika kategorier (se tabell 1). Återigen vill vi poängtera att det är 

den definition på genus som beskrevs i de teoretiska utgångspunkterna som ligger till grund 

för de olika kategorierna. De definitioner som beskrevs i 4.1.1 och 4.1.2 ligger som grund i 

placeringen av bilderna i respektive kategori. Bilderna placerades in i de olika kategorierna 

Figur 1 
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utifrån om de antingen bekräftade att teknik tillhör det manliga könet, dementerade att teknik 

tillhör det manliga könet eller om bilderna delvis både bekräftade och dementerade att teknik 

tillhör det manliga könet. Därmed valdes tre bilder ut från vardera bok som speglade 

böckernas innehåll. Exempelvis innehöll Utkik 4-6 teknik sex bilder av totalt tolv som 

bekräftade att teknik tillhör det manliga könet, två bilder dementerade detta medan fyra bilder 

delvis både bekräftade och dementerade att teknik tillhör det manliga könet. För att denna 

läromedelsanalys ska spegla bokens innehåll presenteras därmed två bilder från denna 

läromedelsbok som bekräftar, eftersom det var det som förekom flest gånger och en bild som 

delvis både bekräftar och dementerar eftersom det var det som var näst mest förekommande. 

För samtliga ingående läromedelsböcker, se tabell 1.  

5.3 Beskrivning av läromedelsböckerna 

Nedan kommer en kort beskrivning ges av de böcker som har analyserats.  

5.3.1 Boken om teknik 4–6, förlag Liber 

Persson (2015) beskrivs som en elevnära bok som innehåller flera exempel från elevernas 

vardag. I boken ska det finnas inspirerande bilder, praktiska övningar som lovar att utveckla 

de fem förmågorna som finns i läroplanen. Till grundboken finns det även en arbetsbok och 

en lärarbok. Grundboken är baserad på lgr11 och är uppbyggd av sex kapitel som ska stämma 

överens med det centrala innehållet. Bokens författare är Hans Persson, han är lärare med 

lång erfarenhet. Han är verksam med att både utbilda och fortbilda lärare (Persson, 2015). 

5.3.2 Utkik 4–6 teknik, förlag Gleerups  

Utkik teknik består utav en elevbok, elevwebb och lärarwebb. (Sandström & Wirstedt, 2016) 

beskrivs som varierad, modern, rolig och flexibel. Boken är uppbyggd av nio teman, som 

utlovar spännande diskussionsuppgifter och kluriga repetitionsfrågor, för att ge eleverna en 

djupare förståelse. Större avsnitt avslutas med en sammanfattning. Boken lovar även ett rikt 

bildmaterial som ska ge inlevelse och bra stöd för inlärningen (Sandström & Wirstedt, 2016). 

5.3.3 PULS teknik 4–6, förlag Natur och kultur Läromedel 
PULS teknik består utav en grundbok, arbetsbok och en lärarbok. I grundboken (Sjöberg, 

2013) som vi ska göra en analys av, finns det åtta områden och efter varje område finns det 

praktiska övningar som ska hjälpa eleverna att utveckla sitt tänkande och bli bekanta med den 
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grundläggande tekniken. I slutet av boken finns ett register med begrepp och ord (Sjöberg, 

2013).    

5.4 Etiska principer  

Forskning inom olika områden är viktigt för att föra samhällsutvecklingen framåt, men vid 

forskning finns det även en del regler som forskare behöver förhålla sig till. Dessa regler 

finns till för att skydda de individer som medverkar i forskningen, så att de inte ska skadas 

fysiskt eller psykiskt, blir förödmjukade eller kränkta (Vetenskapsrådet, 2002, s. 5). I denna 

studie som bedrivs ingår däremot inga individer eftersom vi gör studier på läromedel. Vi 

kommer således endast använda oss av bilder och förhålla oss till regler som berör huruvida 

bilder får publiceras. Utifrån vad som står skrivet i Upphovsrättslagen är det dock inte tillåtet 

att publicera vilka bilder som helst. Eftersom vi gör en läromedelsanalys och vill använda 

vissa bilder i böckerna, tog vi därför kontakt med förlagen för de berörda böckerna för att få 

ett godkännande att visa bilderna i denna studie.  

5.5 Analysmetod - Semiotisk analys 

Semiotisk analysmetod är ett sätt att undersöka och analysera bilders uppbyggnad (Rose, 

2007, s. 74). Utgångspunkterna i denna analysmetod bygger på analysnivåerna denotation 

och konnotation. Som tidigare nämnt innebär den denotativa nivån att man studerar bilden, 

det som syns och ingenting annat. Den konnotativa nivån innebär att bilden studeras utifrån 

värderingar, förkunskaper och kultur. Därför valdes denna analysmetod eftersom syftet är att 

bidra med kunskap om hur genus synliggörs i läromedelsböcker i teknik. Den konnotativa 

nivån möjliggör att bilderna studeras på en djupare nivå vilket behöver göras för att besvara 

studiens frågeställningar. Därmed har frågor formulerats utifrån ett semiologiskt perspektiv 

som kommer att användas när analysen av ett visst antal utvalda bilder görs. Ytterligare en 

gång bör det dock poängteras att både formuleringar av frågor och svar påverkas av våra 

tidigare erfarenheter, vår definition av genus och vår kulturella kontext.  

