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Abstract
This paper examines the attitude against IT of young females in their final year in
elementary school. The relationship between a positive IT-attitude and a choice of
studying natural sciences in high-school is also examined.

Relevant litterature and theories about i.e information society, sociology and women’s
situation in the world of IT, have been studied.

The research methodologies that are used in the paper are methods of both quantative
as well as qualitative characteristics.

Through this paper has a comprehensive knowledge been gained, about the girls
attitude against IT. A general valid conclusion of a relationship between a positive IT-
attitude and a choice of studying natural sciences, can not be reached. The material in
the paper intimates that it is the case, but a generalisation is neither valid nor correct.
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Sammanfattning
Denna rapport har söker finna vad attityden till IT är hos flickor i åk 9, och huruvida
en positiv attityd gör att flickor känner lägre motstånd till att söka en naturvetenskaplig
utbildning på gymnasiet.

Relevant litteratur för problemställningen har studerats. I uppsatsen presenteras teorier,
åsikter och tidigare forskning från närliggande ämnesdiscipliner, såsom t ex
systemvetenskap och sociologi.

Såväl kvantitativ- som kvalitativ vetenskaplig metodik har tillämpats i undersökningen.

I undersökningen bedömer jag att en god insikt i flickors attityd till IT har erhållits.
Någon generellt giltig slutsats rörande ett samband mellan en positiv IT-attityd och att
söka naturvetenskaplig utbildning kan ej dras. Materialet i uppsatsen antyder
visserligen svagt att så är fallet, men en allmän generalisering är såväl felaktig som
ogiltig.
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1. Bakgrund
Problemområdet för mitt examensarbete befinner sig i ett systemsvetenskapligt
gränsland mellan IT och samhälle. Medvetenhet och kunskap rörande traditionella
könsroller och IT-världens möjligheter kommer att påverka uppsatsarbetet.

Är kvinnor ständigt på efterkälken i IT-världen? Anses IT stå för något manligt? Vilka
olika köns-attityder ligger bakom förväntade, beteenden, såsom flickors skepsis och
pojkars entusiasm inför datorer? Vad kan göras för att förändra och förbättra? Har
flickor sämre förutsättningar att lyckas i IT-världen, och kommer detta faktum att
förändras inom överskådlig tid?

En viktig faktor är könsroller och attityder med hindrande verkan som ligger djupt
rotade i dagens samhälle. Majoriteten av kvinnor och män attraheras fortfarande av
traditionella yrkesval, då ansträngningar att förändra situationen ofta har visat sig vara
missriktade.  Else-Marie Staberg skriver:

”Det kvinnliga könet ses, i motsats till det manliga, som ett problem då
pojkar anses behövas i vård och barnomsorg, och flickorna anses behöva
tekniken.”  (Skolverket #2, 1994, s 56)

Med min uppsats tror jag kunna argumentera för föreställningen att flickors förväntade
skepsis till teknik i allmänhet, även drabbar IT. Som utgångspunkt antas att flickor
underskattar sin egen tekniska förmåga, och därmed i denna självkritik begränsar sina
IT-möjligheter. Ett sätt att undvika underskattningen vore att först utnyttja
möjligheterna med IT, och sedan med stärkt självförtroende våga göra ett icke-
traditionellt val av utbildning och yrke.
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2. Introduktion
Min åsikt är att det först är när vi kan använda och tillgodogöra oss tekniken, som den
får ett verkligt värde. En övertro på att tekniken har ett högt eget-värde tjänar inte
människans syften. Människor skall utnyttja datorer, inte tvärtom. Det är därför jag vill
undersöka huruvida IT kan användas för att påverka könsroller.

Introduktionen tar sin konkreta början i nästa avsnitt då det analyseras vilket sorts
samhälle vi lever i, ur ett för uppsatsen relevant perspektiv.
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2.1 Informationssamhälle och Kunskapssamhälle

I detta avsnitt är det viktigt att veta betydelsen av följande begrepp:

• Data
Symboler/signaler som bär informationen.

• Information
Fakta och föreställningar som förmedlas.

• Kunskap
Fakta och föreställningar som människor subjektivt har.

När informationen har blivit sänd som data, omvandlas den till kunskap. Kunskap
erhålls genom att agera i världen. Informationen som sänds blir olika mottagen,
beroende på vilken referensram (tidigare relevant kunskap) mottagaren har. (Andersen,
1994)

2.1.1 Informationssamhälle (IS)

Informationssamhället (IS) är den vanligaste benämningen på den post-industriella era
vi befinner oss i. Framförallt samhällsvetare och ekonomer har identifierat information
som den socio-ekonomiska faktor med störst utvecklingspotential för framtiden (Eraut,
1991). Michael Eraut (1991) som också presenterat en s k öppen definition av
begreppet informationssamhället:

• ”Mängden och hastigheten på informationen som all media distribuerar, med en
betoning på dess mångtydighet och snabba åldrande.”

• ”Mängden information som är möjlig att klassificera, använda och analysera m h
a den nya datatekniken, med betoning på den teoretiska potentialen av
informationen och behovet att göra den lättillgänglig.”

• ”Den centrala rollen som kunskap spelar i det moderna samhället, speciellt
kunskap med ett väl-definierat syfte, då den ses som en viktig
produktivitetsfaktor.” (Eraut, 1991, s 4)

I de tre punkterna vill Eraut påvisa att det pågår en attitydförändring mot begreppet
‘information’. Mängden information och dess potentiella risker och möjligheter
påskyndar en process of intellectualization, där vi människor utformar hjälpmedel (t ex
IT) för att kunna tillförskaffa oss fördelar och möjligheter i IS. (Eraut, 1991)
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2.1.2 Kunskapssamhälle (KS)

I IS är information naiv och fri för tolkning, i kunskapssamhället (KS) har densamma
blivit ideologiskt tolkad. Informationen överförs till ‘mottagaren’, från att ha varit
neutral till att selektivt tjäna ett syfte. (Eraut, 1991)

Avsändarens rättighet att tolka informationen leder till att kunskapen gynnar
densamme, på bekostnad av andra. Avsändarens maktställning är total. (Eraut, 1991)

Särskilt känsligt är detta när ett okritiskt accepterande utövas av mottagaren. Barn och
ungdomar är typiska mottagargrupper som ofta har svårigheter att genomskåda
avsändarens ideologiska argument. (Eraut, 1991)

Ena könet kan komma att missgynnas beroende på om det andra könet har
tolkningsrätt. Feminister hävdar ju att så har varit fallet sedan urminnes tider.

Skillnader i tillgång till IT mellan t ex könen, möjliggör för kunskap som
segreringsfaktor. Livslångt lärande krävs för att vissa yrkes- eller åldersgrupper inte
skall hamna på efterkälken. (Eraut, 1991)

Skolan har stort ansvar i att förbereda eleverna på vilken kompetens som kommer att
efterfrågas vid utbildningens slut, hävdar Eraut (1991) och skriver följande om IT:

”Barn måste läras att utnyttja tekniken till deras fördel, och inte låta
tekniken utnyttja dem.”
(Eraut, 1991, s 15)
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2.1.3 Sociala konsekvenser av IT i IS och KS

De möjligheter som IT erbjuder beträffande planering av arbete förväntas få stora
sociala konsekvenser. Ökade inslag av individualisering, specialisering och
tjänsteproduktion kommer att medföra strukturella förändringar på arbetsmarknader, t
ex att robotar ersätter monotona arbetsmoment och därmed slår ut lågutbildad
arbetskraft. (Svenska IT-Forum, 1996)

Tjänstesektorn, där majoriteten av arbetskraften är kvinnor, kommer att öka på
bekostnad av produktionssektorn. (Svenska IT-Forum, 1996)

En minskad åtskillnad av motsatsbegreppen ‘fritid’ - ‘arbetstid’ och ‘hem’ -
‘arbetsplats’ sker, när möjligheter finns att arbeta när och var man önskar. Medlen för
att nå ett mål bestäms ej av tjänstebeställaren utan av tjänste-utövaren, t ex när
arbetsgivare ger frihet under ansvar till sina anställda. (Svenska IT-Forum, 1996)

2.1.4 Pro-aktiv attityd

Att å ena sidan helt försöka stoppa de förändringar som IS för med sig eller å andra
sidan utopiskt utmåla IS som ett problemfritt samhälle, är omöjligt och felaktigt enligt
Eraut  (1991), som förespråkar en pro-aktiv attityd till IT:

  ”....som utan att ignorera nuvarande trender och utveckling, bringar den
(IT) under kontroll genom att göra så att den tjänar mänskliga mål.”
(Eraut, 1991, s 9)

Med en pro-aktiv attityd avser Eraut att gå långsamt framåt. Han uppmuntrar till att
med en kritisk utgångspunkt växla begrepp och skifta fokus, från begreppet
information till begreppet kunskap. (Eraut, 1991)

Inom systemvetenskap och närliggande ämnesdiscipliner diskuteras ofta skillnaden
mellan data och information. Jag bedömer en liknande diskussion kan komma att
uppstå om information och kunskap. Denna diskussion har möjlighet att kännas
relevant för fler ämnesdiscipliner och därmed få större betydelse.

I detta avsnitt har informationens betydelse för vårt samhälle diskuterats. I nästa avsnitt
presenteras tekniken som gör det hela möjligt.
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2.2 Informationsteknik - IT

”IT handlar egentligen om kommunikation och inte så mycket om datorer”,

skriver Svenska IT-Forum i sin skrift ”IT-boken 1997”.  Detta citat borde ses som en
generellt accepterad ideologisk utgångspunkt för  IT i den här uppsatsen. Tekniken är
inte uteslutande en teknisk angelägenhet, utan är i högsta grad en ekonomisk och
social fråga för samhället.

2.2.1 Definitioner av IT-begrepp

En definition av begreppet informationsteknik (IT) är relevant:

”Informationsteknik (IT) är ett samlingsbegrepp för olika tekniker som
används för att skapa, lagra, bearbeta och överföra ljud, text och bild.”
(Statistiska centralbyrån för IT-kommissionen, 1996, s 9)

Dator definieras enligt följande:

”En apparat där inmatning sker via tangentbord och att resultaten
presenteras på en bildskärm. Apparaten skall ha möjlighet att bearbeta och
att spara data. Apparaten skall gå att använda till olika
användningsområden. Exempel på sådana kan vara ordbehandling,
beräkningar och att skapa och underhålla register.”
(Statistiska centralbyrån för IT-kommissionen, 1996, s 97)

Datoranvändning definieras enligt följande:

”Användning av någon typ av dator, dataterminal, kassaterminal, eller
annan typ av datoriserad utrustning i arbetet eller hemmet.”
(Statistiska centralbyrån för IT-kommissionen, 1996, s 14)

I datoriserad utrustning ingår ej datoriserade hushållsmaskiner, telefoner eller faxar.
IT-produkter finns inom såväl varu- som tjänsteföretag där IT-begreppet omfattar t ex
tillverkning av radio-apparater eller telenätet och dess tjänster. I tillverkningsdelen
återfinns 53 olika branscher, i tjänstedelen 16 stycken. (Statistiska centralbyrån för IT-
kommissionen, 1996)

Exempel på IT-produkter: datorer, TV-apparater, telefoner, faxar etc, etc. Enligt IT-
kommissionens skrift finns det i Sverige 268 olika IT-produkter som stämmer in på
definitionen. (Statistiska centralbyrån för IT-kommissionen, 1996)

2.3.2 Kommentar till definitioner

Jag anser att definitionerna är tillräckligt täckande och begränsade. Jag inser dock att
med nuvarande utvecklingshastighet inom informationsteknik att t ex dator snart, om
inte redan, kan innebära något som inte omfattar bildskärm.

Nu är relevanta begrepp definierade, vilket gör det lämpligt att diskutera deras
betydelse för samhället. I nästa avsnitt behandlas IT-kommissionen, den statliga
kommissionen, med huvuduppgift att möjliggöra en effektiv tillämpning av IT i
Sverige.
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2.3 IT-kommissionen

IT-kommissionen är benämningen på regeringens egna kommission som är tillsatt för
att främja bred och adekvat användning av IT. Ordförande i kommissionen är
Kommunikationsminister Ines Uusmann, som leder arbetet att ge råd till regeringen i
övergripande och strategiska frågor inom IT-området. (Svenska IT-Forum, 1996)

Framförallt sker detta genom att man anordnar seminarier och diskussioner om
konsekvenser av IT. Kommissionen deltar också i flertalet forskningsprojekt där
relevanta interdisciplinära studier, såsom t ex kvinnor och IT, utförs. (Svenska IT-
Forum, 1996)

Kommissionen verkar för en ‘allmän IT-upplysning’, då den har som ständig
målsättning att dess arbete skall mynna ut i förslag till åtgärder. (Svenska IT-Forum,
1996)

IT-kommissionens samtliga medlemmar har sina respektive kompetensområden. Det
som följer är sammanställningar av uppsatser relevanta för mitt arbete. (Svenska IT-
Forum, 1996)

2.3.1 Skyll ej på könsroller

Evert Medbo, verksam vid institutet för Högre Kommunikations- och
Reklamutbildning, IHR,  skriver att :

”Olikheter mellan kvinnors och mäns förmåga att ta till sig och utnyttja
informationstekniken är en marginell företeelse”.
IT-kommissionen,
(http://itkommissionen.se/rapporter/kvinn_IT/foredra1.htm#erson.)

