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Praktiskt och undersökande arbetssätt 

Sammanfattning Studiens syfte är att bidra med kunskap kring huruvida ett praktiskt 

och undersökande arbetssätt bidrar till att flickor och pojkar i 

lågstadiet ges jämlika möjligheter till engagemang inom den 

naturvetenskapliga undervisningen. Empirin består av ostrukturerade 

videoobservationer som induktivt analyserats genom en kvalitativ 

innehållsanalys med inslag av kvantifiering. Resultat visar elva 

kategorier för hur elever kan agera och delta i en praktisk och 

undersökande naturvetenskaplig undervisning samt hur många gånger 

de olika kategorierna representerades av flickor respektive pojkar. 

Kategorier där en könsrelaterad skillnad går att urskilja sätts i relation 

till tidigare forskning och slutsatsen dras att de könsrelaterade 

skillnaderna beror på genus och den sedan länge rådande manliga 

dominans inom naturvetenskap. I de övriga urskilda kategorierna 

återfinns ingen könsrelaterad skillnad, däribland de tre mest 

representerade kategorierna varav den största är uttrycka entusiasm. 

Detta leder till slutsatsen att ett praktiskt och undersökande arbetssätt 

kan vara ett sätt för att främja både flickors och pojkars engagemang 

och intresse för det naturvetenskapliga området, trots de 

könsrelaterade skillnader som faktiskt uppmärksammades i studien. 

Vid fortsatt forskning hade det varit intressant att genomföra en 

bredare studie med ett större urval för att möjliggöra en högre validitet 

och en mer omfattande slutsats gällande om ett praktiskt och 

undersökande arbetssätt kan möjliggöra lika möjligheter mellan 

könen.  

  



Förord 
Det är tur att vi har haft förmånen att få välja i vilket ämne vi vill fördjupa oss inom i denna 

studie, annars hade vi nog båda önskat att studien skrivit sig självt. Att få ihop en välskriven 

text är ingen lätt historia, den som säger något annat hittar på. Ingen av oss hade en särskilt 

positiv attityd mot naturvetenskap och teknik innan vi började lärarutbildningen men duktiga 

lärare på högskolan bidrog till att vårt intresse för ämnena ökade. När det var dags att välja 

ämne till det första examensarbetet, det vill säga den kunskapsöversikt som till viss del legat 

till grund för denna studie, var valet självklart. Efter ett flertal litteratursökningar inom det 

naturvetenskapliga området valde vi slutligen att fokusera på faktorer som påverkar lärares 

inställning till och uppfattningar om naturvetenskap och teknik, vilket resulterade i en 

kunskapsöversikt av Moberg och Riis (2016). 

Det tog ett tag för oss att verkligen sätta ord på vad vi ville undersöka i denna studie men när 

vi väl kom igång rullade det på i rasande fart. Lärarperspektivet som återfanns i 

kunskapsöversikten har i denna studie övergått till ett elevperspektiv. Fokus i denna studie är 

att undersöka hur elever deltar och agerar i en praktisk och undersökande naturvetenskaplig 

undervisning samt om det vid detta arbetssätt framkommer någon könsrelaterad skillnad 

mellan flickor och pojkar. Detta beroende på att vi genom den tidigare kunskapsöversikten 

fick kännedom om att ett praktiskt arbetssätt i de naturvetenskapliga ämnena kan gynna 

elevers intresse och förståelse för ämnet samt bidra till en mer genusneutral 

undervisningskontext. Det framkom dock att en del lärare väljer bort arbetssättet på grund av 

olika anledningar. Då vi själva inte haft en positiv attityd mot ämnena innan lärarutbildningen 

och ingen av oss har fått ta del av ett praktiskt och undersökande arbetssätt under vår egen 

skoltid, är vi intresserade av att undersöka elevers agerande och deltagande i en 

naturvetenskaplig undervisning. Det sistnämnda är även något vi önskade en vidare kunskap 

kring inför vår kommande yrkesroll.  

Under arbetet med denna studie har vi haft ett bra och fungerande samarbete och tillsammans 

kompletterar vi varandras svagheter. Vi har inte alltid varit överens om allting men på grund 

av våra diskussioner har studien blivit väl bearbetad. På grund av olika bostadsorter har vi 

delvis arbetat separat, fast ändå simultant via internet, men vi har även träffats kontinuerligt 

för att gemensamt bearbeta olika delar i texten. Vi har tagit egna initiativ till och bidragit med 

olika kvalitéer till texten som vi i slutändan reviderat tillsammans, därför har ingen av oss 

gjort mer än den andra. 