 

• Den denotativa aspekten  

- Vem visas på bilden? 

- Vad visas på bilden?  

 

• Den konnotativa aspekten  

- Hur representeras manligt och kvinnligt på bilden? 
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6. Resultat  
Nedan kommer nio utvalda bilder från de tre olika läromedelböckerna analyseras utifrån 

semiotisk analysmetod. Bilderna som kommer benämnas figur 2–10 presenteras i en ordning 

där de olika kategorierna kan urskiljas. Bilderna kommer analyseras utifrån en denotativ och 

konnotativ nivå i relation till genusperspektivet. Avsnittet avslutas med en kort 

sammanfattning och vår tolkning av resultatet. 

6.1 Bekräftar att teknik tillhör det manliga könet 
 
6.1.1 Hävstången  

 
Figur 2: ©2015 Persson, H och Liber AB. Bild hämtad från Boken om teknik med tillstånd från förlaget. 

 

Denotativa aspekten 

Kapitlet i boken handlar om hävstänger och hur en hävstång fungerar. Till figur 2 finns en 

bildtext där eleverna själva ska hitta hävstänger, förutom de som boken tagit upp, så som 

hockeyklubban, dörrhandtaget och hästens betsel.  

 

I figur 2 uppfattas en pojke som står i ett vardagsrum. Han har på sig hockeyhandskar, håller i 

en hockeyklubba och har ett ansiktsuttryck som ser koncentrerat ut. Pojken har blåa byxor 

och en blå tröja på sig. På golvet finns även en öppen verktygslåda där ett flertal verktyg 
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syns. På golvet ligger det även en tennisboll och en mindre vit boll som liknar en 

innebandyboll. På dörren hänger en plansch på en häst. I bakgrunden sitter ett barn i en soffa 

och spelar ett bilspel på datorn. Vi kan inte urskilja om barnet i soffan är en flicka eller pojke. 

Barnet håller i en ratt som är placerad på ett bord som är kopplad till tv:n där en röd bil syns. 

På väggen hänger en sprattelgubbe med ett snöre som hänger mellan gubbens ben.  

 

Konnotativa aspekten  

Det är typiskt manligt att vara aktiv, vilket killen som är i centrum på bilden är. Han håller i 

en hockeyklubba som också förknippas som manligt. Verktygen på golvet är även i centrum 

och det är något som förknippas med det manliga könet. I bakgrunden syns också ett barn 

som spelar ett tv-spel med en rattkonsol. Vi kan inte identifiera barnet som spelar men oavsett 

kön så spelar hen ett tv-spel med bilar, vilket vanligtvis är ett manligt/pojkigt intresse. Bilden 

gestaltar antingen medvetet eller omedvetet något som oftast förknippas med flickor/kvinnor, 

hästen på planschen. Även färgen på sprattelgubben, rosa, är en färg som är av typisk 

flickig/kvinnlig karaktär. Hästen och sprattelgubben som gestaltar det typiskt 

kvinnliga/flickiga är dock två objekt som inte presenteras i centrum av bilden, utan det som 

tar störst plats och som syns först är pojken och verktygslådan med utspridda verktyg.  

6.1.2 Cykeln, rörliga delar  

 
Figur 3: ©2015 Persson, H och Liber AB. Bild hämtad från Boken om teknik med tillstånd från förlaget.  

 

Denotativa aspekten 

Kapitlet i boken som figur 3 är hämtad ifrån berör enkla mekanismer. Runt om cykeln finns 

det olika bildtexter med en kort informationsbeskrivning till olika delar som finns på en 

cykel.  
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På figur 3 syns en flicka och en pojke. De står vid en grön cykel, pojken pumpar däcken 

medan flickan knäpper en hjälm som hon har på huvudet. Flickan har röda och rosa kläder på 

sig, pojken har en gul tröja och blåa byxor. Pojken är mer aktiv än flickan. Svetten sprutar 

från pojkens panna och han ser ansträngd ut när han pumpar däcken på cykeln medan flickan 

är passiv samtidigt som hon ser glad ut. 

 

Konnotativa aspekten 
Pojkens aktivitet bekräftar en av de aspekter som anses som typiskt manligt. Han är i kontakt 

med cykeln då han pumpar in luft i däcken med hjälp av en luftpump, vilket är en teknisk 

pryl som förklaras i en informationsruta. Personen som tittar på bilden kan få uppfattningen 

att det är pojkar som sysslar med tekniska prylar. Flickan som tar på sig hjälmen, är ej i 

kontakt med cykeln, men ett knäppe på hjälmen är även det en teknisk sak. Detta är dock 

inget som förklaras som en teknisk grej i bilden vilket gör att personen som tittar på bilden 

inte får någon information om att flickan sysslar med teknik, vilket pojken gör. Flickan bär en 

typisk kvinnlig färg på sina kläder, vilket vill säga röd och rosa. Pojken bär en gul tröja som 

är könsneutral och blå byxor, färgen blå är en färg som förknippas med det manliga könet. 

Färgen på cykeln är grön, vilket ses som en manlig färg.  