Detta påstående grundar Medbo på att skillnaderna mellan könen är små. Han menar
att andra faktorer än kön, såsom utbildning och ålder är betydligt mer relevanta i en
diskussion angående IT-diskriminering. (IT-kommissionen,
http://itkommissionen.se/rapporter/kvinn_IT/foredra1.htm#erson.)

Medbo presenterar även en teori angående hur klasskillnaderna kommer att se ut i
framtiden, i det s k informationssamhället:

”Framöver kommer IT-läskunnigheten att avgöra vilken samhällsklass
man tillhör. Skolan har än så länge inte hängt med när det gäller att
förbereda eleverna på den verklighet som väntar dem.”
(http://itkommissionen.se/rapporter/kvinn_IT/foredra1.htm#erson.)

Men IT-läskunnigheten avser Medbo huruvida människor kan se möjligheter och
förutsäga konsekvenser m h a IT.
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2.3.2 Kvinnors roll i IT-världen

Informationssamhället kräver ledare med en helhetssyn, slår Dag Ericsson, professor i
logistik på Chalmers, fast. Ericsson säger att IT än så länge främst varit ett passivt
medel för att förändra verksamheter och organisationer, men att informationssystem i
framtiden kommer att agera utgångspunkt i verksamheter. (IT-kommissionen,
http://itkommissionen.se/rapporter/kvinn_IT/foredra1.htm#grupp.)

Detta passar kvinnor som traditionellt har en helhetssyn och möjlighet att se saker i ett
vidare perspektiv. (IT-kommissionen,
http://itkommissionen.se/rapporter/kvinn_IT/foredra1.htm#grupp.)

IT som förändringsfaktor i organisationer påskyndas utav de nya möjligheter som IT
erbjuder för kommunikation. Vad som skall göras blir viktigare än vem som gör det,
vilket gynnar kvinnor, anser Ericsson. (IT-kommissionen,
http://itkommissionen.se/rapporter/kvinn_IT/foredra1.htm#grupp.)

Målstyrda grupper och ett s k processorienterat arbetssätt kräver informella kontakter,
vilket kvinnor har lätt att få. (IT-kommissionen,
http://itkommissionen.se/rapporter/kvinn_IT/foredra1.htm#grupp.)

Förbättrad IT-kommunikation ökar dessutom möjligheterna för att framgångsrikt
kunna distans-arbeta. Barnpassning, mammaledighet och andra traditionella
‘kvinnosysslor’ kan lättare samordnas med arbetsuppgifter på distans, m h a IT. (IT-
kommissionen, http://itkommissionen.se/rapporter/kvinn_IT/foredra1.htm#grupp.)

Denna förädling av IT där den direkt appliceras på människors vardag är en
kontinuerlig process som vi bara sett början på. En generell avmystifiering av IT leder
till att användaren sätts i centrum istället för, som idag, tekniken själv. Allt detta
kommer att resultera i det s k informationssamhället. (IT-kommissionen,
http://itkommissionen.se/rapporter/kvinn_IT/foredra1.htm#grupp.)

Ericsson varnar dock för överdrivna generaliseringar angående kvinnors och män olika
sätt att förhålla sig till IT. Kvinnliga nätverk har en funktion att fylla endast som
introduktionsverktyg, men att speciella stödåtgärder enbart riktade till kvinnor bör
undvikas, säger Ericsson. (IT-kommissionen,
http://itkommissionen.se/rapporter/kvinn_IT/foredra1.htm#grupp.)
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2.3.3 Kvinnliga förutsättningar

Eva Erson, från Institutionen för nordiska språk vid Umeå Universitet, påstår att det
finns ett fundamentalt motstånd i IT-världen mot kvinnor. Tekniken är framtagen av
och för män, nästan helt på mäns villkor.
(http://itkommissionen.se/rapporter/kvinn_IT/foredra1.htm#erson.)

Den grundläggande orsaken till detta anser Erson vara att datatekniken baseras på
logik och matematik, dvs på områden där män är erkänt bättre. Dessa värderingar
överförs sedan (felaktigt) automatiskt på IT-sammanhang, där:

”vissa manliga tankestilar har företräde och större dignitet”.
(http://itkommissionen.se/rapporter/kvinn_IT/foredra1.htm#erson.)

Erson presenterar en teori i sin uppsats, där hon hävdar att kvinnor i allmänhet ser mer
kritiskt på IT än män. Kvinnor har en reflekterande och ansvarsfull utgångspunkt för
tekniken, där målet anses viktigare än medlet.
(http://itkommissionen.se/rapporter/kvinn_IT/foredra1.htm#erson.)

Det manligt homosociala brödraskapet är Erson’s samlade benämning angående
agerandet bland män att sällan protestera mot sexismen inom IT-världen. I och med att
protester (från män till män) är sällsynta, kan detta ses som att beteendet är rättfärdigat
och godkänt av samtliga män. Denna ‘passiva aktivism’ utgör ett grundläggande
problem. (http://itkommissionen.se/rapporter/kvinn_IT/foredra1.htm#erson.)
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2.3.4 PBL

Ett sätt att angripa problemet med IT och kvinnor är att reformera utbildningar så att
de bättre passar traditionellt kvinnliga arbetsformer. Ingemar Ingemarsson har tagit del
i försöksverksamhet för civilingenjörer vid Linköpings universitet, där problembaserat
lärande (PBL) praktiserats.
(http://itkommissionen.se/rapporter/kvinn_IT/foredra1.htm#erson.)

PBL anses gynna kvinnor då grupparbeten, självstyrd inlärning och ”verkliga” problem
ingår som delmoment i de olika kurserna.
(http://itkommissionen.se/rapporter/kvinn_IT/foredra1.htm#erson.)

PBL resulterar ofta i att breddkunskaper prioriteras framför spetskunskaper. Att
tvingas applicera t ex kunskap från humaniora, ekonomi, beteendevetenskap eller
matematik på samma problemställning generar aktiva studenter, enligt Ingemarsson.
Traditionell inlärning m h a korvstoppning undviks.
(http://itkommissionen.se/rapporter/kvinn_IT/foredra1.htm#erson.)

2.3.5 Kvinnor behövs

Ingemarsson besvarar frågan ”Varför bry sig om kvinnor - IT?” med att företag och
organisationer nu börjar inse att det lider brist på män med tillräckliga, relevanta IT-
kunskaper. Kvinnorna behövs m a o i IT-världen.
(http://itkommissionen.se/rapporter/kvinn_IT/foredra1.htm#erson.)

2.3.6 Slutkommentar

IT-kommissionens styrka är dess samling av interdisciplinär kunskap. Den blandar
experter på olika områden för att de tillsammans skall kunna främja en bred IT-
användning. Att den dessutom har som uttalat mål att realisera teori i praktik är en
lovvärd ambition.

När IT-kommissionen nu har upplyst om hur utvecklingen i framtiden inom IT bör
gestalta sig, är det hög tid att ta en titt på nuläget. Detta görs först i form av aktuell
statistik inom ämnet.
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2.4 IT-statistik

Skall en studie utföras på nuläget i IT-Sverige är det intressant att som introduktion
och bakgrund titta närmare på relevant statistik. Nedanstående diagram och tabeller är
av mer allmän karaktär, och kan i vissa fall ej direkt relateras på min frågeställning. Jag
anser dock att har sin plats i uppsatsen eftersom de hjälper till att skapa ett
helhetsintryck över hur IT-situationen är för kvinnor.

Diagrammen och tabellerna härstammar från IT-kommissionen och Skolverket, som
båda finansierar kvantitativa och kvalitativa IT-relaterade undersökningar.

2.4.1 Varför jämföra?

En rättvis jämförelse av  IT m h a statistiska undersökningar från förr med nuläget, är
svår att göra. Detta främst p g a att begreppet IT förändrats under årens lopp. Klart är
dock att betydelsen av IT som en del av samhället har ökat och kommer att fortsätta
öka i framtiden. (Statistiska centralbyrån för IT-kommissionen, 1996)

Kommande trender inom IT kan till viss del förutsägas om vi vet hur nuläget uppstod,
därför är jämförelser mellan dåtid och nutid intressanta.

2.4.2 Datoranvändning i Sverige

Datoranvändarna var i Sverige 1995 totalt ungefär 3,15 miljoner människor. Andelen
kvinnor var cirka 1,45 miljoner (46 %), män ungefär 1,7 miljoner (54 %).
Åldersmässigt sett så är skillnaderna mellan könen som störst i ålderskategorierna 16-
19 och 55-64, se Diagram 1: (Statistiska centralbyrån för IT-kommissionen, 1996)

Diagram 1

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

16 - 19 20 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 Ålder

Procent

Män

Kvinnor

Diagram 1: Hur många människor i Sverige inom respektive ålderskategori
som använder eller har använt datorer, fördelat på kön och ålder 1995.
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Statistiken över datoranvändningen i yrkeslivet, där 2,1 miljoner människor eller
hälften av alla sysselsatta använder datorer, visar att män fortfarande använder datorer
mer än kvinnor. Enligt nedanstående uppgift (Diagram 2) så är procentgapet 1995
mellan könen 6 %, där 54 % av männen och 48 % av kvinnorna använder datorer i
arbetet. (Statistiska centralbyrån för IT-kommissionen, 1996)

Diagram  2

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

1984 1989 1995 Årtal

Proce nt

Män

Kvinnor

Diagram 2: Datoranvändare i arbetet i procentandelar av sysselsatta 1984,
1989 och 1995 totalt och fördelat på kön.

Om man förflyttar fokus från arbetsplatsen till hemmet, ökar procentgapet mellan
könen ytterligare. Mest gäller detta för de yngre kategorierna, se Diagram 3:
(Statistiska centralbyrån för IT-kommissionen, 1996)

Diagram 3

5%
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30%

35%

40%

45%

50%

16 - 19 20 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64
Ålder

Procent

Män

Kvinnor

Diagram 3: De som använder dator i hemmet i procentandelar av
befolkningen i åldern 16 - 64 år, totalt och fördelat på kön 1995.
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2.4.3 Sammanfattning av IT-statistiken

Detta avsnitt har påvisat olikheter i det kvantitativa datoranvändadet mellan könen och
åldersgrupper i samhället. Statistiken har med entydighet visat att män i alla
åldersgrupper använder datorer mer än kvinnor, såväl professionellt som på fritiden.
Skillnaderna verkar inte heller minska. Särskilt intressant vill jag påstå är det sista
diagrammet där skillnaden mellan könen är störst bland den åldersgrupp som jag är
intresserad av, 16-åringar.

