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Klart du kan koda! Elevers syn 
på programmering

UNA TELLHED, DOCENT I PSYKOLOGI, 
LUNDS UNIVERSITET

Könssegregerad arbetsmarknad

Horisontell: Kvinnor och män i olika yrkesområden

Vertikal: 
Män 
oftare 
på 
högre 
positioner 
inom 
yrken
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Varför bry oss om genus och teknik?

• Samhället blir allt mer digitaliserat och digitala 

kompetenser, inklusive i programmering, behöver öka i 

befolkningen (Utbildningsdepartmentet, 2017)

• Tech-branschen är Sveriges nya basindustri och 

rekryteringsbehovet väntas öka kraftigt (IT & 

Telekomföretagen, 2021)

• Tekniksektorn är extremt mansdominerad och det finns 

hinder för flickor att utveckla teknikintresse fritt (Nordiska 

ministerrådet, 2021; Tellhed, 2022)

Hur utvecklar vi yrkesintressen?

Enligt flera psykologiska teorier, som social cognitive career

theory (Lent, Brown & Hackett, 1994) och Eccles’s 

expectancy-value theory (EEVT; Eccles, 1987, 1994), så

formas yrkesintressen och yrkesval framförallt av två

faktorer:

• Kompetenstro (kan jag detta?)

• Måluppfyllelse (vad kan jag få?)
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Könsskillnad i intresse för tekniska 
yrken

Den viktigaste förklaringen till tjejers lägre intresse för 

tekniska utbildningar är könsskillnader i kompetenstro

(Tellhed et al., 2017; 2018)

Teknikprogrammet

Killar

Tjejer

Tjejer − stereotyp kompetenstro

Unga kvinnor skattade sin 

kompetens lägre för stereotypt 

maskulina områden (t ex teknik, 

ingenjör).

Detta förklarade deras lägre 

intresse för tekniska utbildningar 

och mindre benägenhet att välja 

dem (Tellhed et al., 2017; 2018) 1
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Teknik Vård

Tjejers
kompetenstro
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Killar − stabilt självförtroende

Till skillnad från de unga 

kvinnorna så skattade de 

unga männen sin kompetens 

stabilt över alla områden 

(Tellhed et al., 2017; 2018).
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Teknik Vård

Killars
kompetenstro

Syn på programmering i ÅK6
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”Hur bra är du på att 
programmera”

Killar Tjejer

Tellhed et al., 2022
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”Hur intressant är det 
att programmera”

Killar Tjejer
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Är tjejer sämre på att programmera?

• Det saknades könsskillnader i lärarnas skattning av 

elevernas prestation i programmeringsundervisningen i 

ÅK6 (Tellhed et al., 2022)

• Även i studier i Hong Kong har det saknats 

könsskillnader på test av programmeringsförmåga  (Lin, 

2016).

Psykologisk könslikhet

Sammanställningar av forskning visar könslikhet på de flesta 

psykologiska variabler inklusive förmågetest (Hyde et al., 

2019). 
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Könsstereotyper

• Män har traditionellt stereotyperats som mer ”agentiska” 

än kvinnor (bl.a. självständiga, bestämda, kompetenta) 

och kvinnor som mer ”kommunala än män (bl.a. varma, 

empatiska). 

• Det finns tecken på att ”agency” kan vara på väg att bli 

könsneutralt (Gustafsson Sendén et al., 2019; men se 

Klysing et al., 2021).

• Extrem kompetens (”briljans”) förknippas fortfarande mer 

med män (Bian et al., 2018).

Är teknik stereotypt maskulint?

• I en studie undersökte vi om teknik ses som stereotypt 

maskulint i Sverige idag (Tellhed et al., in press).

• 873 elever i ÅK 6 och ÅK 8 och 86 lärare deltog

• ”Explicit” stereotypmått: ”Vem har bättre teknisk 

förmåga?” Män (1), Ingen könsskillnad (3), Kvinnor (5).

• ”Implicit” stereotypmått: Implicit Association Test (IAT) 

mätte associationer av ”teknik” och ”vård” med kön.

11

12



2022-10-27

7

Implicita stereotyper
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• Deltagarna associerade 

teknik starkt med män och 

vård med kvinnor på ett 

Implicit Association Test 

(IAT).