6.1.3 Hållfasthet, järn  

 
Figur 4: ©2016 Sandström, M & Wirstedt, A och Gleerups. Bild hämtad från Utkik 4–6 teknik med tillstånd 

från förlaget 
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Denotativa aspekten 

Figur 4 tillhör avsnittet om hållfasthet och till bilden finns en bildtext som handlar om järn. 

På bilden kan tre män utläsas som är på en byggplats eller liknande. En fjärde person befinner 

sig på bilden, det går dock inte att urskilja om den personen är en man eller kvinna. Männen 

bär typiska byggkläder i orange färg och blå eller vita hjälmar. Bilden visar dessutom en del 

järnstolpar som knyter an till avsnittet som handlar om järn.  

 

Konnotativa aspekten 

Figur 4 kopplas direkt till det manliga könet då personerna på bilden befinner sig i en typisk 

manlig miljö, byggbranschen. Dessutom är personerna som kan utläsas på bilden endast män, 

vilket kan medföra att eleverna som ser bilden förknippar byggbranschen med män, vilket är 

ett yrke som redan beskrivs som typiskt manligt. Utifrån sammanhanget kan vi anta att de 

diskuterar hur de ska konstruera något med järn eftersom de befinner sig i den miljön och 

avsnittet i boken berör det ämnet. Det ser dessutom ut som att männen för en lugn diskussion. 

Byggbranschen är en bransch som är typiskt manlig där vissa egenskaper som även ses som 

typiskt manliga, såsom starka och aktiva brukar vara typiska för de som arbetar där. Att det 

därmed inte ens går att utläsa en kvinna av fyra personer bekräftar att det synsätt som 

symboliseras till eleverna är att tekniken och speciellt byggbranschen är något som tillhör det 

manliga könet.  

6.1.4 Datorer och programmering  

 
 Figur 5: ©2016 Sandström, M & Wirstedt, A och Gleerups. Bild hämtad från Utkik 4–6 teknik med tillstånd 

från förlaget 
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Denotativa aspekten 

Figur 5 kommer ifrån ett kapitel som handlar om datorer och programmering. Bilden är från 

Malmös ledningscentral och visar hur tågspår leds med hjälp av datorer.  

 

På figur 5 syns ett stort antal datorer och skärmar med en mängd schematiska bilder över alla 

tågspår i Malmö. Personerna befinner sig således i en högteknologisk miljö. Vi ser även fyra 

män och en oidentifierbar person som vi endast ser bakhuvudet på. Männen på bilden ser ut 

att diskutera med varandra. De ser ut att vara allvarsamma och koncentrerade, men samtidigt 

lugna. 

 

Konnotativa aspekten  
Fyra män kan identifieras i figur 5. Hade det varit tre män och en kvinna hade fortfarande 

mannen varit överrepresenterad, men nu är alla män. Att männen ser lugna ut är dock en 

egenskap som brukar förknippas med kvinnan, men i och med att männen är i en 

högteknologisk miljö där de samtidigt ser koncentrerade ut kan medföra att tolkningen av 

bilden är att männen har kontroll över situationen. Bilden skapar därmed ett synsätt att 

mannen har övertag i miljöer där datorer och programmering förekommer. De är bekväma i 

den situationen och i den miljön de befinner sig i medan det kvinnliga könet lyser med sin 

frånvaro.  
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6.2 Dementerar att teknik tillhör det manliga könet 

6.2.1 Flytta vikingaskepp  

 
Figur 6: ©2013 Gerhardsson, K och Natur och kultur. Bild hämtad från PULS Teknik - 4-6. Grundbok med 

tillstånd från förlaget.  

 

Denotativa aspekten:  

Figur 6 är tagen ur ett avsnitt som berör teknik på vikingatiden. Just den här bilden tillhör en 

uppgift där eleverna ska testa att förflytta tunga ting genom att ta hjälp av rullande stockar 

eller liknande. På bilden uppfattas en pojke och en flicka. På bilden ses även ett bord som 

ligger upp och ned på sju stycken rullar. Dessa rullar är i rörelse åt en viss riktning då en pil 

på bilden visar i vilken riktning de är på väg. Dessutom går det att utläsa att rullarna är i 

rullning då illustratören visar att de är i rörelse genom att använda rörelseindikationer. 

Flickan är även hon i rörelse, vilket vi kan se ovanför hennes huvud, med hjälp av 

rörelseindikationer, hon är alltså aktiv. Hon har sina händer på bordets två ben och gör att 

bordet rör sig framåt. Flickan har en blå t-shirt med en vit tröja under. Hon har röda byxor 

och vita skor. Pojken sitter på det uppochnedvända bordet som flickan för framåt och är 

passiv. Pojken har ett nöjt uttryck i ansiktet. Han har en grön tröja och blå byxor.  
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Konnotativa aspekten:  

Det som gör att figur 6 dementerar att teknik tillhör män/pojkar är att det är flickan som är 

den aktiva på bilden medan pojken är den passiva. Det som brukar ses som typiskt manligt är 

att pojken är den aktiva, medan flickan är den passiva. I denna bilden ses det omvända, vilket 

gör att bilden dementerar att teknik tillhör män. Det är även flickan som hanterar det tekniska 

i bilden, då det är hon som gör att bordet rör sig framåt. Detta motsäger det som ses som 

norm i samhället idag, att pojkar och män intresserar sig och sysselsätter sig med teknik. 