I nästa avsnitt skall ytterligare relevanta uppgifter och statistik presenteras över
nuläget. Nu med fokus mot skola och utbildning.
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2.5 IT i utbildningssammanhang

I dagens utbildningar på grundskole-, gymnasie-, komvux- och högskolenivå, så ingår
IT ofta som ett integrerat moment i kurser och program. Tidigare motsvarigheten till
IT, ‘data’, var ofta ett enskilt ämne, där moment av maskinskrivning gavs hög prioritet.
Ämnet data och rutinmässigt inmatningsarbete gick hand i hand för de flesta studenter.
(Merril, 1986)

2.5.1 Förbättrad pedagogik m h a IT

Informationen som samhället genererar kan effektivt bearbetas m h a datorer i
skolorna. Möjligheten att förbättra pedagogiken med den nya tekniken är nästan
oändliga, det är bara fantasi (och budget) som sätter gränser. (Merril, 1986)

Det viktigaste är att:

”skapa ett engagemang och intresse i alla skolor för IT som ett
pedagogiskt redskap. Förändringen handlar i första hand om pedagogik, i
andra hand om IT och datorer.” (Statistiska centralbyrån för IT-
kommissionen, 1996)

2.5.2 IT-utbildningar

Inom IT-utbildningar ökar ojämlikheten mellan könen. Män och kvinnor befinner sig
båda i majoritet på renodlade IT-utbildningar, beroende på vilken nivå man väljer att
studera. Denna information går att utläsa från följande statistik, där representativa
exempel för mitt resonemang tagits med: (Statistiska centralbyrån för IT-
kommissionen, 1996)

1985 1990 1994
Kvinnor Män Samtliga Kvinnor Män Samtliga Kvinnor Män Samtliga

Gymnasie-utbildning
Databeredning, operatör, drift 2 728 435 3 163 2 578 411 2 989 3 693 1 188 4 881

Kortare eft-gym utbildning
Programmering, systemering 2 657 5 651 8 308 4 849 8 314 13 163 5 410 9 149 14 559

Längre eft-gym utbildning
Systemvetenskaplig 171 363 534 826 1 178 2 004 1 578 2 314 3 892
Civ ing i Datateknik 13 139 152 77 859 936 157 1 684 1 841

Totalt 5 569 6 588 12 157 8 330 10 762 19 092 10 838 14 335 25 173

Kvinnor är i kraftig majoritet för IT-utbildningar på lägre nivå, medan män dominerar
på högre nivå. Detta kan förklaras med att många administrativa tjänster som kräver
grundläggande IT-kunskaper innehas av kvinnor. Studeras det procentuella gapet över
”Totalt”, så visar det sig att gapet har ökat. 1985 var skillnaden 8,3 procent, 1994 var
den 13,9 procent.
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2.5.3 Datorer i svenska skolor

En kvantitativ jämförelse över antalet datorer i olika skolor i Sverige presenteras
nedan. Från tabellen kan utläsas att grundskolor mätt i såväl antal som procent
nyanskaffat mest datorer mellan 1993 och 1995. (Skolverket, 1996)

1993 1995

Antal datorer
Antal elever 

per dator
Antal datorer

Antal elever 
per dator

Kommunal grundskola 21 143 38 45 013 19

Kommunal gymnasieskola 22 728 10 38 053 8

Landstingens 
gymnasieskolor 1 463 20 2 494 10

Skillnaden för Antal elever per dator mellan landstingens gymnasieskolor, jämfört med
kommunala sådana har minskat. Detta får ses som ett framsteg för jämlikheten,
eftersom kvinnor är i kraftig majoritet på landstingens gymnasieskolor. Varför
grundskolor nyanskaffat mer än gymnasieskolor, kanske kan förklaras med att IT-
användandet går allt längre ned i åldrarna.

Eftersom min studie kommer att göras i Skövde, så anser jag en jämförelse med socialt
liknande städer, s k Medelstora städer, vara berättigad. (Skolverket, 1996)

Grundskolor Gymnasieskolor

Antal elever Antal elev-
datorer

Antal elever
per dator

Antal elever Antal elev-
datorer

Antal elever
per dator

Skövde 5 962 370 16,1 2 084 324 6,4

Uddevalla 5 226 121 43,2 3 421 218 15,7

Varberg 5 963 198 30,1 1 599 173 9,2

Nyköping 5 127 311 16,5 2 043 224 9,1

Borlänge 5 218 327 16,0 2 257 282 8,0

Genomsnitt för
Sverige

39,0 8,0

1995

Kvantitativt hör Skövde 1995 till någon utav de bästa medelstora städerna i Sverige,
gällande Antal elever per dator.
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2.5.4 Sammanfattning av IT i utbildningssammanhang

Lite överraskande så visade det sig att båda könen är i majoritet på IT-utbildningar.
Kvinnor i de kortare utbildningarna, män i de längre. Antalet män som utbildar sig
inom området ökar dock snabbare än motsvarande för kvinnor.

Skövde ligger väl till jämfört med liknande kommuner i landet. Min undersökning
känns än mer relevant när det (indirekt) visar sig att en inblandad part hänger med i
utvecklingen.

Detta avsnitt, tillsammans med det direkt föregående, har innehållit mycket data av
kvantitativ karaktär. I nästa avsnitt fokuseras mot mer ‘kvalitativ kunskap’ när relevant
sociologi analyseras.
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2.6 Sociologiska teorier

I detta avsnitt behandlar jag för ämnet relevant sociologi. Relaterat till min uppsats är
de sociologiska inslagen, rörande traditionella könsroller, av grundläggande karaktär.
Inkonsistens råder till viss del mellan sociologiska teorier, men detta anses garantera
mångfald och uppmuntra till alternativa lösningar. Denna utgångspunkt är särskilt
intressant för oss systemvetare, där konsistens har närmast helig betydelse.

2.6.1 Traditionella könsroller

De två kön som finns uppvisar tydliga biologiska lik- och olikheter. Vad dessa fysiska
egenskaper har för sociala konsekvenser tvistar de lärde om. I dagens svenska samhälle
finns en erkänd fundamental övertygelse där könens fullständiga jämlikhet garanteras.
Lika lön för lika arbete är förmodligen det bästa exemplet.

Samhället eftersträvar av flera orsaker inte en socialisering där flickor skall anpassa sig
till traditionella könsroller (”mamman-vid-spisen-hemma-med-barnen”). Dels har
gränserna mellan feminint/maskulint suddats ut, dels uppmuntras flickor att söka sig
mot klassiskt manliga intressesfärer. (Ganetz & Lövgren, 1991)

Hur kommer det sig ändock att det inom vissa yrken råder extrem snedfördelning
mellan könen? Varför nöjer sig många unga kvinnor att trampa på samma lågavlönade
stigar som äldre systrar? Varför nöja sig med något som uppenbart är sämre?

Många sociologer bemöter ovanstående frågeställningar med teorier om
institutionaliserad könsdiskriminering. Förenklat innebär detta att könsdiskriminering
ofta är så grundläggande och väl dold i samhället, att den ej noteras av medborgarna.
De samhälleliga institutioner som finns, t ex skolor, rättsväsende och företag, har
fundamentala mekanismer i sin struktur och uppbyggnad vilka gynnar vissa intressen
och missgynnar andra. (Haralambos & Holborn, 1995)

Ett relevant exempel: Inom IT-projekt återfinns män ofta i kraftig majoritet, vilket gör
att manliga/maskulina behov omedvetet ges högre prioritet. Kvinnliga/feminina
önskemål tilldelas lägre status eller ignoreras helt.

Ofta hävdas det att flickor får står tillbaka för pojkar i grundskolan. Studier visar dock
att sanningen inte är fullt så enkel. I undersökningar har det bevisats att klasser med
endast flickor i, inte presterar bättre än blandade klasser. (Ganetz & Lövgren, 1991)

Olika undervisningsmetoder har däremot visat sig vara ett effektivt sätt att påverka
flickors situation. Inslag av tävlingsmoment i undervisningen gynnar pojkar, medan
inslag av samarbete gynnar flickor. (Ganetz & Lövgren, 1991)
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2.6.2 Pojkar dominerar

Vid ”vanlig” undervisning i blandade klasser påkallar pojkar dock mer uppmärksamhet
av lärare, vilket får flera följder: (Ganetz & Lövgren, 1991)

• Dominera har en funktionell meta-betydelse. Framgångsrika yrkeskarriärer
baseras ofta på att man dominerar i sin omgivning.

• Dominera har ett instrumentellt värde. Elever som dominerar får mer
uppmärksamhet, beröm, feedback och kritik, med allt vad detta betyder för
elevens personliga utveckling.

• Att tillåta en part att dominera är att rättfärdiga dess beteende. Det är svårt att
tvinga fram en betydande attitydförändring när nuläget anses acceptabelt.

Det som är anmärkningsvärt med allt detta är att flickor genomsnittligen har bättre
betyg än pojkar. Pojkars dominans har m a o ej betydande negativa konsekvenser för
flickors kunskapsutveckling. (Ganetz & Lövgren, 1991)

De flickor som väljer typiskt manliga yrken eller typiskt manliga utbildningar, har ofta
högutbildade fäder inom naturvetenskap eller teknik, som tidigt uppmuntrat sina
döttrar. Dessa flickor anser inte att teknik och kvinnlighet är varandras motsatser.
(Skolverket, 1994)

En något förenklad överblick på könsroller skulle generera följande: Flickor tenderar
att prestera bättre än pojkar, trots sämre förutsättningar.
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2.6.3 Adolescensen

Under puberteten sker den s k andra individuationsprocessen där flickor genom denna
frigörelseprocess mentalt blir kvinnor. Frigöreleseprocessen från föräldrar och
omgivning utgör adolescensen. Den första individuationsprocessen är för övrigt när ett
litet barn inser att den är en fristående individ, och inte ”ett” med modern. (Ganetz &
Lövgren, 1991)

Begreppen adolescens och pubertet är nära besläktade. Adolescens avser emotionella
och psykologiska förändringar i tonåren, pubertet de biologiska och kroppsliga.
Psykoanalytiker hävdar att adolescensen består utav pre-adolescens, tidig adolescens,
hög-adolescens, sen adolescens och post-adolescens. (Ganetz & Lövgren, 1991)

Det är vanskligt att dela upp en icke-linjär utveckling som adolescensen i exakta faser,
och att relatera till en bestämd ålder är dömt att misslyckas. Ändock är
beteendemönstren hos flickor i adolescensen såpass regelbundna att fas-uppdelningen
tjänar ett syfte. (Ganetz & Lövgren, 1991)

Många flickor vid 16 års ålder befinner sig i hög-adolescensen. Denna fas av kvinnors
utveckling utgör en vändpunkt i frigörelsen, då flickor söker manliga kontakter utanför
familjen. Föräldrar och familj minskar i betydelse och den feminisering som äger rum,
leder till att mode, trender och smink får ökad betydelse för flickan. (Ganetz &
Lövgren, 1991)

Protester och trots mot auktoriteter (t ex föräldrar och lärare) visar att flickan börjat
bygga upp egna preferenser och värderingar. Feminiseringen är en del av den ökade
polarisering mellan könen. Vad som är kvinnligt och vad som är manligt värderas och
utgör bas för den egna könsidentifieringen. (Ganetz & Lövgren, 1991)

2.6.4 Könshierarki och umgängesstrukturer

Anne Scott Sörensen har med sin könshierarki påvisat olikheterna i
umgängesstrukturer mellan flickor och pojkar i adolescensen. Sörensen baserar hela
sitt resonemang på att flickors umgänge sker i dyader, pojkars i gäng. Jag har ej dock
kunnat finna något i hennes resonemang som kan appliceras på min frågeställning.
(Ganetz & Lövgren, 1991)
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2.7 Sammanfattning av introduktionen

I introduktionens olika avsnitt har åsikter, fakta och teorier presenterats. Kunskap från
olika ämnesområden har sammanställts för att ge en bakgrundsbild till undersökningen.
Med en bred introduktion till uppsatsen bakom oss, kan nu blickarna i nästa kapitel
riktas mot vad som konkret skall undersökas.
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3. Problemdefinition
I detta kapitel definieras problemet. En tydlig och enhetlig presentation är önskvärd för
att undvika missförstånd som leder in arbetet på fel väg. Dessutom kommer förväntat
resultat och för uppsatsen centrala begrepp att presenteras.

3.1 Viktiga begrepp

Det något diffusa begreppet attityd kommer att få stor betydelse för min uppsats, vilket
motiverar en definition av begreppet:

 ”Med en individs attityd menas i vetenskapliga sammanhang en
grundläggande värdering hos individen.”
(Patel & Davidsson, 1994)

Mer utvecklat; en attityd till något innebär mer än att påstå att man har en viss
inställning till något, tycker något eller har en åsikt om det. Attityder står för medvetna
och omedvetna fundamentala dynamiska värderingar. (Patel & Davidsson, 1994)

Flickor i årskurs nio är i en ålder då mycket förändras och attityder, som ligger till
grund för framtiden, grundläggs och förändras. Omgivningens attityder, t ex när vi går
från industrisamhället till informationssamhället, har betydelse för människors egna
attityder.

Begreppet icke-traditionell tillämpas i uppsatsen för att beskriva det utbildningsval
som flickorna gjort när de har sökt en naturvetenskaplig utbildning, som av tradition är
en mansdominerad sfär. Icke-traditionell är negationen av traditionell, dvs den raka
motsatsen. (Norstedts, 1990)

Vi har nu nått fram till den punkt i uppsatsen då det är dags att presentera den formella
problemformuleringen.

3.2 Problemformulering

”För flickor i årskurs nio; vad är attityden till informationsteknik och påverkar denna
deras val till en naturvetenskaplig utbildning inför gymnasiet?”