 

Anna Moberg & Malin Riis  
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1. Inledning 
I en tidigare kunskapsöversikt av Moberg och Riis (2016) framkom att tidigare erfarenheter 

och genusföreställningar kunde vara bidragande faktorer till lärares uppfattningar om 

naturvetenskap och teknik. I samma studie uppmärksammades forskning av Denessen, Vos, 

Hasselman och Louws (2015) vars resultat visade att det fanns skillnader mellan kvinnliga 

och manliga lärares tilltro till sin egen förmåga, där män värderade sig högre än kvinnor. 

Annan forskning i kunskapsöversikten visade att lärare upplevde svårigheter med användning 

av praktisk undervisning inom naturvetenskap och teknik (Danielsson & Warwick, 2013; 

Lindqvist & Nordängers, 2010). Detta skulle kunna betraktas som problematiskt då ytterligare 

forskning framhöll att sådan undervisning underlättade elevernas förståelse av ämnet 

(Lindahl, 2003; Sener, Turk & Tas, 2015).  

Med det sistnämnda som utgångspunkt genomfördes ett utvecklingsarbete, Moberg och Riis 

(2017), där det tidigare intresset för lärarperspektivet skiftade då kunskapsöversikten väckt en 

nyfikenhet kring att se hur elever deltar i en naturvetenskaplig undervisning som bedrivs med 

ett praktisk och undersökande arbetssätt. Eleverna dokumenterades vid olika 

undervisningstillfälle i de naturvetenskapliga ämnena där de gavs möjlighet att arbeta 

praktiskt och undersökande med områdena luft och friktion. Då analysen under 

utvecklingsarbetet kan betraktas som en provanalys, eftersom den endast berörde en 

begränsad del av dokumentationen, är det denna dokumentation i sin hela omfattning som 

utgör empirin för denna studie. Genom denna studie vill vi genomföra en bredare analys av 

lågstadieelevers sätt att agera och deltaga i en naturvetenskaplig undervisning med ett 

praktiskt och undersökande arbetssätt. Analysen kommer även att fokusera på eventuella 

skillnader mellan flickors och pojkars agerande och deltagande i denna studie, vilket inte var 

möjligt i den tidigare begränsade provanalysen.  

Att undersöka hur flickor och pojkar deltar och agerar i en naturvetenskaplig undervisning 

upplever vi som mycket relevant i förbindelse till vår kommande yrkesroll som lärare. Då det 

framkommer i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11, 

Skolverket, 2016a) att skolan har ett ansvar för att elevernas nyfikenhet uppmuntras och 

kunskapsutveckling främjas för alla elever i alla ämnen oavsett könstillhörighet. Att flickor 

och pojkar ska ges samma möjligheter i klassrummet är därför något vi som blivande lärare 

måste förhålla oss till, på en daglig basis, vid planering och genomförande av undervisning. 

Ytterligare argument för att genomföra studien på lågstadiet är att det har identifierats 

begränsad mängd forskning inom just detta åldersspann beträffande naturvetenskap och 

könsrelaterade skillnader.  

1.1 Problemformulering 

Jidesjö (2012) lyfter vikten av att intresset för de naturvetenskapliga ämnena upprätthålls 

och/eller höjs eftersom samhället i allt mer ökad takt kräver fler individer med en kompetens 

inom naturvetenskap och teknik. Jidesjö redogör för att undervisningen skulle kunna främja 

elevernas motivation för ämnet genom att utgå från och bygga vidare på deras intressen inom 

naturvetenskap. Jidesjö (2012) och Lindahl (2003) framhåller däremot att så ofta inte är fallet 

utan att undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena genomförs på ett sätt som inte 

engagerar eleverna och möter deras intresse. Ytterligare forskning konstaterar att elevernas 

intresse kan öka genom att innehållet konkretiseras genom ett praktiskt arbetssätt (Lindahl, 

2003; Sener et al., 2015). Emellertid visar annan forskning att lärare upplever svårigheter vid 

praktisk undervisning inom naturvetenskap (Danielsson & Warwick, 2013; Lindqvist & 

Nordänger, 2010).  
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En bidragande faktor till att lärare upplever svårigheter skulle kunna vara den könsrelaterade 

skillnad kring män och kvinnor som finns inom det naturvetenskapliga området, på grund av 

rådande maskulin dominans inom den naturvetenskapliga arenan (Andersson, 2011; Denessen 

et al., 2015; Due, 2009; Harlen & Holroyd, 1997; Lindahl, 2003; Nyström, 2009). Dessa 

könsrelaterade skillnader mellan könen menar Andersson (2011) medför att kvinnor och män 

har olika möjligheter att utvecklas och lyckas inom det naturvetenskapliga området vilket 

därför även kan påverka eleverna redan under deras skolgång. Vilket skulle kunna vara en 

anledning till att svenska flickor i PISA 2015 (Skolverket, 2016b) och TIMSS 2015 

(Skolverket, 2016c) värderar sin självtillit lägre än svenska pojkar. Ovanstående upplevelser 

hos lärare gällande svårigheter med praktisk undervisning kan betraktas som problematisk då 

Andersson (2011), Lindahl (2003) och Sener et al. (2015) konstaterar att ett praktiskt och 

undersökande arbetssätt kan gynna elevernas förståelse av ämnet. Beträffande dessa 

könsrelaterade skillnader framhåller Andersson (2011) och Hussénius, Andersson, Danielsson 

och Gullberg (2014) att en undersökande undervisning, som bedrivs av en lärare med insikt i 

rådande könsrelaterade skillnader, även kan möjliggöra en mer likvärdig undervisning för 

både flickor och pojkar. 