Flickan har även en typisk manlig färg på sin tröja, blå, vilket motsäger hur man ska klä som 

sig flickan eller kvinna, de typiska färgerna som tillhör flickor/kvinnor är rosa och röd.  

6.2.2 Teknik på stenåldern    

 
Figur 7: ©2013 Gerhardsson, K och Natur och kultur. Bild hämtad från PULS Teknik - 4-6. Grundbok med 

tillstånd från förlaget.  

Denotativa aspekten:  

Avsnittet i boken där figur 7 visas handlar om att göra eld. Bilden föreställer en aktiv flicka 

som försöker göra eld genom att snurra en pinne mot en träbit. I bildtexten beskrivs det att det 

är svårt att göra upp eld på detta vis. Rörelseindikationer visas både uppe vid pinnens ände 

samt där pinnens spets och träbiten möts. Flickan bär en röd klänning och ser lugn ut när hon 

arbetar. 

 

Konnotativa aspekten:  

Figur 7 dementerar den rådande bilden om de föreställningar som finns i samhället angående 

vem tekniken tillhör. Flickan är i fokus på bilden, hon är aktiv och sysslar med teknik. Detta 

motsätter den typiska bild av att kvinnan brukar beskrivas som passiv och syssla med 

hushållsarbete och familjeliv medan mannens ansvar är den produktiva delen. Det är inte 

heller så att tekniken på något sätt är riktat till det kvinnliga könet, av vad vi kan se. Om 

grytor eller kastruller hade funnits med på bilden hade möjligtvis läsaren uppfattat bilden som 
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att elden skulle användas till matlagning exempelvis. Visserligen kan man börja fundera 

kring vad elden brukade användas till på stenåldern, antingen som värme eller för att kunna 

laga mat, men i bilden visas ingenting runtomkring om vad elden har för användning som 

skulle varit förknippat med kvinnan. Dock bär flickan en klänning och färgen på klänningen 

är en färg som förknippas med kvinnan, men tekniken är i fokus och det är flickan som är i 

centrum, därmed dementerar bilden att tekniken tillhör det manliga könet.  

6.3 Delvis både bekräftar och dementerar att teknik tillhör det manliga könet  

6.3.1 Hållbar teknikutveckling  

 
Figur 8: ©2015 Persson, H och Liber AB. Bild hämtad från Boken om teknik med tillstånd från förlaget 

 
Denotativa aspekten:  

Figur 8 illustrerar fem människor som sysselsätter sig med olika saker. Avsnittet i boken 

handlar om ekonomisk hållbarhet vilket även ses på bilden.  

 

Längst upp till vänster på figur 8 står en äldre man med käpp, röd keps, grön jacka och beigea 

byxor och en kvinna med en vit klänning. Mannen och kvinnan skakar hand och mannen ser 

nöjd ut medan kvinnan har ett neutralt ansiktsuttryck. Till höger om bilden sitter en man 

framför en datorskärm som visar en modell av ett hus och en text, energispar. Mannen har en 
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vit tröja på sig. Längst fram på bilden står en man och en kvinna som diskuterar livligt och 

gestikulerar. Både mannen och kvinnan har vita kläder på sig. På bilden finns även olika 

valutatecken, en åker med en traktor och ett stort vitt torn. Längre fram på bilden syns tre 

stycken soptunnor vars innehåll är olika, en mindre återvinningscentral. Under mannen som 

sitter vid en dator syns en bild på en spak eller ett liknande föremål samt en skärm.  

 

Konnotativa aspekten:  

Det som bekräftar att teknik tillhör män i figur 8 är den som aktivt sysselsätter sig med något 

tekniskt på bilden, är mannen som sitter framför en datorskärm. De övriga på bilden pratar 

endast med andra, de utför med andra ord ingen teknisk handling. Det som ändå dementerar 

att teknik tillhör män är att det är två kvinnor på bilden som bär vita rockar/klänningar. 

Eftersom avsnittet handlar om ekonomisk hållbarhet dras slutsatsen att de båda kvinnorna 

arbetar med att utveckla teknik som gör att människan kan leva på de resurser som finns, då 

stycket under bilden handlar om detta.  

6.3.2 Vad gör en ingenjör? 

 
Figur 9: ©2016 Sandström, M & Wirstedt, A och Gleerups. Bild hämtad från Utkik 4–6 teknik med tillstånd 

från förlaget 

 

Denotativa aspekten:  

Figur 9 kommer från ett avsnitt som handlar om ingenjörer och vad deras arbetsuppgifter är.  

På bilden syns tre stycken personer, en man, en kvinna och en oidentifierbar person. Det finns 

även två stycken datorskärmar, en rakt framifrån och en bakifrån. Mannen har gröna hörlurar 

på huvudet, han ser koncentrerad ut och kollar på en datorskärm. Han har en rosa tröja och en 
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grå tröja över. Kvinnan har en grå eller beige tröja på sig och står bredvid den oidentifierbara 

personen som vi endast kan se bakhuvudet på. De båda personerna tittar på en datorskärm.   