• Äldre hade starkare 

könsstereotyper. Lärarnas 

stereotyp var mycket stark

Explicita stereotyper

• Både elever och lärare skattade att män har 

bättre teknisk förmåga än kvinnor och att kvinnor 

är bättre på att vårda än män.

• Eleverna skattade starkare stereotyper explicit 

än lärare (till skillnad från på de implicita måtten)
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Teori: EEVT och STEMO

Enligt teorierna Eccles’s expectancy-value theory (EEVT, 

Eccles, 1987) och the stereotypes, motivation, and 

outcomes model (STEMO; Master & Maltzoff, 2020) så kan

könsstereotyper skapa hinder för tjejer att utveckla bland 

annat hög kompetenstro och intresse för tekniska

utbildningar

IAT och intresse för teknik

Killar med starkare 

könsstereotyper var mer 

intresserade av tekniska 

utbildningar medan tjejer 

med starkare 

könsstereotyper var mindre 

intresserade
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Omedveten stereotypering och 
diskriminering

• Vi kan (utan avsikt) komma att stereotypera andra på 

grundval av de stereotyper vi har. 

• I en delstudie kunde vi se att tjejer i ÅK6 upplever att de 

fått mindre uppmuntran för sin förmåga med datorer än 

killar, vilket delvis förklarade en könsskillnad i tro på den 

egna programmeringsförmågan (Tellhed et al., 2022)

• Kvinnor som valt att studera teknik säger att lärarens 

uppmuntran var väldigt viktig för deras val (Zeldin et al., 

2008).

Sociala identitetshot

Negativa stereotyper om förmåga kan skapa en oro att bli 

negativt stereotyperad eller diskriminerad hos de som 

berörs, vilket kallas för ett socialt identitetshot.
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Stereotyphot

En typ av socialt identitetshot är stereotyphot. Hotet kan  

sänka prestationen vid test och bland annat försvåra 

individens bedömning av hur duktig hen är på området 

(Tellhed & Adolfsson, 2018).

Samhällsåtgärder

Det görs omfattande satsningar globalt för att öka 

ungdomars digitala kompetens, självförtroende och intresse 

för teknik. I projektet ”Klart du kan koda!” så utvärderar vi 

effekten av:

• Skolans nya programmeringsundervisning

• Vattenhallen science centers programmeringsaktiviteter
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Skolans undervisning − Metod 

• Vi följde drygt 400 elever i ÅK6 under ett läsår

• Upplevd förmåga (självförtroende) och intresse för 

programmering mättes vid terminsstart, direkt efter 

programmeringsundervisningen och sen vid läsårets 

slut.

Skolans undervisning − Resultat 

• Elevernas självförtroende ökade efter undervisningen 

och var högre även vid läsårets slut jämfört med vid 

dess start.

• Bara flickors självförtroende relaterade till lärarens 

bedömning av deras förmåga

• Intresse för programmering sjönk dock av 

undervisningen
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Vattenhallen science center − Metod

• Deltagare var 700 skånska elever i ÅK8 och ÅK9 (ca 
200 var kontrollgrupp).

• Enkät före och efter besöket på Vattenhallen och 
uppföljning. 

Vattenhallen science center − Resultat

• Besöket på Vattenhallen ökade tjejers (men inte 

killars) självförtroende för programmering och 

effekten höll i sig.

• Besöket på Vattenhallen tycktes hindra tjejers 

intresse från att sjunka (som det gjorde i 

kontrollgruppen). Killars intresse sjönk, men i mindre 

grad jämfört med kontrollgruppen

• Hur kan programmering göras roligare? Fråga 

eleverna
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Prata om könslikheter

Att prata om könslikheter i förmågor kan minska könsstereotyper 

(Tellhed et al., Manuscript in preparation) och sänka 

stereotyphot (Liu et al., 2021)

Är teknik extra maskulint i Sverige?

• Tjejer med utländsk bakgrund i ÅK6 saknade implicita 

könsstereotyper om teknik och vård (Tellhed et al., in press)

• Tjejer med utländsk bakgrund i ÅK 8 hade liknande 

självförtroende för programmering som killarna (Tellhed et al., 

2022)

• ”Jämställdhetsparadoxen” visar att könsskillnader är större i 

länder som rankas högre på jämställdhetsindex (som Sverige), 

vilket har föreslagits bero på att könsstereotyper kanske är 

starkare här (Breda et al., 2020).
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