I både PISA 2015 (Skolverket, 2016b) och TIMSS 2015 (Skolverket, 2016c) syns även en 

samvariation mellan en högre motivation för ämnet och ett högre kunskapsresultat. Med 

hänsyn till detta och tidigare nämnd forskning skulle vi kunna göra ett antagande; att en 

praktisk och undersökande naturvetenskaplig undervisning med koppling till elevernas 

intresse skulle kunna öka elevernas förståelse för ämnet vilket skulle kunna leda till att 

intresset för ämnet höjs, vilket i sin tur skulle kunna bidra till att även öka elevernas 

kunskapsutveckling. Eftersom eleverna kommer att utgöra en del av den kraftiga tekniska 

utvecklingen vi har i samhället är det viktigt att vi som lärare engagerar eleverna, uppmuntrar 

deras nyfikenhet och försöker väcka deras intresse för dessa ämnen samt att göra detta oavsett 

om de är flickor eller pojkar. Detta väsentliga problem är inget som är möjligt att lösa genom 

denna studie men vi hoppas kunna öka både vår egen kunskap och erfarenhet samt bidra med 

ytterligare kunskap kring området.  

Ovanstående forskning ser vi som argument för att bedriva en praktisk och undersökande 

naturvetenskaplig undervisning för att gynna elevers förståelse, intresse och engagemang 

inom ämnet. Med tanke på detta och den mansdominerade kultur som länge funnits och 

fortfarande finns inom det naturvetenskapliga området vill vi undersöka om ett praktiskt och 

undersökande arbetssätt även kan gynna en mer genusneutral naturvetenskaplig undervisning. 

Därför kommer lågstadieelevers sätt att agera och deltaga i en sådan undervisning att studeras 

för att undersöka om det går att urskilja några könsrelaterade skillnader.  

1.1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att bidra med kunskap kring huruvida ett praktiskt och undersökande 

arbetssätt bidrar till att flickor och pojkar i lågstadiet ges jämlika möjligheter till engagemang 

inom den naturvetenskapliga undervisningen. 

 Hur agerar och deltar elever i en naturvetenskaplig undervisning med ett praktiskt och 

undersökande arbetssätt? 

 Går det att urskilja någon könsrelaterad skillnad i flickors och pojkars sätt att agera 

och delta i en praktisk och undersökande naturvetenskaplig undervisning? 
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2. Bakgrund  
Under denna rubrik förklaras olika begrepp som är relevanta för studien för att förtydliga och 

underlätta för läsaren. Vi kommer även att redogöra för tidigare forskning och övrig litteratur 

som ligger till grund för denna studie. 

2.1 Definitioner av begrepp 

Biologiskt kön 
I denna studie kommer vi att utgå från elevernas biologiska kön på grund av att genus eller 

det sociala könet, som kommer beskrivas i följande avsnitt, är föränderligt och icke konstant 

vilket gör att vi som forskare under denna begränsade studie har svårt att avgöra när en elev 

väljer att konstruera sig som flicka eller pojke. När vi i föreliggande studie använder 

begreppen ”flickor” och ”pojkar” åsyftas därför det biologiska könet, likaså när vi benämner 

en individ som ”manlig” eller ”kvinnlig”. Den könsrelaterade skillnad som undersöks i denna 

studie avser att belysa skillnader mellan de medverkande eleverna baserat på deras biologiska 

kön. Den könsrelaterade skillnad avser inte att undersöka och/eller bedöma när en pojke eller 

flicka väljer att socialt konstruera sig feminint eller maskulint i olika situationer då detta i 

denna studie inte går att undersöka. Det är därför det biologiska könet som åsyftas när termen 

”könsrelaterad skillnad” används i denna studie.   