 

Konnotativa aspekten:  

Det som är i fokus i figur 9 är mannen och den ena datorskärmen. Därmed görs tolkningen att 

det är mannen som är i centrum när det kommer till ingenjörsyrket, det är män som arbetar 

som ingenjörer. Det som dementerar är att det är en kvinna som står längst fram på bilden, 

dock är hon inte i fokus, men det är en kvinna på bilden i avsnittet om ingenjörer. Kvinnan 

bryter könsnormen om att det endast är män som arbetar och är intresserade av tekniska 

yrken. Mannen har även på sig en rosa tröja, vilket som tidigare nämnt är ett index på 

kvinnlighet. Bilden både dementerar och bekräftar att teknik tillhör män/pojkar. Dels för att 

det är en kvinna som är på bilden i avsnittet gällande ingenjörer, för att hon är aktiv på bilden 

och dels för att mannen har en rosa tröja. Det som bekräftar är att mannen är i fokus på 

bilden, det är han som i slutändan trots allt äger tekniken.  

6.3.3 Elektricitet  

 
Figur 10: ©2013 Gerhardsson, K och Natur och kultur. Bild hämtad från PULS Teknik - 4-6. Grundbok med 

tillstånd från förlaget.  

 

Denotativa aspekten 

Figur 10 finns i det avsnitt i boken som berör elektricitet. I relation till bilden står det en liten 

bildtext med en fråga om vilka föremål på bilden som behöver elektricitet för att fungera. På 

bilden syns en pojke som står i ett kök, han har ett glatt ansiktsuttryck. Han har på sig ett rosa 

förkläde och en svart t-shirt. Pojken gör någon form av hushållsarbete, bakar eller lagar mat.  
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Konnotativa aspekten 

Pojken har på sig ett rosa förkläde vilket är en typiskt kvinnlig färg. Pojken står i köket vilket 

vanligtvis brukar kategoriseras som en syssla av kvinnliga drag, men i figur 10 är det i stället 

en pojke i köket. Utifrån ett genusperspektiv tolkar vi bilden som att den både bekräftar vissa 

delar som är typiskt manliga, men även avviker från vissa av de föreställningar som finns i 

samhället om vad flickor och pojkar sysslar med eller hur de ser ut. Avsnittet handlar som 

sagt om elektricitet, vilket är ett område där mestadels män väljer att vidareutbilda sig i. 

Därmed bekräftas vissa föreställningar vi har om genus gällande vem som arbetar med 

elektricitet. Dock bryter bilden även mot föreställningar om genus då pojken befinner sig i en 

kvinnlig miljö och bär ett förkläde av typiskt kvinnlig färg.  

6.4 Sammanfattning och tolkning av resultat  

Tabell 1 - antal bilder där genus kan urskiljas i de tre olika läromedelsböckerna  

 Bekräftar att teknik 

tillhör det manliga 

könet 

Dementerar att 

teknik tillhör det 

manliga könet 

Delvis både 

bekräftar och 

dementerar att 

teknik tillhör det 

manliga könet  

Totalt antal bilder 

Boken om teknik 5  0  2 7  

Urval från Boken 

om teknik  

2  0  1  3  

Puls teknik  1  3  

 

2  

 

6  

Urval från Puls 

teknik  

0 2 1  3 

Utkik 4–6 teknik 6  

 

2  

 

4  

 

12 

Urval från Utkik 4–

6 teknik 

2 0 1 3 
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Sammanfattningsvis visade resultatet efter att ha utfört en semiotisk analysmetod att ett flertal 

av bilderna bekräftar att de bilder som visas i dessa tre teknikläromedel till övervägande del 

bekräftar att tekniken tillhör det manliga könet. Utifrån tabell 1 utläses det att fyra av nio 

bilder bekräftar att teknik tillhör det manliga könet. Det manliga representeras som det 

normala eftersom de föreställningar som är typiskt manliga är de som oftast framkommer i 

bilderna. Av dessa nio bilder är det tre bilder som både dementerar och bekräftar att teknik 

tillhör det manliga könet, vilket kan utläsas i tabell 1. Dock är det så att i dessa bilder är det 

ändå det manliga könet som är i fokus på bilderna. I figur 10 visas en pojke på bilden. I figur 

8 är det manliga könet i fokus ur en tekniksynpunkt samtidigt som det är fler män än kvinnor 

på bilden. I figur 9 är mannen det centrala medan kvinnan som kan utläsas i bilden är oskarp. 

Förutom att de föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt och dess koppling till 

tekniken i bilderna visar även resultatet att utifrån dessa 21 personer som går att utläsa på 

bilderna är 15 män/pojkar medan sex är kvinnor/flickor.  

 

Hur vi än analyserar bilderna är det pojkar och män som får större utrymme i teknikböckerna, 

både vad gäller sådant som är typiskt manligt samt mannen som kön. Utifrån detta resultat 

gör vi en tolkning att en anledning till att bilderna konstrueras på detta vis är på grund av de 

normer som finns i samhället. Det typiskt manliga/pojkiga samt typiska drag och egenskaper 

som är kopplat till mannen får betydligt större utrymme. Pojkar/män utför oftare tekniska 

uppgifter på bilderna än vad flickor/kvinnor gör. Vidare analys för att förstå resultatet och 

besvara studiens frågeställningar kommer beröras i arbetets resultatdiskussion.  