Det intressanta med studien är att få reda på den allmänna attityden mot IT, bland
flickor i årskurs nio. Dessutom vill jag undersöka huruvida de utav dem med låg
skepsis till IT känner litet motstånd till att välja en naturvetenskaplig utbildning på
gymnasiet. T ex en flicka i årskurs nio som surfar på Internet eller ordbehandlar
mycket på dator, väljer hon hellre en naturvetenskaplig utbildning än en flicka som inte
gör något av ovanstående?

3.4 Förväntat resultat

Jag bedömer att uppsatsen kommer att förstärka det vi redan känner till, att kvinnor är
hämmade av såväl egna som andras föreställningar. Kvinnor förväntas inte vara
intresserade av IT. Kvinnors IT-skepsis ligger djupt rotad och det kommer ta tid att
förändra den fundamentala inställningen. Dessutom kommer attityden till IT att
påverka utbildningsvalet, och därmed yrkesvalet.
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4. Vetenskaplig metodik
I detta kapitel kommer jag att redovisa de vanligaste valmöjligheter som finns när val
av metod är aktuellt. Grundläggande begrepp inom vetenskaplig metodik kommer att
tas upp och diskuteras, men i och med att det är problemställningen som motiverar val
av metod, så anser jag att en mer djupgående metodöversikt är omotiverad. Först skall
vi titta på det som Halvorsen benämner forskningsdesign.

4.1 Forskningsdesign

I forskningsdesignen analyseras vad för typ av information som vi skall samla in och
vilken datainsamlingsmetod som är mest lämplig att tillämpa. I denna fas av
forskningen tar man hänsyn till de begränsningar som uppsatsen och omvärlden har.
Faktorer såsom tid, ekonomi och omfattning för uppsatsen fastställs. (Halvorsen,
1992)

I forskningsdesignen analyseras även vilka informationsskällor som kommer att få stor
betydelse för projektet, vilken typ av information som kommer att behövas och hur
denna skall bearbetas och, slutligen, de individer/faktorer som skall studeras och deras
sammansättning. (Halvorsen, 1992)

Halvorsen (1992) radar upp följande alternativa studier som grundupplägg för
forskningen:

• Tidsföljdsstudier
Undersökningar som använder data som insamlats av andra.

• Tvärsnittsstudier
Undersöka relationen mellan olika variabler vid samma tidpunkt.

• Longitudinella studier
Uppföljning av intervjupersoner som sker under en längre period, och där
händelser som inträffar hos intervjupersonerna analyseras.

• Experimentella studier
Forskaren skapar en konstgjord miljö där försöksenheter utsätts för konstgjorda
experiment.

• Fallstudier
Intresset riktar sig mot de analyserbara processer som en försöksenhet utsätts
för. Analys av utveckling är en vanlig process i fallstudier.
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4.2 Förberedelse för val av metod

Metodvalet är en fundamental beståndsdel i vetenskapligt arbete som inte får
underskattas. Enligt Holme & Solvang (1986) så godkänds metoden efter det att den
påvisar att den uppfyller vissa grundkrav, såsom:

• det ska finnas en överensstämmelse mellan verklighet och undersökningsobjekt

• informationen skall systematiskt bearbetas

• presentationen av resultaten skall vara möjlig av kontrollera av andra

• ny kunskap skall vara möjlig att tolka i resultaten

Innan metodvalet måste forskaren ha klart för sig vilken typ av data som skall samlas
in, eftersom en metod genererar ett viss svarsunderlag, medan andra metoder genererar
andra sorts svar. (Halvorsen, 1992).

4.3 Val av kvalitativ eller kvantitativ metod?

Det första, grundläggande valet av metod görs när forskaren bestämmer sig för att
tillämpa en kvalitativ eller kvantitativ metod. Kvalitativa undersökningar passar bäst i
arbeten där möjligheten att få direkt mätbara, konkreta resultat saknas. (Holme &
Solvang, 1986)

Den kvalitativa metoden utgår också ifrån att det inte finns någon förutsättningslös och
objektiv vetenskap att studera. (Holme & Solvang, 1986)

”Kvalitativa undersökningar som fokuserar på innebörder i sammanhang
kräver ett datainsamlingsinstrument som är sensitivt för mening och
betydelse, både när man samlar in och analyserar informationen. Människor
passar bäst för en sådan uppgift - det gäller också för uppgiften att
observera, intervjua och analysera andra människor.” (Merriam, 1994, s
19)

Kvantitativa metoder å andra sidan är ofta standardiserade intervjuer och enkäter i
form av frågeformulär. Alla svarspersoner får samma frågor och svarsalternativen är
begränsade, oftast enligt en fördefinierad mall från forskaren ( t ex kryssfrågor)
(Halvorsen, 1992).

Avsikten med en kvantitativ studie är att kunna uttala sig generellt om ett studerat
fenomen och konkret kunna förklara orsak-verkan. (Holme & Solvang, 1986)

Som sammanfattning av jämförelsen: kvalitativa studier går på djupet, kvantitativa
studier mer på bredden. (Holme & Solvang, 1986)

Nu skall vi titta mer detaljerat på dessa två olika metoder.
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4.4 Kvalitativ metodik

Nedan följer en genomgång av diverse kvalitativa metoder. De två vanligaste
metoderna är observation och intervju. Dessa två kan varieras till olika grad för att
passa forskarens ändamål. Dessutom finns de mer sällsynta metoderna projektiva
tekniker och induktiva studier.

4.4.1 Observation

När fenomen skall studeras i ett konstgjort eller naturligt sammanhang kallas detta en
observation. Jag anser mig kunna utnyttja denna teknik för att kunna studera hur
flickor handlar och beter sig framför en datorskärm:

”Observationer kan berätta vad människor gör (handlingar), vilket kan
skilja sig från vad människor säger att de gör.” (Halvorsen, 1992, s 83)

Observationer kan vara dolda eller öppna och forskaren kan välja att själv deltaga eller
inte deltaga. Observationen kan också till olika grad var strukturerad eller
ostrukturerad, d v s försöksenheten får tydliga anvisningar eller ej vad den skall göra.
(Halvorsen, 1992)

En observatione kan ha direkt eller indirekt karaktär, beroende på om försöksenheten
vet om vad som observeras eller ej. (Halvorsen, 1992)

Svagheten med observation som kvalitativ metod är möjligheten att kontrollera
resultatet. Människors beteende kan påverkas när de vet att de observeras, forskaren
kan feltolka händelser och metoden kan bara praktiseras på en begränsad enhet av
populationen. (Halvorsen, 1992)
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4.4.2 Intervju

När forskaren vill ha en kvalitativ metod som erbjuder möjligheter att få insikter i
kunskap som vederbörande av någon anledning omöjligen kan få genom observation,
är en intervju av något slag av föredra. Detta är t ex aktuellt om forskaren vill studera
attityder eller värderingar som sällan är av uppenbar karaktär. (Halvorsen, 1992)

Vid en kvalitativ intervju liknar undersökningssituationen en konversation mellan två
personer. Samtal eller djupintervju är de två ytterligheterna över de olika varianter
som erbjuds. Varianter på dessa tillämpas beroende av karaktären på sökt information,
om den är av mer allmän och övergripande slag eller privat och detaljerad. (Halvorsen,
1992)

Intervjuer är också utmärkt som underlag för brainstorming i början av projekt. Åsikter
och ställningstaganden som kanske är nya för forskaren formuleras av
studiepopulationen. (Halvorsen, 1992)

En variant av intervju är gruppdiskussion, där flera individer som på något sätt är
relevanta för forskaren uppmuntras att diskutera och argumentera över ett ämne.
Individerna i gruppen kan hjälpa varandra att minnas eller komplettera varandra.
(Halvorsen, 1992)

Gruppdiskussioner som  kvalitativ metodik är dessutom bra på det sättet att
sammanhang som tidigare inte kunnats upptäcka uppenbaras. (Halvorsen, 1992)

Intervju i någon form kommer med största sannolikhet att tillämpas i uppsatsen.

4.4.3 Projektiva tekniker

Dessa tekniker är framförallt vanliga inom marknadsföring och reklam. Projektiva
tekniker används för att projektera motiv och egenskaper på andra, genom att
associera ord, bilder och symboler. Dessa kommer m a o knappast att bli aktuella för
min del. (Halvorsen, 1992)

4.4.4 Induktiva studier

En studie av induktivt slag innebär att regelbundheter studeras för att kunna
sammanfattas i teorier. Induktiva studier får ofta utstå hård kritik för att de alltid är
begränsade till en liten del av verkligheten och därmed bara säger en del av sanningen.
Dessa kommer inte heller bli aktuella för min del. (Wallén, 1996)
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4.5 Kvantitativ metodik

Den största fördelen med kvantitativ metoder är att de är lätta att administrera och
sammanställa. Jag anser att det vore dumt att inte utnyttja detta i någon form i mitt
arbete. Enkäter är, som jag tidigare sagt, den metod som framförallt erbjuder stora
fördelar. Även de betydligt mindre vanliga indirekta metoder som finns kommer att
presenteras.

4.5.1 Enkäter

Systematiken hos enkäter utgör dess största fördelar. Såväl svaren som frågorna kan
enkelt inordnas på ett sådant sätt att missförstånd undviks. Tydliga slutsatser kan
enkelt nås och presenteras. (Halvorsen, 1992)

Designen på enkäter kan variera kraftigt, men det som är gemensamt är att
svarspersonernas demokratiska rättighet är garanterad. Oavsett status i samhället på
svarspersonen så värderas enkäten för dess innehåll och inget annat. Den demokratiska
faktorn kan verka långsökt och överdriven, men kvalitativa studier där forskaren
(omedvetet eller medvetet) lägger egna värderingar i det som skall tolkas, kan lätt
resultera i missförstånd och felaktiga slutsatser. (Halvorsen, 1992)

Enkäter som utformas och används på rätt sätt är ett effektivt hjälpmedel med idel
fördelar. Det vore dumt att inte utnyttja detta i uppsatsen.

4.5.2 Indirekta metoder

Indirekta metoder är att t ex studera sopor, vilket kan säga ganska mycket om
livsstilen hos de som slängt desamma. Någon variant av en indirekt metod kommer
knappast att vara aktuell för min uppsats. (Halvorsen, 1992)

4.6 Slutsats

I detta kapitel har en grundläggande översikt av vetenskaplig metodik gjorts. Detta för
att välja en metodik som är lämplig för min undersökning.

Här känner jag mig mogen att dra slutsatsen att jag ämnar göra en kvalitativ studie.
Mitt problem är av sådan art att det enligt ovan lämpar sig för just en studie av
kvalitativt slag. Kvantitativa inslag kan dock bli aktuella, om jag önskar få fram fakta
som är direkt mätbart.
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5. Val av metod
Efter att ha begrundat föregående kapitels innehåll, skall jag nu finna lämplig metodik
för undersökningen. Jag skall motivera mitt metodval och redovisa en plan för
utförandet av undersökningen.

Syftet med undersökningen är att ta reda på flickornas attityder och värderingar
angående IT. Jag vill t ex få insikt i hur de resonerar när Internet kommer upp till
diskussion. Sedan vill jag se hur detta påverkar deras förmåga att göra ett s k icke-
traditionellt val m h a kunskaperna och attityderna rörande IT. Det finns folk som
jobbar med utbildningsval och dylikt. Denna kategori människor bör besitta relevanta
kunskaper och erfarenheter. Ett kunskapsutbyte med t ex en syo-konsulent eller studie-
vägledare vore värdefullt.

Ovanstående passar kvalitativ metodik. Jag måste gå på djupet i min undersökning.
Förberedelse är, som alltid, a och o. Felaktigt använda resurser och dåligt upplägg på
undersökningen kan allvarligt påverka resultatet.

Flickorna skall studeras när de arbetar med datorer. Observationen skall vara såväl
öppen som dold, där flickorna vet om att de observeras, samtidigt som jag kommer att
ta anteckningar som de inte känner till innehållet i. Vid observationen bör de utföra
arbetsuppgifter av grundläggande karaktär. Forskaren kommer att ha en passiv roll,
men agera handledare och hjälpa till om någon ‘kör fast’.

För att få en direkt interaktion med flickorna och kunna fråga dem om deras åsikter,
kommer intervjuer att genomföras. Gruppdiskussioner är då lämpliga, för att utnyttja
fördelarna med den tekniken. Enligt tidigare, flickorna ges i en gruppdiskussion
möjlighet att komplettera och stötta varandra.

Enkäters fördelar har tidigare påvisats, vilket vore dumt att inte utnyttja. Att låta
flickorna fylla i en enkät innan gruppdiskussionen börjar, rörande uppsatsens ämne har
sina fördelar. Detta moment kan då få en sorts ‘introduktionsfunktion’, flickorna
förstår vad undersökningen går ut på. Dessutom får de en möjlighet att tänka
självständigt innan gruppdiskussionen tar sin början. Enkäten markerar att ‘nu är det
allvar’.