Genus 

Genus är ett svårdefinierat begrepp då det innefattar en kombination av flera aspekter. I denna 

studie kommer genus definieras som det socialt konstruerade könet med grund i nedanstående 

forskning. Harding (1986) förklarar genus som “gender is an asymmetrical category of human 

thought, social organization, and individual identity and behaviour” (s.55). Likt Harding 

beskriver även Connell och Pearse (2015) att genus är något som skapas utifrån olika sociala 

aspekter såsom identitet, makt och sexualitet. Genus utgörs alltså inte enbart av en aspekt utan 

av en simultan samverkan av olika aspekter. Författarna förtydligar genus ytterligare genom 

att beskriva att kön är något som aktivt konstrueras genom livet och är därmed inget i förväg 

bestämt tillstånd. Även Benckert (2005) redogör för att genus är något som konstrueras i ett 

socialt och kulturellt sammanhang och därmed är föränderligt beroende av kontext, individ 

och samhälle. Detta bekräftas ytterligare av Connell och Pearse (2015) som lyfter att 

människor sällan är konstant maskulina eller feminina utan istället antar varierande 

personlighetsdrag beroende på kontext. Benckert (2005) betonar vidare skillnaden mellan 

genus och det biologiska könet genom att definiera genus som det socialt konstruerade könet. 

Praktiskt och undersökande arbetssätt  
Begreppet praktiskt och undersökande arbetssätt används i denna studie och definieras av de 

nedan presenterade forskningsförtydligandena. Engle och Conant (2002) menar att ett 

praktiskt och undersökande arbetssätt inbegriper att eleverna får problematisera det 

naturvetenskapliga innehållet i undervisningen. Vidare betonar författarna att eleverna ska få 

möjlighet att äga problemet och relatera sitt resultat till andra elevers resultat av samma 

undersökning. Rocard (2007) framhåller att ett praktiskt och undersökande arbetssätt bidrar 

till en utforskande kontext där eleverna ges möjlighet att reflektera men även kritiskt granska 

sina undersökningar vilket bidrar till delaktighet i den naturvetenskapliga undervisningen. 

Även Artigue, Dillon, Harlen och Léna (2012) anser att ett praktiskt och undersökande 

arbetssätt inkluderar reflektion kring det som uppenbarats genom undersökningen men de 

framhåller även att arbetssättet innefattar att eleverna får ställa hypoteser, testa sina idéer, 

observera, tolka och kommunicera. Även Roychoudhury och Roth (1996) påpekar att 

kommunikation och språkanvändning är viktiga faktorer vid ett praktiskt och undersökande 
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arbetssätt. Författarna framhåller dessutom att eleverna ska få samarbeta med öppna 

experiment eller undersökningar där de kan resonera om genomförandet och resultatet av 

undersökningen.  

2.2 Elevers resultat i och attityd mot naturvetenskap med ett könsrelaterat 

perspektiv 

I Trends in International Mathematics and Science Study 2015 (TIMSS 2015, Skolverket 

2016c) undersöks kunskaper i och attityd gentemot naturvetenskap och matematik hos elever i 

årskurs fyra och åtta. I denna internationella studie medverkade år 2015 totalt 57 länder. 

TIMSS 2015 (Skolverket, 2016c) uppmärksammar ett samband mellan elevers kunskap inom 

naturvetenskap och intresset för ämnet. De elever som presterar ett högre resultat anger också 

att deras inställning till naturvetenskap är mer positiv än de elever som inte presterar lika 

högt. Detta samband går enbart att finna hos eleverna i årskurs åtta och syns inte bland 

eleverna i årskurs fyra. TIMSS 2015 tydliggör vikten av att inte se detta samband som ett 

orsakssamband. Det kan vara så att eleverna med en högre inställning presterar bättre på 

grund av den positiva inställningen, det kan också vara så att de är positivt inställda till ämnet 

på grund av att de får ett högre resultat eller att det finns någon annan aspekt som inverkar på 

resultat och/eller inställning.   

Samma typ av samband syns även i Programme for International Student Assessment 2015 

(PISA, Skolverket, 2016b) som är en internationell kunskapsundersökning som fokuserar på 

15-åriga elevers kunskaper i naturvetenskap, läsförståelse och matematik. I PISA 2015 fick 

eleverna svara på frågor angående deras motivation för att lära sig naturvetenskap och tilltro 

till deras egen förmåga inom ämnena. Analysen av dessa svar visar att de elever som har en 

högre motivation för att lära sig naturvetenskap även har ett högre kunskapsresultat i studien. 

Detta samband är särskilt starkt bland svenska elever. Vidare visar svaren att flickorna inte är 

lika motiverade till naturvetenskaplig kunskap som pojkarna är och även denna skillnad är 

särskilt stor bland svenska elever jämfört med genomsnittet för OECD-länderna. Även 

TIMSS 2015 (Skolverket, 2016c) visar en skillnad mellan pojkar och flickor beträffande deras 

inställning för naturvetenskap. Flickorna i årskurs åtta yttrar en betydligt mer negativ 

inställning mot ämnet jämfört med pojkar i samma årskurs. Skillnaden mellan könen går även 

att finna hos eleverna i årskurs fyra däremot är skillnaden inte lika markant, men flickorna har 

likväl en sämre inställning till de naturvetenskapliga ämnena jämfört med pojkarna. 