7. Diskussion 
Diskussionen är uppdelad i två delar, en metoddiskussion där vi för kritiska resonemang 

kring arbetets metod. Den andra delen är resultatdiskussionen där resultatet efter 

analysarbetet diskuteras i relation till tidigare forskning och annan litteratur. Diskussionen 

avslutas med en konklusion där bland annat studiens frågeställningar besvaras och didaktiska 

implikationer skrivs fram. 

7.1 Metoddiskussion 

Beskrivningen av detta examensarbete är att vi gör en läromedelsanalys i teknikböcker för 

elever i årskurs 4–6. Vår metod och analys speglades av att vi i detta arbete studerar bilderna 

utifrån ett genusperspektiv. Att studera bilder i teknikläromedel kan analyseras utifrån andra 
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perspektiv än just genus. Detta medför att vårt urval av bilder, analys och därmed resultat 

sätts i relation till just detta perspektiv. Genus är även något som är socialt konstruerat där 

människor kan ha någon annorlunda åsikt om vad det innebär för just den personen. Även 

fast en annan skribent skulle gjort en läromedelsanalys utifrån ett genusperspektiv hade 

möjligtvis den personen valt ut andra bilder som hen ansåg vara intressanta att studera eller 

haft något annorlunda definition på genus än den vi har. Det fanns som sagt ett flertal bilder i 

de tre utvalda läromedelsböckerna som innefattade människor. Hade vi gjort en analys av 

samma böcker, men haft en annan utgångspunkt, hade vi möjligtvis valt andra bilder i 

läromedelsböckerna vilket hade medfört ett annat resultat. Antalet bilder kan även skilja sig 

mellan olika analyser, vilket vissa skulle anse medför högre reliabilitet. Dock anser vi att 

reliabiliteten för denna studie är hög då tre bilder per läromedelsbok är lämpligt utifrån 

studiens omfång för att på samma gång ge möjlighet att uppnå mättnad, då en analys av större 

antal likvärdiga bilder inte nödvändigtvis ger mer utvecklande resultat.  

 

Något som vi även förhåller oss kritiskt till gällande arbetets metod och analys är vilka bilder 

vi valde att analysera. Vi började med att granska boken för att markera alla de bilder där det 

fanns med människor på bilderna. Därefter valde vi bilder, som vi tidigare har beskrivit, var 

intressanta för oss att analysera utifrån ett genusperspektiv. Med det vill vi förtydliga att det 

innebär att vi valde bilder där det är möjligt att kunna urskilja just genus. Vi valde bilder där 

vi såg att vi skulle kunna göra en analys om något som antingen bekräftade eller dementerade 

de rådande normer och föreställningar om kvinnligt och manligt. Bilderna vi valde ut var 

oftast sådana som var mer omfattande än många andra utav bilderna i läromedlen. 

Exempelvis så är en bild på endast en flicka eller pojke med en mobiltelefon i handen, utan 

att det finns någon annan person med på bilden, eller att personen befinner sig i någon 

speciell miljö, ganska ointressant för oss att analysera. På de flesta bilder som visade tekniska 

föremål i olika miljöer eller naturbilder kan inte genus urskiljas. Kort sagt valdes bilder som 

stämde överens med studiens syfte och frågeställningar, men de var endast en liten del utav 

alla bilder i läromedelsböckerna och det fanns flera bilder som inte speglade manliga eller 

kvinnliga representationer överhuvudtaget. 

 

Vi är medvetna om att en del av de referenser vi har valt att ha med i denna studie är från 

tidigt 2000-tal, såsom Mellström (2003) och Jacobsson (2003). Deras beskrivningar om 

synsättet kring teknik kan ha förändrats då tekniken snabbt går framåt och sedan tidigt 2000-

tal har den mobila teknologin kommit långt. År 2003 skrev Mellström att teknik sällan är en 
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del av kvinnors sociala och kulturella identitet, vilket den i hög grad är för många män. Sedan 

år 2003 kan mycket ha förändrats. Vi ser exempelvis idag många kvinnor som är influencers, 

vilket innebär att de dagligen jobbar med teknik, uppdaterar sina sociala medier, lägger ut 

videos och redigerar dessa, därmed kan dessa sociala och kulturella identiteter mellan 

kvinnor och män som Mellström beskrev ha förändrats. Hirdman (2001) är även en referens 

som är av äldre slag, det kan vara så att en del har hänt sedan hon skrev fram sin studie. 

Hirdman beskriver sin definition på genus. Nya forskare har möjligtvis en någorlunda 

förändrad definition eller syn på genus utifrån nyare forskning.  

7.2 Resultatdiskussion 

Utifrån analysarbetet kunde vi utläsa hur bilderna till övervägande del bekräftade sådant som 

är typiskt manligt men även att bilderna till viss del dementerade dessa 

representationsformer. Att granska något med genusglasögon är således en viktig aspekt för 

att få upp ögonen för hur samhället och dess sociala kontext styr människans tankesätt kring 

manligt och kvinnligt och vilka konsekvenser detta tankesätt får. Utifrån ett 

socialkonstruktivistiskt sätt att studera samhällets sociala kontext är skolans verksamhet en 

plats där kunskap är i ständig utveckling. I skolan tillägnar sig eleverna hela tiden ny kunskap 

och nya föreställningar om vad som är socialt accepterat i det samhälle vi lever i. Något vi 

finner extra intressant är att Wenneberg (2010, s. 11–12) beskriver att enligt ett 

socialkonstruktivistiskt sätt att se på kunskap så är handlingar inte naturbestämda, utan det är 

något som är socialt konstruerat i samhället. Dock framgår det enligt ett flertal studier och 

annan litteratur (Denessen et al., 2015, s. 3–4; Grenholm, 2016, s. 26, s. 123; Rasinen et al., 