Angående kombinationen av kvantitativa och kvalitativa metoder:

”...många av de svagheter som vidlåter kvantitativa data kan uppvägas av
de starka sidorna hos kvalitativa data. Detta pekar på att vi som forskare
ofta är att betjänta av att kombinera kvantitativa med kvalitativa
datainsamlingsmetoder.” (Halvorsen, 1992, s 92)
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Populationen kommer att splittas i två lika stora grupper, flickor som har sökt, och
flickor som inte har sökt en naturvetenskaplig utbildning. Detta gör skillnader mer
uppenbara. Detta bara i gruppdiskussionen, då attityderna analyseras mer grundligt.
Vid observationen kommer populationen ej att splittas. Detta för att notera huruvida
skillnader i beteende är helt uppenbara eller ej.

Att få in andra synpunkter än flickornas på frågeställningen görs m h a en intervju med
syo-konsulent.

Intervjuerna kommer att spelas in på band för att sedan transskriberas, analyseras och
skrivas ut.

Därmed är förberedelserna klara och undersökningen kan genomföras. I nästa kapitel
redovisas hur undersökningen gick när den vetenskapliga metodiken tillämpades i
genomförandet.



6. Genomförande

30

6. Genomförande
Den här delen av rapporten beskriver genomförandet, d v s detta är den faktiska
undersökningen. Genomförandet baseras på de metoder som valts i föregående kapitel.
Praktiska omständigheter kommer att beskrivas för att lite grand möjliggöra för läsaren
att bli medveten om deltagarnas praktiska situation. Namnen på flickorna är påhittade.

6.1 Genomförandeplan

Jag kommer att samla tio flickor från åk 9. Fem utav dem har sökt en
naturvetenskaplig utbildning, fem av dem har sökt någon annan utbildning. Dessa tio
kommer i två separata grupper att föra gruppdiskussioner med forskaren som
diskussionsledare. Syftet med gruppdiskussionerna är att studera flickorna attityd till
IT. Innan gruppdiskussionerna börjar skall enkäten fyllas i.

När gruppdiskussionerna är över tar observationsmomentet vid. Flickorna skall då till
viss del visa att det de sagt inte är tomma ord. De skall alltså utföra enkla
arbetsmoment m h a datorn, under forskarens handledan. Observationen avslutar
flickornas praktiska medverkan i undersökningen.

Som avslutande moment i genomförandet intervjuas en syo-konsulent. Detta för att få
insikt i hur flickor resonerar när de skall väljer utbildningsväg. De erfarenheter gjorda
under diskussionen och observationen kommer att utgöra en del av
bakgrundsmaterialet för den intervjun.
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6.2 Praktiska omständigheter

Flickorna samlades m h a rektor och syo-konsulent på Helena-skolan i Skövde.
Deltagandet var frivilligt och ekonomisk ersättning eller dylikt utgick ej. Möjlig
motivationsfaktor att deltaga i undersökningen var dock för flickorna ”att slippa
lektioner”, som en flicka uttryckte det. Jag har dock svårt att tro denna faktor har
påverkat undersökningen. Flickorna har en aning om vad undersökningen kommer att
behandla. En utav flickorna svarade ”snacka om data va?”, när jag frågade dem om de
visste vad som väntade.

Ändamålsenliga lokaler för undersökningen finns på Datainstitutionen, Högskolan i
Skövde. Såväl grupprum som datasal kommer att nyttjas. Gruppdiskussioner och
intervjuer kommer att spelas in på band, för senare analys.

6.3 Innan undersökningen började

Flickorna hämtades på avtalad tid på Helenaskolan som ligger på gångavstånd från
Högskolan. Rektorn hade givit sitt medgivande att flickorna fanns till förfogande från
kl nio till kl tolv. Innan allvaret startade var flickorna lite nervösa. Några utav dem
kände varandra och diskuterade högljutt vad som skulle ske på det stundande lovet.
Forskaren noterade att ämnesområdet IT lyste med sin frånvaro som diskussionsämne.

På plats på högskolan förklarades upplägget på dagen för flickorna. Efter en kort
introduktion, dels till undersökningen och dels till examensarbetet, var flickorna redo
att börja.
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6.4 Enkät

Detta moment av undersökningen genomfördes direkt efter den kortfattade
introduktionen, i samband med att alla tio flickorna var samlade i ‘vårt’ grupprum.
Enkäten tog inte ens tio minuter att svara på. Ingen utav flickorna ställde några frågor
eller såg ut att ha några problem. (Bilaga 1)

Jag valde att lägga frågan om de sökt natur eller ej, en bit i undersökningen, för att inte
missförstånd rörande hur jag värdesätter svaren skulle uppstå. Sedan kan det
diskuteras om det förelåg en risk för det eller inte.

6.4.1 Svaren på enkäten

Natur Ej Natur
Fråga 1 5 - 7 0 Fråga 1 5 - 7 0

3 - 5 1 3 - 5 0
1 - 3 2 1 - 3 2
>1 2 >1 3

Fråga 2 <4 0 Fråga 2 <4 0
2 - 4 1 2 - 4 0
1 - 2 3 1 - 2 3
>1 1 >1 2

Fråga 4(A) 5 1 Fråga 4(A) 5 2
4 5 4 3
3 8 3 6
2 7 2 5
1 12 1 15

Inget 2 Inget 4

Fråga 4(B) Fråga 4(B)
Fråga Totalvärde Fråga Totalvärde

Internet 11 Internet 14
E-mail 7 E-mail 8

Ordbehandlar 20 Ordbehandlar 14
Data-spel 14 Data-spel 16

Programmera 6 Programmera 5
Multi-media 9 Multi-media 5

Övrigt 8 Övrigt 3

Summa 75 Summa 65

Förtydligande: På fråga 4(A) så har frekvensen på respektive svar noterats, dvs för
natur så har alternativ fem (5) angetts en (1) gång utav de fem flickorna. ‘Inget’
innebär att svarsrutan var tom.

På fråga 4(B) så har totalvärdet nåtts genom att summera alla flickors (inom respektive
grupp) ‘värden’.

Summan hos respektive grupp har i mitt fall nåtts genom att summera totalvärdet i
fråga 4(B). (Kontroll kan ske genom att använda fråga 4(A))
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6.5 Gruppdiskussion

Den första gruppen som förde en diskussion i ämnet var de flickor som har sökt en
naturvetenskaplig utbildning. Den andra gruppen flickor hade rast under tiden.

Som underlag för intervjun hade jag tagit fram ett antal ämnesområden. Utifrån dessa
diskuterade sedan flickorna. (Bilaga 2)

6.5.1 Grupp ”Natur”

Gruppmedlemmar: Lisa, Ewa, Åsa, Petra, Anna.

6.5.1.1 Attityd till IT

I denna grupp flickor tog Lisa kommandot direkt, när jag bad gruppen berätta om sina
attityder till IT. Lisa berättade hur hon använder Internet för att chatta med folk över
hela världen: ”Jag sitter hemma när man inte har något att göra. Du vet istället för att
ringa till sina kompisar som man gör varje dag här i Skövde så är det ju ball att chatta
med vem som helst i världen. Som heta linjen liksom.”

Då lade sig Ewa i diskussion: ”Ja men heta linjen är ju bara snuskgubbar.”

”Ja en del är jävligt snuskiga och otrevliga på Internet också.”, replikerade Lisa.

”Jag tycker Internet och data är kul, det är bara det att det är lite svårt att veta hur man
gör. Har man visserligen bara nån som visar hur man gör, så är det ofta ganska enkelt,
när man väl kan det sen.”, sa Åsa.

6.5.1.2 Internet

Hur länge har då gruppmedlemmarna haft tillgång till Internet, om de nu
överhuvudtaget har tillgång till det?

Lisa berättade att hon har haft det sen i julas, och detsamma sade Åsa. Lisa berättade
sedan om allt strul vid installationen på julafton, och en anekdot om hur man fick
tillkalla grannen för att få ”skiten” att fungera. Efter undertecknads ingripande hittade
diskussionen tillbaks till rätt spår. Petra sade att hennes kompis har haft Internet länge,
så att hon har prövat Internet där. Övriga medlemmar sade sig bara ha provat det på
skolan eller på stadsbiblioteket.

Vad görs på Internet då?

Återigen berättade Lisa om allt hon brukar göra och övriga flickor nickade ibland
instämmande eller utbrister ”ja precis”. Lisa berättade om sitt register över email-
adresser, sina chat-kompisar och diverse fräcka hemsidor. Sedan tystnade hon, för att
inneha en mer tillbakadragen profil resten av diskussionen.

”Internet går ju att göra något med. Man träffar människor, läser om skivor eller
filmer, eller såna bra grejer. Det tycker jag är bra!”, sade Åsa.

”Dessutom är ju email gratis, och så jättesnabbt!”, sade Petra.

Sedan följde en diskussion om Internet, och dess fördelar.
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6.5.1.3 IT i skolan

Flickorna berättade sedan att de alla har tillgång till email på skolan, fast de inte får
tillfälle att använda det så ofta, eller som Ewa uttryckte saken: ”Det är aldrig öppet i
datasalen, och när klassen är där så skall bara killarna göra en massa grejer. Dessutom
får man ingen hjälp av lärarna.”

Undertecknad bad Ewa att förtydliga påståendet, och då berättade hela gruppen
diverse berättelser om hur en del ”datanerdar” fått visa lärarna hur man skall få
datorerna att fungera som planerat, program att starta etc, etc. Datanerdarna är
samtliga killar. Gruppen konstaterar att anarki i datasalen, med alla dess pedagogiska
konsekvenser, är mer regel än undantag.

Gruppen berättade sedan att de inte har någon schemalagd s k datorundervisning, men
att inlämningsuppgifter ofta förväntas vara utskrivna m h a ordbehandlare i dator. Att
ordbehandla har flickorna lärt sig i åk sju då datorundervisning fanns på schemat.

Alla gruppmedlemmar sade att de ganska ofta utnyttjat egna datorer eller kompisars,
vilket medförde att de påstådde sig behärska grundläggande ordbehandling. Flickorna
kan spara på diskett, skriva ut på papper, byta typsnitt och liknande moment. Uppstår
svårigheter så tillkallas tillgänglig hjälp omedelbart, något som Petra motiverade med:
”Ja man är alltid rädd när man jobbar med datorer att man skall sabba något.”

Ewa fyllde i: ”En knapptryckning så kan allt vara borta.” Vilket gav gruppen möjlighet
att berätta minnen från när ”allt på skärmen bara försvann”.

”Det är ju meningslöst att göra sånt man aldrig gjort förut, för det blir ju alltid fel.”,
sade Petra.

Har då inte Helenaskolan gjort något för att förbättra datorundervisningen? Gruppen
började då diskutera ”Lördags-Internet”, vilket, enligt flickorna, var en satsning som
skolan genomförde för att låta eleverna få ökad tillgång till Internet.

Anna var dock kritisk till idén: ”Man vill ju inte vara på skolan en Lördag liksom.”

Detta höll gruppen definitivt med om.

Undertecknad ställde då frågan varför ingen i gruppen hade data som tillval.

Det visade sig att ingen utav gruppmedlemmarna ens hade övervägt detta. Den största
orsaken var att man fick välja bort ett språk som tillval, vilket för flickorna var helt
uteslutet. Lisa talade dessutom för hela gruppen när hon sade: ”Det är ju bara data-
killar där, som programmerar och diskuterar dataspel och sånt där ändå.”
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6.5.1.4 Data-nerdar

Efter det så flöt diskussionen in på vad den typiska data-nerden har för utseende och
beteende. Attityden mot dessa killar, för enligt flickorna finns det inga kvinnliga
datanerdar, var milt sagt negativ. Datanerdarna framställdes som missanpassade
individer med svag verklighetsförankring, som lever för sin dator och bara umgås med
likasinnade. Datanerdarna har dock positiva sidor också, de anses såväl intelligenta
som snälla, och gör helt enkelt ingen större skada. Flickorna sade sig sällan komma i
kontakt med dem, mer än att de är klasskamrater. Anna kan få sammanfatta: ”Dom
bryr sig inte om omvärlden, hur dom ser ut eller beter sig, bara dom har värsta datorn
och klarar något fånigt dataspel så är allt OK.”

På min fråga varför stereotypen är sådan svarade Ewa: ”Det bara är så att dom som är
datafreak är lite konstiga, det vet väl alla. En datakille är ju inget man drömmer om
precis.........” Det svaret gällde för hela gruppen.