I PISA 2015 (Skolverket, 2016b) framgår det att svenska flickor värderar sin självtillit lägre 

än svenska pojkar. Detta fenomen är generellt för OECD-länderna men skillnaderna i den 

egna tilltron mellan flickor och pojkar är i Sverige särskilt stor jämfört det genomsnittliga 

resultatet i OECD-länderna. Även TIMSS 2015 (Skolverket, 2016c) undersöker elevernas 

självförtroende i naturvetenskap och redovisar likt resultatet i PISA 2015 att pojkarna har ett 

högre självförtroende i ämnet än flickor. Denna skillnad syns däremot inte hos eleverna i 

årskurs fyra utan blir först synlig i årskurs åtta. Detta överensstämmer även med resultaten i 

PISA 2015 eftersom den undersökningen inriktar sig på 15-åriga elever, vilket enligt det 

svenska skolsystemet i regel är elever i årskurs nio. TIMSS 2015 visar vidare att andelen 

elever som värderat sin egen förmåga mycket högt i naturvetenskap har minskat något i 

årskurs fyra jämfört med när undersökningen genomfördes 2011. Detta fenomen syns däremot 

inte i årskurs åtta där andelen elever som värderar sin egen förmåga mycket högt respektive 

lågt istället har ökat. Genom att titta på de svenska elevernas självförtroende jämfört med 

eleverna i övriga medverkande länder värderar de svenska eleverna i årskurs åtta sig mycket 

lågt respektive lågt i årskurs fyra. Det kan i relation till ovanstående information vara 

intressant att belysa att det varken i PISA 2015 eller i TIMSS 2015 syns någon statistiskt 
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signifikant skillnad mellan könen vad det gäller resultat hos de äldre eleverna i Sverige. I 

TIMSS 2015 uppmärksammas däremot en liten skillnad i naturkunskap i årskurs fyra där 

pojkar presterar något sämre än flickor.  

Resultatet av TIMSS 2015 (Skolverket, 2016c) förmedlar att svenska elever i årskurs fyra inte 

presterar högre än 2011. Där syns en liten poängmässig ökning men den är inte statistiskt 

signifikant och kan därmed inte ses som en förbättring i resultat. För eleverna i årskurs åtta 

kan däremot en ökning utläsas där det går att se att de elever som presterar på en högre nivå 

har ökat. Liknande resultat framgår även i PISA 2015 (Skolverket 2016b) som visar att 

andelen elever som inte nådde upp till en miniminivå av baskunskaper i naturvetenskap i 

PISA 2012 fortfarande är lika stor. Andelen lågpresterande elever är alltså oförändrad på tre 

års mellanrum och mellan PISA 2006 och PISA 2012 syns en väsentlig nedgång i resultaten. 

PISA 2015 visar däremot att de elever som är högpresterande har haft en liten ökning från 

2012, denna ökning är dock inte statistiskt signifikant. Vi ställer oss därför frågande till om 

det har skett någon utveckling av undervisningen med hänsyn till 2012 års försämrade 

resultat? Eller har undervisningen eventuellt förändrats på något sätt men bara lyckats möta 

de elever som redan presterade över miniminivå? Dessa frågeställningar utgör inte fokus för 

denna studie men väckte vårt intresse och bidrog till fortsatt engagemang inom undervisning i 

naturvetenskap. 

2.3 Den naturvetenskapliga undervisningen möter inte elevernas intresse 

Ovanstående undersökningar fokuserade på elevers intresse och motivation för 

naturvetenskap vilket även har utgjort fokus för kommande studier som visar att hur 

undervisningen bedrivs inverkar på elevernas intresse för ämnet. Forskningen visar vidare att 

undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena inte möter elever på ett optimalt sätt (Jidesjö, 

2012; Lindahl, 2003). Jidesjö (2012) har i sin avhandling sammanställt resultatet av fem 

mindre delstudier baserat på hans analyser av det svenska underlaget i en världsomfattande 

enkätstudie, the Relevance of Science Education (ROSE). Enkätstudien utgör den empiri som 

avhandlingen tar sin utgångspunkt i och består av frågor angående intresse, attityd, värdering 

och känslor relaterade till naturvetenskap som besvarats av både elever och lärare. Det 

svenska underlaget, vilket har analyserats i avhandlingen, utgörs av totalt 751 elever (392 

pojkar respektive 358 flickor) och 110 lärare. Resultaten visar att lärare bortser från elevernas 

intresse gällande naturvetenskap. Undervisningen bygger inte vidare på det eleverna önskar 

att lära sig mer om och lärarna intar därmed inget elevperspektiv som utgångspunkt för 

undervisningens innehåll. Detta gör att elevernas intresse minskar och de blir mindre 

motiverade till att utvecklas inom ämnet. Även Lindahls (2003) studie uppmärksammar att 

elevernas intresse för de naturvetenskapliga ämnena minskar då de inte ges möjlighet till 

inflytande över undervisning genom att exempelvis innehållet anpassas efter deras intresse.  