2009, s. 375–376; Skolverket, 2017, s. 1) att ämnet teknik, både historiskt sätt och även i 

nutiden, är starkt sammankopplat till det manliga könet. Således är sammankopplingen 

mellan teknik och män, något som råder i vårt samhälle vilket även har gjorts under en längre 

tid. Dock är samhället i ständig utveckling, läroplaner förändras, nya sätt att se på saker och 

nya behov uppkommer, därmed kan denna socialt konstruerade bilden av teknik förändras. 

Utifrån ett socialkonstruktivistiskt synsätt utvecklas människan till en tänkande varelse 

beroende på det som på förhand ses som en strukturerad verklighet (Wenneberg, 2010, s. 11–

12). Därmed kan denna strukturerade verklighet förändras beroende på vad barnet möter i sin 

första del av livet. Studerar vi de bilder som har analyserats så ser vi hur de på olika sätt 

bekräftar eller dementerar kvinnligt och manligt som exempelvis i figur 3. Utifrån vad som 

beskrivs som typiskt kvinnliga/flickiga drag och egenskaper (Ambjörnsson, 2011, s. 24; 

Nikolajeva, 2017, s. 193; Von Wright, 1998, s.12, s. 59) bär flickan på bilden i figur 3 typiskt 
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kvinnliga färger där hon dessutom är passiv och beroende av pojken. I och med att eleverna 

har växt upp i en social konstruktion där de från början får med sig vad som är kvinnligt och 

manligt, är det större risk att de tolkar bilden som att tekniken är till för män. Detta medför att 

det som Hirdman (1988, s. 27–28) beskriver om genuskontrakt, alltså föreställningar om vad 

han och hon innebär och vad som är accepterat sinsemellan könen, bekräftas. När en bild 

presenteras på detta sätt kommer normen av att se teknik som att den inte tillhör kvinnan, att 

bestå. Utifrån vår analys utav bilden bekräftar den att teknik tillhör män och det är den 

kunskap som eleverna får ta del av när de studerar flickan på bilden. Så länge samhället är 

uppbyggt av det Hedlin (2009 s. 33) kallar för genusordning, lever flickor och pojkar med 

olika förutsättningar i samhället. Då är det heller inte särskilt konstigt att de bilder som 

presenteras i teknikläromedel är en förlängd arm av denna genusordning som vi tydligt kan 

utläsa i det resultat vi skrivit fram. 

 

Berger och Luckmann (1991, s. 183) beskriver att utifrån socialkonstruktivismen så sker 

socialisering alltid i samband med en viss social struktur. Tar vi med oss detta i beaktning 

medan vi studerar figur 10, så ser vi att denna bild både bekräftar, men även dementerar 

sådant som anses vara typiskt kvinnligt och manligt och går emot samhällets normer. Bilden 

föreställer en pojke som är kopplad till avsnittet elektricitet vilket är typiskt manligt och 

något som pojkar och män sysslar med, dock befinner sig pojken i ett kök och har ett rosa 

förkläde på sig. Denna bild dementerar de rådande normerna om att det är kvinnan som står i 

köket, bilden blir normbrytande och visar att även en pojke kan stå i köket. Färgen på 

förklädet är även något som syns väldigt tydligt på bilden, vilket även den är normbrytande. 

Färgen rosa ses som en typiskt kvinnlig färg (Ambjörnsson, 2011, s. 24). Således visar bilden 

att den riktar sig till både flickor och pojkar då tekniken får inslag av sådant som vanligtvis 

kopplas samman med typiskt kvinnliga drag. Bilden om vem som sysslar med teknik blir 

därmed normbrytande. Sociala företeelser uppstår och vad som är socialt accepterat i 

samhället förändras kontinuerligt (Wenneberg, 2010, s. 69). Ju fler bilder som presenteras i 

läromedelsböcker som är normbrytande, ju mer bidrar skolan till att motverka traditionella 

könsmönster och till att forma elevers uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt, 

vilket beskrivs som en aspekt som skolan ska arbeta med (Skolverket, 2019, s. 6). För att 

ytterligare utmana samhällets normer gällande teknik, hade det varit intressant att se en bild 

på en flicka som höll på med elektricitet i en manlig miljö för att på riktigt bryta de normer 

som finns idag.   
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Både i Berges (2011, s. 165) studie och en rapport skriven av Frånberg (2010, s. 60) 

framkommer det att i ett flertal olika läromedel är män överrepresenterade. Utifrån detta 

arbete visar även resultatet att män visas i större utsträckning i bilderna än vad kvinnor gör. 