”Det har väl alltid varit så att killar är bättre än tjejer på data, fråga mig inte varför.”,
svarade Petra på min fråga varför IT är ett så mansdominerat område.

”Internet är ju kul och chatta är skoj och så men hallå eller, programmera, då fattar
man ju ingenting! Det är ju omöjligt! Det är ju bara datanerdar som kan lära sig sådant
där!”, fyllde Lisa i.

”Dom tror att dom är mycket bättre på data, men så himla bra är dom inte!”, sade
Petra.

”Men dom går in för det så mycket, vi tjejer går ju inte in för det så mycket, liksom!
Och så ödslar dom en massa tid på att lära sig sånt där! Titta bara på min granne, han
sitter jämt framför datorn. Han är ingen datanerd, men han sitter jämt och spelar spel
eller surfar på Internet. Jämt!”, sade Lisa.

”Och killar går ju in för att lära sig allting, inte bara det man behöver. Dom vill ju sitta
och skryta över någon cool datagrej, som inte är alls cool, bara töntig!”, sade Anna.

6.5.1.5 Varför natur?

Nu ställde jag frågan; varför har de sökt en sådan teknisk utbildning som natur. Svaren
var överraskande enhetliga. Ingen utav sade sig ha som ambition att gå den tekniska
inriktningen, utan Lisa ville bli marinbiolog, Ewa och Anna veterinärer eller doktorer,
och Petra och Åsa vill gå där för att det är ”en bra grund för framtiden.”

När jag frågade rakt ut om de trodde att deras IT-kunskaper påverkat deras
utbildningsval så svarade de att de inte övervägt den saken. De hade överhuvudtaget
inte ens tänkt i sådana banor.

När jag istället frågade om de ansåg det svårt att göra ett icke-traditionellt val, d v s
som de nu gjort, svarade gruppen att det hade de heller inte tänkt på. De ansåg inte att
natur är påtagligt mansdominerat. Samtliga flickor fann naturvetenskapliga ämnen
intressanta och de hade alla bra betyg i desamma.

Efter en halvtimma var gruppdiskussionen över och det var dags att ta sig an nästa
grupp.
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6.5.2 Grupp ”Ej Natur”

Gruppmedlemmar: Sara, Sofia, Malin, Maria, Jessica

Om den första gruppen fick igång en gruppdiskussion som flöt på bra, hade den andra
gruppen svårt att släppa loss. Tre av flickorna i denna grupp hade sökt ‘samhäll’,
någon hade sökt ‘florist’ och någon hade sökt ‘barn och fritid’.

6.5.2.1 Attityd till IT

Första diskussionsämnet var den allmänna attityden till IT. Gruppens medlemmar hade
alla en liknande åsikt om IT; datorer var tråkiga, men att spela spel på dem kunde vara
kul. De sade sig inte vara överdrivet intresserade av datorer.

Detta berodde enligt Sara på en sak: ”Nej, jag har ju aldrig lärt mig data, och förstår
man inte så mycket utav något så struntar man ju bara i det. Så är det ju med allt!”

6.5.2.2 IT i skolan

Nu kom diskussionen in på datautbildningen på högstadiet.

”Vi har ju inte fått någon utbildning på datorerna, mer än att vi kan lämna in uppsatser
utskrivna på dator.”, sade Jessica.

”Men det går lika bra med handskrivet!”, sade Malin.

”I sjuan så lärde man sig bara att inte titta på tangenterna när man skrev, eller att byta
typsnitt, eller att spara på diskett. Ingenting om Internet eller någon programmering.”,
sade Maria.

”Jag tycker att man borde sitta i datasalen på svenskan till exempel, för då kan man ju
skriva mer direkt på datorn!”, sade Jessica.

”Överhuvudtaget så skulle man kunna vara mer i datasalen på andra lektioner än när
man har tillval i sjuan. Det är ju lätt att använda datorn i nästan alla ämnen.”, tyckte
Sofia.

”Men mycket med data är så svårt och man har ju inte tid att sitta hemma eller hos
kompisar för att lära sig det.”, sade Sara.

”Det är bättre att fråga någon datakille istället, dom kan alltid fixa grejer man har gjort
fel!”, sade Maria.

6.5.2.3 Data-nerdar

Detta gjorde att diskussionen dels kom in på datakillar, som man hade samma
inställning till som den första gruppen.

Överhuvudtaget så kom diskussionen att likna den första, flickornas inställning och
attityd till IT verkade vara likartade, men med en påtaglig olikhet. Olikheten hette
Internet.
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6.5.2.4 Internet

Om flickorna i den första gruppen hade mängder med åsikter och visioner om Internet,
hade men i den andra gruppen betydligt mindre att tillägga. Det verkade som om att
flickorna i den här gruppen hade svårt att se nyttan med Internet. Ett ord som
meningslöst skulle kunna sammanfatta deras åsikter. Sofia förklarade varför:

”Man har ju aldrig tid att sitta där och hålla på, och jag fattar aldrig vad som händer
ändå. Jag har skickat email från min brorsas dator, men det är aldrig någon svarar.”,
varpå viss munterhet spred sig i gruppen.

”Det är så svårt med att få allt att fungera, vet jag. Min pappa fick Internet i julas, men
det har inte börjat fungera förrän typ igår!”, berättade Sara.

”Förra veckan fixade jag en inlämningsuppgift. Men det var så svårt att hitta något
intressant, tycker jag.”, sade Sofia.

”Det är en massa porrbilder och sånt snusk.”, sade Jessica.

6.5.2.5 Framtiden för IT

När Internet var slutdiskuterat flöt samtalet in på framtiden för IT. Flickorna var
medvetna om att IT kommer få stor betydelse i framtiden, eller som Malin uttryckte
saken: ”Allt kommer ju att handla om data!”.

Men samtidigt så var gruppen väldigt negativ till de arbetsmoment som förknippas med
IT, eller som Maria ironiskt uttryckte saken: ”Kul att tillbringa hela sitt liv framför en
dator då, eller?”.

Flickorna tyckte även att det ofta blev fel när man utförde något arbetsmoment m h a
datorer. ”Datorn gör ju aldrig som man vill. Frågar datorn om jag skall spara
ändringar, så svarar man ja eller nej, och så kanske allt är borta nästa gång man ska
arbeta igen.”, sade Sara.

”Hela datorn kan ju paja p g a en knapptryckning!”, sade Maria.

”Ja man är ju aldrig helt säker på vad som pågår när man jobbar med datorer liksom.”,
sade Sofia.

Sofias uttalande är en bra sammanfattning över hela diskussionen. Flickorna kände sig
framförallt osäkra med datorer. När de någon gång bemästrat ett moment så försvann
mystiken med IT för ett tag. Mystiken återkom dock snabbt när ett annorlunda
moment skulle utföras.

Jessica sade då något intressant, som hela gruppen höll med om: ”Jag tror killar och
tjejer tänker olika här. Killar säger att de kan och förstår, fast att de inte kan sen.”.

En stor orsak till ‘IT-mystiken’, enligt flickorna, var att de tekniska begrepp och
förkortningar som florerar inom IT-världen var omöjliga att förstå.

”Hör man snacket om data så fattar man ju inte vad dom menar ibland, för dom
använder ju så konstiga ord. Såna ord man aldrig hört.”, berättade Malin.
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6.5.2.6 IT, utbildning och könsskillnader

Nu kom gruppen in på utbildningar, hur man skulle gå tillväga för att lära sig mer om
IT. Flickorna var överens om att det fanns stora möjligheter med IT, och att det vore
både kul och nyttigt att lära sig mer om saken.

”Internet är säkert jättebra, bara man vet hur man skall göra.”, sade Maria.

”Dom som är duktiga är ju dom som sitter hemma. Dom är ju bättre än vad lärarna
är.”, sade Sofia.

”Och tycker man att det är kul så sitter man ju hemma i så fall. Det är ju ingen som går
till skolan och sätter sig direkt.”, sade Sara.

”I skolan så säger dom ju bara gör så, gör så. Dom förklarar ju aldrig vad som
händer.”, sade Malin.

Flickorna ansåg m a o att IT var något som man fick lära sig självständigt om man
verkligen ville behärska det. Deras erfarenheter från tidigare undermålig undervisning
motiverade deras åsikt att det inte var aktuellt att gå till en utbildningsanstalt för att
lära sig om IT.

På min direkta fråga till flickorna om de trodde att de hade sökt en naturvetenskaplig
utbildning till gymnasiet om de hade haft stor IT-vana, var svaret att det hade de inte
tänkt på. Sara kommenterade: ”Men det är klart är man ett matte-snille så är man ju
bra på data, så är det ju bara. Och det är ju inte så många tjejer som är matte-snillen.”

”Sen så är ju killar allmänt mycket bättre än tjejer på data!”, sade Malin. Detta
påstående höll hela gruppen med om.

Gruppen verkade ha en förutfattad mening om att det fanns en könsbarriär inom IT-
världen. IT är männens värld, och kvinnor har nästan ingen plats alls i den.

”Brorsan och farsan surfar ihop ganska ofta, men jag och morsan lär ju knappast
nånsin göra nåt sånt!”, kommenterade Sara, vilket hela gruppen höll med om och fann
roligt.

Detta nedvärderande utlåtande fick avsluta diskussionen i den andra gruppen.
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6.6 Observation

Efter den andra gruppdiskussionen hade flickorna 15 minuters paus innan det var dags
för observationen, där flickorna att utföra vissa arbetsmoment m h a en PC-dator.

6.6.1 Innan observationen

Observationen var dels öppen eftersom jag berättade syftet med den för flickorna, men
dels dold då jag förde anteckningar som jag inte avslöjade innehållet i.

Flickorna var samtliga placerade i samma datasal, men jag valde att ha ‘natur’ på ena
sidan, och ‘ej natur’ på den andra. Detta enbart för att kunna hålla reda på i vilken
grupp de tillhörde.

Flickorna var fria att assistera varandra.

Vid observationen instruerades flickorna muntligt av mig. De arbetsmoment jag ville
studera var av grundläggande karaktär, d v s jag ansåg att de passade den mall som jag
tidigare beskrivit. Arbetsmomenten som de skulle utföra var:

• Skriv tre rader i Word om dig själv. Byt till valfritt typsnitt på texten. Skriv ut
texten på skrivaren. Spara filen som ditt personnamn.

• Använd ett sökverktyg på Internet, för att hitta Aftonbladets hemsida. Gå sedan
från den första sidan till chat-sidan.

• Surfa fritt omkring i cyberrymden.
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6.6.2 Utförandet av observationen

Flickorna fick hjälp med att logga in och starta Word, sedan skulle de klara sig själv
fram till moment två, var det tänkt. Redan vid inloggning och start av Word studerade
jag dock gruppen, ifall det fanns tecken på att Windows-miljön var helt främmande för
dem. Ingen visade dock tecken eller sa något som tydde på detta.

Det var inga problem att logga in, starta Word och sedan börja skriva de tre raderna.

När typsnittet skulle ändras tog flickorna i båda grupperna hjälp av varandra till lika
stor utsträckning för att klara detta. Två flickor i ej naturgruppen, och en i
naturgruppen, sneglade tydligt på grannen. Dessa tre flickor visade under hela
undersökningen att deras datorkunskaper inte var så stora, då de ofta tog hjälp av mig
eller någon av flickorna.

När flickorna bytt typsnitt så skulle dokumentet skrivas ut. Här utnyttjade alla det
enklaste sättet för att få en utskrift; att klicka på printerikonen. Detta moment var
något de hade tydlig erfarenhet av.

Jag frågade nu gruppmedlemmarna om de trodde att tio utskrifter skulle komma på
skrivaren, vilket genererade ett enhälligt ”JA!”. Självförtroendet verkade det inte vara
något fel på. Mycket riktigt kom tio utskrifter ut på skrivaren.

När flickorna skulle spara filen, frågade en flicka från naturgruppen under vilken
katalog som filen skulle sparas. En annan flicka från samma grupp sade att hon kunde
döpa sin fil till ‘namn1’, eftersom det fanns en flicka med samma förnamn som hon mitt
emot henne. Dessa båda flickor, tillsammans med ytterligare en flicka i samma grupp,
gjorde överhuvudtaget intrycket av att de hade lite mer avancerade erfarenhet och
kunskap av IT.

Vid spara-momentet instruerade flickorna i ej naturgruppen högljutt varandra hur man
skulle göra. Tillsammans lyckades samtliga till slut att spara filen.