Lindahl (2003) har i sin longitudinella studie kombinerat klassrumsobservationer, enkäter, 

halvstrukturerade intervjuer samt skriftlig dokumentation om svenska elevers gymnasieval för 

att uppmärksamma elevers intresse för naturvetenskap och teknik. Urvalet i studien bestod av 

sammanlagt 100 elever som författaren följde från årskurs fem upp till årskurs nio. 

Inledningsvis gick eleverna på tre skilda skolor men när de började årskurs sex blev de 

placerade på samma skola. Genom studien framkom att elevernas intresse för de 

naturvetenskapliga ämnena var lägre än för andra ämnen och intresset ökade inte heller med 

åren. Virtanens, Räikkönens och Isonens (2014) studie visar liknande resultat. I studien 

användes enkäter med likertskalor vid insamlandet av data för att undersöka genusskillnader i 

motivation gentemot ämnet teknik. Urvalet bestod av elever från olika skolor i Finland, totalt 

144 flickor och 137 pojkar i åldrarna 11-13 besvarade enkätfrågorna. Studiens resultat visar 
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att eleverna tidigt bestämde sig för vilken inriktning de vill ha vid valbara kurser och det var 

fler flickor som valde bort ämnet teknik än pojkarna. Författarna påpekar att om 

undervisningen planeras och genomförs på ett sätt som möter flickorna är det mer sannolikt 

att de ser relevansen av ämnet och därmed blir motiverade och intresserade att ta del av det 

naturvetenskapliga innehållet. Liknande resultat återfinns även i Lindahls (2003) forskning 

men där utan någon könsrelaterad innebörd. Hon redogör för att både flickor och pojkar har 

svårt att uppfatta hur den naturvetenskapliga undervisningen är relevant för dem i deras liv 

och vardag. Elevernas intresse för naturvetenskapen influeras av sådant naturvetenskapligt 

innehåll som förmedlas via media. Detta är något som även Jidesjö (2012) uppmärksammar 

genom sin forskning som visar att det naturvetenskapliga innehåll som eleverna introduceras 

för genom media och önskar veta mer om skiljer sig väsentligt från det innehåll som lärare 

väljer att fokusera på i undervisningen.  

Jidesjö (2012) redogör vidare för att både lärare och elever framhåller att naturvetenskapliga 

kunskaper är viktiga i dagens samhälle och genom medieutvecklingen möts vi ständigt av 

tillfällen där sådan kunskap är väsentlig. Det visar sig dock att lärares undervisning inte har 

utvecklats i samma takt som samhället och därför inte möter de behov och innehåll som är 

väsentligt idag. Jidesjö menar att genom att istället integrera innehåll från medier och 

samhälle i undervisningen kan både dagens kunskapsbehov och elevernas intresse tillgodoses. 

Även Lindahl (2003) uppmanar till en förändring i hur den naturvetenskapliga undervisningen 

bedrivs för att skapa bättre förutsättningar för att uppmuntra eleverna till vidare engagemang 

inom ämnet. Jidesjö (2012) har genom sin studie även uppmärksammat att det verkar finnas 

en allmän uppfattning om att det naturvetenskapliga ämnet endast lämpar sig för de som vill 

vidareutbilda sig inom detta område. Genom att betrakta ämnena naturvetenskap och teknik 

på detta sätt menar Jidesjö att möjligheten att verka i ett demokratiskt samhälle hämmas på 

grund av bristande allmänbildning och kunskap inom dessa ämnen.  

2.4 Skillnad i självförtroende inom naturvetenskap hos kvinnliga och manliga 

individer 

I relation till ovan beskrivna studier som visar att undervisningen bedrivs på ett sätt som inte 

involverar och engagerar eleverna och deras intresse finns det ytterligare studier som visar att 

lärare upplever de naturvetenskapliga ämnena som svåra att undervisa (Harlen & Holroyd, 

1997; Denessen, Vos, Hasselman & Louws, 2015). I dessa studier syns även en genusaspekt 

bland lärarnas upplevda svårigheter med naturvetenskap. De manliga lärarna tyckte överlag 

att ämnet var både lättare och mer intressant än de kvinnliga lärarna. Denessen et al. (2015) 

tittade i sin ettåriga longitudinella studie förutom på lärares attityder även på elevers attityd 

gentemot de naturvetenskapliga ämnena och teknik. I studien som genomfördes i 

Nederländerna medverkade 31 skolor och totalt 91 lärare samt 1822 elever mellan 8 och 12 

år. Studiens empiriska material samlades in genom enkäter med likertskalor. Efter analysen av 

enkäterna kunde författarna konstatera att de manliga lärarna var mer positivt inställda till att 

undervisa de naturvetenskapliga ämnena än kvinnorna. Männen värderade även sitt eget 

självförtroende inom ämnet högre än kvinnorna.  

