
Genusperspektiv - hur då?
Ulrika Sultan, doktorand i teknikens didaktik



Innehåll
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Vad menas egentligen med genusperspektiv, 
varför är det viktigt och hur kan vi anlägga ett 
genusperspektiv i vår undervisning?



Vem är jag?

2020-11-03 3



2020-11-03Ulrika Sultan 4



Mitt forskningsfokus
Jag utforskar flickors relationer till 
teknik och teknikundervisning. 
Jag jämför inte kön.
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Vem är teknisk?



Vad är genus?
• synonymt med socialt kön, 
• är begrepp som används för att urskilja vad som 

formar kvinnor och mäns sociala beteende
• genus är inte beständigt utan kan variera 

beroende på tid och plats. 
• genus är inte biologi
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Varför genus?
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Skolans uppdrag är att motverka 
traditionella könsmönster och könsroller

I praktiken innebär det att arbeta ur ett 
könsoberoende synsätt, även inom 
programmering



Finns två begrepp att ta fasta på

• Särartstänkande 
• Likhetstänkande
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Genus - Din rättighet
Det handlar om att se varje individ som en unik 
individ vars rätt att utveckla sina förmågor är 
oberoende av det biologiska könet. 
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Intresse
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Barn och ungdomar har intresse för
naturvetenskap och teknik. Intresse finns
för olika innehållsområden och varierar på
grund av ålder och kön.
ROSE ”the Relevance of Science Edcuation”  (2012)
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Pojkar har med sig erfarenheter mer 
inriktade mot fysik, kemi och teknik 
medan flickorna är mer orienterade mot 
biologiområden. 
(Baram-Tsabari & Yarden, 2008; Johnson, 1987; Stark & Gray, 1999; Qualter, 1993). 
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Flickor i lägre grad utvecklar positiva 
attityder till naturvetenskap och de har 
också̊ svårare att se sig själva som 
framtida naturvetare. 
(E.g Francis & Greer, 1999; Handley & Morse, 1984; Brownlow, Smith & Ellis, 2002). 



Social fördom
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Förväntan
Stereotypa bilder
Social identitet

(E.g. Cheryan, Master, & Melzoff, 2015)
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Eleonora Svanberg twitter 2020-07-18



Tankar på det?
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Programmering

Exempel –
datorfri övning
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Programmering

Exempel –
blockprogrammering
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Programmering

Exempel –
Programmering som 
problemlösning och 
ämnesövergripande arbete
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Programmering

Exempel –
Från idé till prototyp.  
Testa, felsöka och våga 
misslyckas
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Programmering

Exempel –
lösa samhällsutmaningar 
med programmering
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Kommer ni ihåg träningstiden? 
Exemplet limpistol
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Men varför?
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Tankar på det?
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