Sedan var det dags för moment två. Fem flickor (tre i natur) avslutade Word och
startade Netscape utan min assistans. Resterande tog hjälp av mig eller varandra.

Jag skrev WWW-adressen på tavlan och sju flickor tog hjälp av mig eller varandra för
att få den rätt.

De tre ‘duktiga’ flickorna visste precis hur man gjorde och sade sig ha varit på
Aftonbladets hemsida förut. De hittade också chat-sidan utan problem.

Efter det drogs en kort introduktion om hela hyper-teorin bakom WWW, d v s om
länkarnas funktion. Att klicka på den röda rutan som sade ‘chat’, var inget problem för
någon. Sagt och gjort, alla klarade att komma till chat-sidan.

En flicka i ej naturgruppen sade sig ha varit där förut också, men kom inte ihåg hur
man gjorde.

Jag instruerade om vett och etikett, något som fort glömdes bort. Ganska snart utbrast
flickorna ”mobba x”. Överhuvudtaget så tog det kort tid innan samtliga fann chattet
roande.
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Efter en kvarts chattande, där de flickor som tidigare visat sämre kunskaper verkade ha
roligast, tyckte jag att det var dags för det avslutande momentet. Redan innan femton
minuter hade gått, så hade två utav naturflickorna börjat surfa, istället för att chatta.
Även detta tyder på mer avancerade kunskaper.

Steget från att chatta till att surfa är inte speciellt långt, eftersom länkar används när
man chattar. Förmodligen var det därför som ingen utav flickorna hade några problem
att från Aftonbladets länksida hitta något i deras sinne eller smak.

”Gud vad Internet är enkelt!”, utbrast en utav flickorna spontant. Samtliga flickor bad
om mer tid än de avsatta femton minuterna för att surfa. De tyckte helt enkelt att det
var så kul att det var värt att offra rasttid. De sade att de ville passa på nu när tillfälle
gavs.

Efter ytterligare tio minuter så hade dock flickorna fått nog, och jag tackade för deras
medverkan i undersökningen. Nästa steg i undersökningen var att intervjua flickornas
syo-konsulent.
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6.7 Intervju med syo-konsulent Ingrid Olsson

Ingrid Olsson, syo-konsulent på Helenaskolan, ställde upp för en intervju där hon
skulle svara på frågor rörande hur flickor i åk nio resonerar när de skall välja
utbildningsväg.

6.7.1 Inför intervjun

Jag hade innan intervjun tagit fram ett antal punkter som skulle ligga till grund för
intervjun. (Bilaga 3)

6.7.2 Utförandet av intervjun

Jag upplyste Ingrid, innan intervjun startade, att hon var välkommen att prata om allt
hon fann relevant. Intervjun kom m a o att mer likna ett regelrätt samtal.

6.7.2.1 Icke-traditionella val

Första samtalsämnet gällde hur benägna flickor är att göra ett icke-tradtionellt val i
gymnasiet. Här menade Ingrid på att de ej är lika benägna som pojkar.

”Pojkar har lättare att göra ett icke-tradtionellt val. Att söka omvårdnad t ex kan vara
till synes icke-traditionellt, men oftast har då pojkarna som målsättning att bli
ambulansförare eller polis. Dessa yrken är ju knappast typiskt kvinnliga.”

”Fortfarande är både pojkar och flickor, trots alla försök att ändra på det, väldigt,
väldigt traditionella i sitt val.”

”Den största orsaken till att flickor oftare väljer traditionellt än killar, är att de
underskattar sin studieförmåga, tror jag. Pojkar med ett medelbetyg under 3,0 söker
natur utan att tveka, medan flickor med medelbetyg över 3,5 tvekar.”

”Tjejernas dåliga självförtroende hämmar dem när de skall välja en naturvetenskaplig
utbildning.”

”Det är framförallt flickor som kommer från hem med välutbildade föräldrar som vågar
att ta steget. För den kategorin är studier självklart, och då natur kanske anses som den
bästa utbildningen är det naturligt för dessa flickor att välja den utbildningen.”
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6.7.2.2 Motivera flickor till icke-traditionella val

Vad skall man då göra för att ändra inställningen till icke-traditionella val? Här menade
Ingrid på att en början vore att göra flickorna mer medvetna om att i vissa typiska
kvinnoyrken, såsom sjuksköterska, utgör tekniska moment ( t ex IT) en stor bit av
arbetsuppgifterna. Ingrid föreslog också:

”Öka integrationen av typiska kvinnliga utbildningar, såsom psykologi, med typiskt
manliga, såsom datavetenskap, vore ett annat sätt.”

”Skolorna måste börja redan på låg- och mellanstadium att påverka elevernas
inställning till att göra ett icke-traditionellt val. Känslorna sitter djupt rotade, och jag
tror att det är försent i högstadiet, åk 9, att göra så mycket åt saken.”

”När elever är på PRAO blir de ofta bemötta på ett väldigt traditionellt sätt. Tjejer som
kommer till datafirmor får administrativa sysslor, medan killarna får sysslor av mer
teknisk karaktär.”

”Killar är mycket bättre än tjejerna på att se möjligheterna med ett icke-traditionellt
val. Utbildningar som ser typiskt ‘tjejiga’ ut, kan killarna ändå utveckla till accepterade
mansyrken. Sånt har tjejerna svårt att göra.”

”Jag har 170 elever i åk 9 som har sökt till gymnasiet. Väljer tio (10) utav dem icke-
traditionellt, skulle det vara en positiv överraskning.”

6.7.2.3 Flickor på natur

Sedan pratade vi om vilka ämnen de flickor som söker natur är duktiga i. ”De flickorna
är förstås bra i de naturvetenskapliga ämnena, men de är överhuvudtaget
studiemotiverade. De allra flesta är redan nu inställda på att skaffa sig en ‘rejäl’
utbildning, d v s universitetsstudier.”

6.7.2.4 IT och icke-traditionellt val

Tror Ingrid att IT har någon betydelse som faktor för flickor till att göra ett icke-
traditionellt utbildningsval?

”Nej! Jag har aldrig varit med om att någon resonerat i de banorna. Däremot så väljer
ju vissa, nästan enbart killar då, kanske en datateknisk utbildning eller liknande, om de
har ett brinnande intresse för datorer.”

”Både killar och tjejer väljer idag väldigt mycket efter intresse. Föräldrars åsikter har
minskat i betydelse. Tjejer är dock mer osäkra än killar, de velar fram och tillbaks
mycket mer.”

”Man snackar ju om kvinnlig intuition, men det stämmer inte när man skall välja
utbildning, då funderas det mycket. Fördelar vägs mot nackdelar och saker ältas länge,
länge.”

”Både flickor och pojkar väljer mer efter intresse än efter arbetsmarknad.”
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6.7.2.5 Flickor och IT

Sedan började vi samtala om flickor och IT i största allmänhet, och då berättade Ingrid
om de lördagskurser (”Lördags-Internet”) som skolan hade:

”Jag tror detta är ett bra sätt att få in IT i flickors liv. Som tjej är man ju van vid att det
alltid är killar som styr och ställer framför datorn.”

”Vi har tidigare haft sommarkurser i elektronik och data för tjejer, men de kurserna är
nedlagda av ekonomiska skäl.”

Efter de orden ansåg Ingrid att hon inte hade mer att säga, och därmed avslutades
intervjun. I och med detta var genomförande-fasen över. Det återstod bara att
sammanfatta de intryck jag hittills fått i undersökningen.

6.8 Erfarenheter från undersökningen

En gruppdiskussion med fem stycken tonårsflickor är båda inspirerande och
påfrestande. De hade inga svårigheter att prata, när den inledande blygheten
övervunnits. Problemet låg snarare i att hålla diskussionen på rätt spår.

Att uppleva flickornas sanna entusiasm när chattet och surfandet på Internet
bemästrades var givande. Några av flickorna verkade lite ängsliga inför detta moment,
men dessa var desto gladare när de utan problem redde ut situationen.

Intervjun med syo-konsulenten Ingrid Olsson genererade intressant, för mig ny, fakta.
Den gav lite överraskande resultat; hur få tjejer det är som söker icke-traditionellt.

Det empiriska arbetet skall bli spännande att sammanställa, analysera och diskutera
genomförandet i nästa kapitel.
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7. Analys och diskussion
Nu riktas intresset mot det i genomförandet som bedöms som relevant för min uppsats.
I sammanfattningen av resultaten fokuseras mot de aspekter och åsikter som jag har
funnit intressanta. Efter resultatsammanfattningen följer en analys och diskussion av
denna för att relatera till relevant kunskap. Slutligen utvärderas arbetet och förslag ges
hur alternativa genomföranden kunde ha gestaltat sig.

7.1 Sammanfattning av resultat

Sammanfattningen är strukturerad på samma sätt som genomförandet. Först den
kvantitativa metoden (enkät) sedan de kvalitativa (gruppdiskussion, observation och
intervju).

7.1.1 Enkät

Det fanns, som jag tidigare nämnt, flera syften med enkäten. Dels fungerade den som
en markör för att ‘nu är det allvar’, och dels så är den lätt att administrera, vilket gör
den tacksam att utnyttja. Värdet hos denna kvantitativa studie förväntades dock redan
innan utförandet vara avsevärt mindre än hos de kvalitativa metoder som tillämpades.

Alla frågor på enkäten kommer att relateras till fråga tre, den som besvarade om
respondenten sökt natur eller ej.

7.1.1.2 Fråga 1 och Fråga 2

Eftersom frågorna är tätt sammankopplade så har jag valt att analysera dem
tillsammans. På den första frågan har ‘natur’ den enda ‘3 - 5’, och hos den andra
gruppen så ligger den ‘rösten’ hos ‘>1’. På fråga två har ‘natur’ den enda ‘2 - 4’, och
återigen återfinns motsvarande överblivna röst hos den lägsta kategorin i ‘ej natur’.

Intressant är att flickan som svarade ‘3 - 5’ i ‘natur’  på fråga 1, är samma flicka som
svarade ‘>1’ på fråga 2. En mer kvalitativ uppföljning utav den flickans IT-attityd
skulle nog vara av intresse.



7. Analys och diskussion

46

7.1.1.3 Fråga 4

Denna fråga har mer kvalitativt värde än de två tidigare frågorna, eftersom den söker
vad som faktiskt utförs m h a datorn.

Totalvärdet tillsammans för ‘Ordbehandlar’ hos de båda grupperna, blir högst med 34
poäng. Alla hos ‘natur’ gav en trea eller högre, vilket tyder på att praktisk nytta anses
viktigt. Hos ‘ej natur’ så gav två flickor två-poängare. ‘Dataspel’ får högst totalpoäng
hos ‘ej natur’ och dessutom så får man mer poäng än ‘natur’ på den punkten. ‘Ej
natur’ har även högre poäng, vilket jag finner överraskande, på de två relaterade
‘Internet’ och ‘E-mail’. Dessa tre får till viss del symbolisera att nöje framför nytta
föredras.

Detta förstärks i liten grad av ‘Programmera’ och ‘Multimedia’ där ‘natur’ får mer
poäng. Dessutom så har ‘natur’ överlägsen marginal på punkten ‘Övrigt’. På denna
avslutande punkt gjorde jag misstaget att ej be flickorna specificera vad ‘Övrigt’ står
för. Jag gjorde det felaktiga antagandet att jag hade täckt in alla möjliga
svarsalternativ.

Att ‘natur’ får högst totalvärde ger en liten fingervisning om att datoranvändningen är
mer kvantitativt utbrett hos denna grupp. Nu skall vi ta en mer kvalitativ approach, där
vi först analyserar gruppdiskussionerna, för att sedan ta itu med intervjun.
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7.1.2 Gruppdiskussion

Det var i denna del av arbetet som flickorna med egna ordalag fick komma till tals om
sina attityder till IT. Dessutom så har flickorna själva försökt relatera sin IT-attityd till
sitt utbildningsval.

7.1.2.1 ”Natur”

Flickorna i denna grupp hade mycket åsikter om Internet och nyttan med det
kritiserades hårt. Skillnaderna mellan könen (angående IT) påvisades ofta med
kommentarer om data-nerdar och killar i deras klass som var duktiga på IT. Att killar
var bättre på IT var allmänt vedertaget, även om killarna ibland antogs överskatta sin
förmåga.

För flickorna verkar IT vara något som man skall bemästra med respekt, för att sedan
använda i konstruktivt syfte. IT har inget självändamål hos dessa flickor. De moment
som flickorna bemästrat kan de se nyttan med, och därför motivera sig att utföra.
Rädslan att göra fel och att inte ha kontroll över arbetsmomenten ansågs frustrerande.