Även i Harlens och Holroyds (1997) studie återfinns en könsrelaterad skillnad i 

självförtroende. Genom studien som gjordes i Skottland undersökte författarna vilka problem 

lärare upplever att de möter vid undervisning i naturvetenskap och teknik samt hur dessa 

problem eventuellt kan associeras till bristande självförtroende eller ämneskunskap. 

Undersökningens empiriska material utgjordes av enkäter som slumpmässigt skickades ut till 

flertalet skolor för att främja en generaliserbarhet och intervjuer genomfördes med lärare från 

30 olika skolor. Medverkande lärare gjorde dessutom anteckningar angående sin egen 
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undervisning inom naturvetenskap och då främst fokuserat på de problem de ansåg att de 

mötte. Författarna konstaterar likt Denessen et al. (2015) bland annat att de manliga lärarna 

som medverkade i undersökningen hade en högre tilltro till sin egen kompetens än kvinnorna 

angående undervisning inom naturvetenskap. Detta är något som även framkommer i 

Denessen et al. (2015) där männen värderade sitt eget självförtroende högre än kvinnorna. 

Vidare uppvisas även en könsrelaterad skillnad i självförtroende i Nyströms (2009) ettåriga 

aktionsforskningsstudie, då det framkom att de kvinnliga lärarna i de naturvetenskapliga 

ämnena ifrågasatte sig själva mer än de manliga lärarna. I studien har ljudupptagning använts 

vid samtal med sju högstadielärare från två olika skolor i Sverige. Lärarna i studien 

resonerade kring ouppmärksamma elever på olika sätt, gällande den naturvetenskapliga 

undervisningen, beroende på om de var man eller kvinna. En kvinnlig lärare tvivlade på sig 

själv och ifrågasatte om det var på grund av henne som vissa elever, speciellt pojkarna, inte 

lyssnade aktivt under fysiklektionerna, medan en manlig lärare som lagt märke till samma 

företeelse däremot menade att det inte berodde på honom eller hans sätt att undervisa utan 

framhöll att det var så elever uppträder i den åldern.   

Denessen et al. (2015) konstaterar även att kvinnornas sänkta självförtroende jämfört med 

männens självförtroende inom naturvetenskap inte enbart återfinns hos lärarna utan även hos 

eleverna. Detta stämmer även överens med ovan presenterade resultat från PISA 2015 

(Skolverket, 2016b) och TIMSS 2015 (Skolverket 2016c) där pojkarna värderade sitt 

självförtroende inom naturvetenskap högre än flickorna. Denna könsrelaterade skillnad vid 

naturvetenskaplig undervisning uppmärksammas även i Virtanens et al. (2014) studie som 

visar att flickorna upplevde det viktigare än pojkarna att få stöttning och uppmuntran av 

läraren. Flickorna var även mer oroliga över att göra någonting fel i 

undervisningssammanhang. Liknande resultat återfinns även i en svensk studie av Due (2009) 

som uppmärksammar problematiken i att allt färre ungdomar väljer att utbilda sig inom 

naturvetenskap under gymnasiet och att de som väljer vidare högskoleutbildning inom fysik 

överrepresenteras av män. Hon har genomfört en studie i två klasser på gymnasiet där empirin 

består av videodokumentation insamlad när eleverna i grupper diskuterar uppgifter inom 

fysikämnet och ljudinspelningar av intervjuer med elever och lärare. Due undersökte genom 

studien bland annat elevernas föreställningar om fysik, hur genus konstruerades under 

samtalen och hur det sociala samspelet fungerade i grupperna. Avhandlingens resultat visar 

att pojkarna ansågs mer kompetenta inom fysikområdet än flickorna vilket medförde att 

flickorna hade svårare att bli fullt delaktiga i gruppdiskussionerna. Denna könsrelaterade 

kategorisering gjordes av såväl pojkar som flickor.  

Andersson (2011) utvecklar detta resonemang ytterligare genom att förklara att denna 

symbolik i sin tur gör att kvinnor och män inte ges samma förutsättningar och möjligheter att 

utvecklas inom det naturvetenskapliga området. Hon tydliggör att problematiken grundas i de 

kvalitéer som förknippas med manligt respektive kvinnligt och därmed inte i det egentliga 

könet. Det är alltså inte enbart för att en individ är av kvinnligt biologiskt kön som försämrar 

denna individs självförtroende inom naturvetenskap utan de egenskaper som förknippas med 

respektive kön. Due (2009) förklarar att det manliga könet förknippas med egenskaper såsom 

logik och rationalitet vilket även symboliserar det naturvetenskapliga området. Det är med 

andra ord det sociala könet eller genus som bidrar till allmänhetens syn på naturvetenskap och 

därigenom påverkar och/eller begränsar individer inom området.  