Dessutom beskriver Berge att flickor får det svårare att känna sig lika delaktiga i 

kunskapsområdena om de är underrepresenterade. Att flickor får svårare att känna sig 

delaktiga i tekniken i kombination med att omgivningen berättar hur flickor och pojkar 

förväntas vara, bete sig eller vad de ska kunna kommer resultera i att barns intressen och 

könsidentitet formas i enlighet med normerna i samhället (Mellström, 2003, s. 32, refererad i 

Sultan, 2018). Därmed går det att anta att anledning till att det både i Skolverket (2018) och 

Teknikföretagen (2016, s. 10) går att utläsa att flickorna inte väljer att syssla med teknik är på 

grund av att både läromedel och samhället, i större utsträckning förväntar sig att tekniken hör 

till pojkar eller män. Att ha insikt i detta är en start till att kunna ifrågasätta de normer vi har i 

samhället gällande teknik. Varför väljer läromedelsböcker att i större utsträckning fortsätta att 

presentera det typiskt manliga som det normala i bilderna? Svaret på denna fråga kan finnas i 

det Wenneberg (2010, s. 71–72) beskriver, att genom att barnet lär sig om de rådande 

normerna i samhället, blir de på riktigt sociala varelser i den givna kulturen när barnet 

tillägnat sig dessa kunskaper. Beskrivningen att man inte på riktigt skulle bli en social varelse 

i den givna kulturen om man inte tillägnar sig kunskaper om de rådande normerna och 

handlar efter dessa kan vara en anledning till att normerna består. Vår tolkning blir därmed att 

hela tanken kring den sociala kontextens uppkomst behövs förändras där samhället inte 

anpassas i en så pass hög grad efter rådande könsnormer. För att skolan ska arbeta mot det 

Skolverket (2019, s. 6) beskriver, att skolan ska ge utrymme för eleverna att pröva och 

utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet, behöver därmed både 

pojkar och flickor representeras som det normala i skolans teknikundervisning. Även flickor 

och pojkars typiska egenskaper och drag behöver bli mer könsöverskridande så att normerna 

inte är det som i första hand formar människorna i dagens samhälle. Det ska i första hand 

vara elevernas intresse som styr vad de vill sysselsätta sig med, oberoende deras 

könstillhörighet. 

7.3 Konklusion 

Syftet med den här studien var att bidra med kunskap om hur genusperspektivet uttrycks i 

läromedelsböcker i teknik. Slutsatsen av studien blev att pojkar och män får ett större 

utrymme i de teknikböcker som de flesta tekniklärare använder sig av idag. Pojkarna/männen 

utför oftare tekniska handlingar än flickorna/kvinnorna på bilderna. Oftast presenteras 
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mannen som den aktiva, den som kan teknik. Medan kvinnan presenteras som mer passiv, 

eller lyser helt med sin frånvaro i de bilder som har analyserats. Vilket besvarar 

forskningsfråga ett, hur kvinnligt och manligt presenteras i bilder i teknikläromedel. 

 

Bilderna i teknikläromedel styrs efter samhällets genusfixering om vad män respektive 

kvinnor bör intressera sig av och vad de borde ägna sig åt. Bilderna i teknikläromedelena 

bekräftar de normer som finns i samhället då övervägande del av bilderna visar mannen 

tillsammans med tekniska yrken, så som ingenjörsyrket, byggbranschen och IT-branschen. 

Bilderna visar även mannen ett flertal gånger mer än kvinnan. Egenskaper som är av typiskt 

manlig karaktär synliggörs oftare i samband med tekniken än vad typiskt kvinnliga 

egenskaper görs, således bekräftas samhällets normer att teknik tillhör mannen. På ett fåtal 

utav bilderna är kvinnan i fokus och “äger” tekniken då hon utför en teknisk handling, på så 

vis dementeras normerna att teknik tillhör det manliga könet. Dock dementeras normerna i 

mindre grad än vad de bekräftas. Vilket besvarar forskningsfråga två, på vilket sätt bilderna i 

teknikläromedel dementerar eller bekräftar normerna i samhället. 

 

Denna studie bidrar till att förstå hur den sociala kontexten styr våra läromedel vilket måste 

uppmärksammas och synliggöras av verksamma pedagoger. På så vis kan pedagogerna 

reflektera kring vem som synliggörs i tekniken och hur de ska problematisera detta 

tillsammans med eleverna. Förhoppningen är att verksamma pedagoger som läser denna 

studie är att de ska börja använda genusglasögon i sin teknikundervisning där de blir mer 

medvetna om vilka val de gör i sin undervisning. Användningen av genusglasögon medför en 

större möjlighet för pedagoger att påverka vilket synsätt kring teknik som de förmedlar till 

eleverna. Det berör inte endast vilka läromedelböcker de använder sig av, utan även hur deras 

egna undervisning ser ut. Genusglasögonen kan exempelvis medföra att en större reflektion 

görs kring vilka exempel som pedagogen använder sig av i sin teknikundervisning.  Från vårt 

resultat hade det varit intressant att konstruera ett läromedel där flickor och pojkar får samma 

utrymme och där mansdominerande yrken inte endast består utav män. Detta skulle 

möjligtvis med tiden kunna ge ett normförändrat resultat där fler flickor och kvinnor vågar gå 

emot den norm som så länge funnits i vårt samhälle. Ytterligare hade det varit intressant att 

jämföra olika skolklasser som använder de läromedel som finns idag kontra med detta nya 

läromedel för att se om detta påverkar eleverna och deras intresse till ämnet teknik. Skulle ett 

nytt läromedel som är normbrytande, få fler flickor att intressera sig för teknik?   
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