Relatera attityden till IT med utbildningsvalet visade sig vara svårt, då flickorna aldrig
tänkt i sådana banor. Att de gjort ett icke-traditionellt val var inget som hade bekymrat
dem nämnvärt, kanske beroende på att ingen utav hade tänkt att gå den tekniska
inriktningen. De såg inte natur som en teknisk utbildning.

7.1.2.2 ”Ej Natur”

Denna grupp hade en än mer kritisk inställning till att IT skulle ha något egetvärde. Att
mycket utav det som rörde IT var meningslöst säger ganska mycket. Tekniken ansågs
dessutom nästintill omöjlig att förstå sig på.

Skillnaden mellan könen inom IT-världen var i denna gruppen än mer vedertagen och
accepterad. Det sågs som naturligt att pojkar är bättre på IT än flickor.

Denna grupp kritiserade undervisningen av IT mer än den första gruppen. Flickorna
sade sig känna sig svikna av lärare. IT-undervisningen i skolan ansågs vara på gränsen
till ett kapitalt misslyckande.

Åsikterna i denna gruppen var i övrigt lika de i den första gruppen. Denna grupp
visade dock upp mer ointresse för diskussionen än den första gruppen.

Relatera attityden till IT med utbildningsvalet var omöjligt. Flickorna har aldrig tänkt i
sådana banor.
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7.1.3 Observation

I denna del så skulle flickorna upp till bevis. Var det så att flickorna undervärderade
sina kunskaper? Eller rådde motsatsen, d v s ‘mycket snack och lite verkstad’?

Det som slog mig under observationen var hur påtagligt nöjda flickorna blev direkt
efter att de bemästrat ett moment. Det som verkade omöjligt, men som visade sig
överkomligt fyllde flickorna med självförtroende. Detta gällde speciellt WWW-delen,
där de mindre vana flickorna snabbt lärde sig att effektivt hantera länkar och genvägar.

Att flickorna använde printerikonen i Word tycker jag pekar på att flickorna söker
enkla, logiska handlingar för att uppnå resultat. De ville inte krångla till ett enkelt
moment mer än nödvändigt, och att klicka på en printer för att få en utskrift är logik
enligt definition.

De flickor med goda kunskaper fann inte chattet så spännande, utan började tidigt att
syssla med annan, nyttigare verksamhet. Dessa flickor sökte mer nytta än vad chattet
erbjöd.

7.1.4 Intervju

Intervjun med Ingrid Olsson, syo-konsulent på Helenaskolan i Skövde, kom mer att
likna ett samtal. Jag angav bara ämnet och sedan så berättade hon fritt från minnet.
Detta har sin för- och nackdelar, där fördelarna består i att hon kände sig trygg i sin
roll och slapp känna känslan att hon förhördes (vilket hon sade sig vara rädd för
innan).

Nackdelarna består i att jag miste möjligheten att styra och strukturera, såsom är
möjligt i en intervju.

Det Ingrid sade om icke-traditionella val, att flickor idag var så traditionella i sitt
tänkande, överraskade mig. Flickor har svårt att se möjligheterna framför problemen
med ett icke-traditionellt val. Åsikterna om hur flickornas dåliga självförtroende
påverkade valet var mer väntade.

Intressant när hon hävdade att flickorna måste förberedas tidigare, på låg- och
mellanstadium, för att våga välja icke-traditionellt senare i livet. I högstadiet bemöts de
på ett traditionellt sätt, t ex på PRAO, och då kan det vara försent att påverka
grundläggande värderingar hos flickorna.

Att de flesta flickor som har sökt naturvetenskapligt program gjort det i förberedande
syfte för universitetsstudier, kom knappast som någon överraskning.
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7.2 Analys och diskussion

I detta avsnitt diskuteras resultatet och det relateras till tidigare känd kunskap. Teorier
och åsikter som presenterades i början av uppsatsen jämförs och kommenteras med
resultatet.

7.2.1 Attityd till IT

Flickornas respekt för IT har flera orsaker. De anser att IT är männens område, där
kvinnliga data-nerdar inte påstås existera. Könsdiskrimineringen inom IT är uppenbar
och accepterad. Killar anses generellt vara bättre på IT.

Dessutom anses IT komplicerat. Inte bara ur teknisk, logisk synvinkel utan begrepp
och ordbruk i ‘IT-världen’ anses svårförstått.

Viktigaste slutsatsen är att flickorna söker meningsfullhet med IT. I enkäten angav
flickorna ordbehandling som den vanligaste IT-aktiviteten. Med ordbehandling så
används datorn i princip enbart som ett produktivt nyttoredskap. Detta kan relateras
till åsikterna hos Eva Erson i IT-kommisionen. Erson hävdar att kvinnor har en kritisk
utgångspunkt mot IT, där målet anses viktigare än medlen. (IT-kommissionen,
http://itkommissionen.se/....erson)

Men att dra slutsatsen att flickorna föredrar nytta framför nöje bedömer jag vara
inkorrekt, då dataspel inte är långt efter i popularitet. Internet, E-mail och multimedia
bedömer jag som både nytta och nöje, med betoning på det senare. Flickornas attityd
till IT verkar vara att ‘ha kul’, d v s utföra handlingar som ger konkreta resultat och
tillfredsställelse, t ex skriva inlämningsuppgifter eller skicka E-mail.

Att naturflickorna fick högst totalpoäng (använder datorn mest) motiverar att de i
gruppdiskussionen hade mer att säga om IT än den andra gruppen. De tyckte inte att
IT var meningslöst. Naturflickorna har en mer positiv attityd till IT, vilket också
märktes i gruppdiskussionen.
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7.2.2 Utbildningsval

Flickorna i naturgruppen såg inte natur som en teknisk utbildning, då ingen utav dem
tänkt välja den tekniska inriktningen. Flickorna har sökt natur för att de tyckte den var
en bra grund för framtiden och/eller för att den innehöll ämnen som tilltalade dem.
Samtliga har goda betyg i naturämnen vilket gör att de lätt kan motivera en
studiefördjupning inom de ämnena. Deras val upplevs inte av dem själva som
kontroversiellt.

Syo-konsulenten sade att de flesta flickor som söker natur, kommer från hem där
studier på högre nivå anses mer eller mindre självklart. Detta stämmer överens med
teori (från bl a Skolverket) som presenterats i uppsatsen.

Jag bedömer att flickorna inte är direkt medvetna om att de har gjort ett icke-
traditionellt val, då de ej tänkt sig en icke-traditionell inriktning.

Idag väljs utbildning mycket efter intressen. I gruppdiskussionerna svarade samtliga
flickor att de aldrig övervägt huruvida IT påverkat deras utbildningsval. Syo-
konsulenten styrkte detta, när hon under intervjun förde fram samma åsikt. Skulle
flickorna valt mer efter framtidens arbetsmarknad, skulle de kanske vägt in IT som en
faktor, är min bedömning.
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7.3 Utvärdering av arbetet

Under undersökningen har material sammanställts som i stor utsträckning stöder
utgångspunkterna för arbetet, d v s att kvinnor är fundamentalt diskriminerade inom
IT-relaterade sammanhang. En annorlunda utgångspunkt hade med största sannolikhet
genererat annorlunda material.

I min undersökning har jag valt att betona det kvalitativa arbetet, eftersom
frågeställningen inbjuder till en forskning med alternativa tolkningar och slutsatser.
Den kvantitativa metoden utnyttjades för dess fördelar.

Uppsatsen har baserats på kvalitativa undersökningar där informationen har värderats
och kommenterats. Min subjektiva tolkning och mina åsikter har förmedlats. Materialet
i uppsatsen är av sådan karaktär att det inbjuder till olika tolkningar.

Det metodiska arbetet kan utföras på alternativa sätt, t ex med andra respondenter
inblandade, i större omfattning eller med annan metodik. Jag anser ändock att jag har
tillämpat en metodik i mitt arbete som genererat relevant information. Jag har inte
heller medvetet försökt styra respondenterna m h a metodikens struktur.

I genomförandet presenterades material som på vissa punkter motsäger det förväntade
resultatet, vilket till viss del bevisar att jag ej blundat för ‘olämplig’ information och
prioriterat ‘lämplig’.

Nu återstår bara att presentera slutsatsen av arbetet.
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8. Slutsatser
Som avslutande kapitel i uppsatsen skall slutsatsen presenteras, genom att relatera
analysen och diskussionen med problembeskrivningen. Sist ges förslag till vidare
forskning.

8.1 Sammanfattning av slutsatser

Följande konstaterades i analysen och diskussionen i föregående kapitel:

8.1.1 Attityd till IT

• Könsdiskrimineringen (till männens fördel) inom IT är uppenbar och accepterad.

• Killar anses generellt vara bättre på IT.

• IT anses komplicerat.

• Flickorna söker meningsfullhet med IT, d v s vill utföra handlingar som ger
konkreta resultat och tillfredsställelse.

• Naturflickorna har en mer positiv attityd till IT, än den andra gruppen.

8.1.2 Utbildningsval

• De flesta flickor som sökt natur, kommer från hem där studier på högre nivå
anses mer eller mindre självklart.

• Deras val upplevs inte av dem själva som kontroversiellt.

• Flickorna i naturgruppen såg inte natur som en teknisk utbildning.

• Jag bedömer att flickorna inte är direkt medvetna om att de har gjort ett icke-
traditionellt val, då de ej tänkt sig en icke-traditionell inriktning.

• Flickor har aldrig övervägt huruvida IT påverkat deras utbildningsval.

8.2 Relaterat till problembeskrivning

Med undersökningen har jag velat finna vad attityden till IT är hos flickor i åk 9, och
om en positiv attityd gör att flickor känner lägre motstånd till att söka en
naturvetenskaplig utbildning på gymnasiet.

Jag bedömer att en mycket god insikt i flickors attityd till IT har erhållits genom
uppsatsarbetet. Någon generellt giltig slutsats rörande ett samband mellan en positiv
IT-attityd och att söka naturvetenskaplig utbildning kan ej dras. Materialet i uppsatsen
antyder visserligen svagt att så är fallet, men en allmän generalisering är såväl felaktig
som ogiltig.
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8.3 Förslag på vidare forskning

• Finna orsaker till IT-attityden.

• Jämföra attityden hos flickor med den hos pojkar.

• Vilka studieförutsättningar naturflickorna har i hemmet, t ex studera hur
välutbildade föräldrarna är och inom vilka yrkesgrupper de återfinns.

• Hur förbättra förutsättningarna för icke-traditionella val.
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Bilaga 1: Enkät Frågeformulär
Kom ihåg, det finns inga svar som betraktas som rätt eller fel. Svara så som Du känner ä
rätt för dig. Lycka till!

1. Hur många dagar per vecka använder du i genomsnitt
överhuvudtaget datorer i skolan eller på fritiden?

5 - 7 dagar per vecka

3 - 5 dagar per vecka

1 - 3 dagar per vecka

Mindre än en dag per vecka

2. De dagar du använder datorer i skolan eller på fritide, hur
lång tid tillbringar du då sammanlagt i genomsnitt framför
skärmen?

4 eller fler timmar per gång

2 - 4 timmar per gång

1 - 3 timmar per gång

Mindre än en timma per gång

3. Vad för sorts utbildning har du sökt i första hand på
gymnasiet?

Naturvetenskaplig

Annan
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1. Vad använder du datorn mest till?
Poängsätt det du gör på datorn enligt nedanstående skala. D
kan använda samma siffra flera gånger.

5 - I princip varje gång (95 - 100 % av gångern
4 - Ofta eller nästan varje gång (75 - 95 % av gångerna
3 - Ibland (25 - 75 % av gångerna
2 - Sällan (5 - 25 % av gångerna)
1 - Aldrig eller ytterst sällan (0 - 5 % av gångerna)

Surfar på Internet, i t ex Netscape

Läser eller skickar E-mail

Ordbehandlar, i t ex Word

Spelar någon form av data-spel

Programmerar egna program, t ex gör egna hemsidor el
framställer egna program

Kalkylerar eller för register, i t ex Excel eller Access

Använder datorn till någon form av egen-producerad 
multimedia, t ex bilder eller musik

Övrigt

Det var allt!
Titta gärna igenom dina svar innan du lämnar in!

Tack för din medverkan!
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Bilaga 2
• Attityd till IT

• IT-utbildning

• IT i framtiden

• Hur skiljer IT för killar och tjejer

• Nyttan med IT

• Internet

• Varför natur/icke-traditionellt val



58

Bilaga 3
• Flickor och icke-traditionella val

• Påverka/förändra ovanstående

• Vilka ämnen är natur-flickorna duktiga på

• IT-kunskaper och utbildningsval