2.5 Medvetenhet kring och reproducering av normer inom naturvetenskap 

De normer inom naturvetenskap som synliggjordes genom ovanstående forskning kan 

följaktligen reproduceras till eleverna vilket därmed även leder till köns- och genusnormativ 
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förstärkning. Dessa normer kan uppmärksammas genom elevernas sätt att agera vilket 

tydliggörs genom Karlssons (2003) avhandling baserat på en etnografiskt inspirerad 

fältundersökning i Sverige beträffande hur elever gestaltar kön genom gränsskapande, 

gränsupprätthållande, gränsuppluckring och gränsöverskridande. Empirin bestod av intervjuer 

med både elever och lärare samt deltagande observationer i en åldersblandad klass med elever 

från årskurs 1-3. Resultatet visar att skillnader i könsmässiga gränser mellan flickor och 

pojkar vid en naturvetenskaplig undervisning ökar beroende på klassrumssituation. Vid mer 

traditionellt bedrivna lektionstillfällen där läraren står framför klassen medan eleverna sitter i 

sina bänkar och lyssnar och innehållet dessutom är av naturvetenskaplig karaktär skapas ett 

slags motsatsförhållande mellan könen. Vid dessa tillfällen menar Karlsson att eleverna gör 

olika former av könsgestaltningar där pojkarna är engagerade och drivande i undervisningen 

medan flickorna, utan att störa undervisningen, ägnar sig åt att fokusera på något annat. 

Karlsson (2003) lyfter vidare att eftersom lärarna vid dessa tillfällen accepterar flickornas 

bristande deltagande i den tänkta aktiviteten förstärker de symboliken gällande att 

naturvetenskap är ämnat för män och inte kvinnor. Hon poängterar att det endast är vid den 

mer traditionellt bedrivna undervisningen detta könsrelaterade gränsupprätthållande blir så 

tydligt framträdande. 

Att lärarna förstärker den mansdominerade traditionen inom naturvetenskap genom att 

acceptera flickornas bristande deltagande är något som de möjligen är omedvetna om. Denna 

omedvetenhet är något som Andersson (2011) belyser måste medvetandegöras för att gynna 

en genusneutral naturvetenskaplig undervisning. Anderssons longitudinella 

aktionsforskningsstudie fokuserar på lärares genusföreställningar och genomfördes under fem 

år på en svensk skola. Resultatet visar att en person kan ha flera olika uppfattningar om kön 

och genus beroende av kontexten samt att dessa uppfattningar ibland kan vara 

undermedvetna. Hon menar vidare att genom att medvetandegöra dessa föreställningar hos 

lärare kan de därefter göra mer aktiva och genomtänkta val i sin undervisning utan att 

eventuellt begränsa eller hindra elever i sitt utforskande och kunskapande beroende på kön. 

Andersson menar att genom ett mer genusmedvetet klassrumsklimat kan undervisningen 

fokuseras på ett undersökande arbetssätt och därigenom stärka elevers självförtroende samt 

stärka deras problemlösningsförmåga på ett icke-könsnormativt sätt. Genom att bedriva en 

sådan undersökande naturvetenskaplig undervisning som tränar problemlösningsförmåga som 

Andersson (2011) påtalar blir den även mindre traditionellt bedriven vilket enligt Karlssons 

(2003) studie främjar möjligheten att den också blir mer genusneutral genom att det 

könsrelaterade gränsupprätthållandet minskar.  

Likt Andersson (2011) och Karlsson (2003) belyser även Anderhag, Hamza och Wickman 

(2014) vikten av att som lärare vara medveten kring genus vid naturvetenskaplig undervisning 

för att gynna både flickor och pojkar till delaktighet inom området. De har i sin kvalitativa 

fallstudie kombinerat klassrumsobservationer och intervjuer med 24 stycken 15-16 åriga 

svenska elever, för att ta reda på vad lärare kan göra för att utveckla elevernas intresse för 

naturvetenskap. Resultatet visar att lärare bör konkretisera ämnet för eleverna så de vet vad 

som förväntas av dem. Annars är risken att eleverna tar avstånd från den naturvetenskapliga 

undervisningen eftersom de inte ser någon mening med innehållet. Läraren bör även vara 

införstådd med de normer som råder inom ämnet för att inte reproducera dessa vidare till 

eleverna, utan istället bidra till ett öppet klassrumsklimat där eleverna kan och vill vara 

delaktiga. De elever som upplevde att läraren hade stöttat dem och som även hade lärt sig 

förstå det naturvetenskapliga innehållet hade positiva förväntningar över att möta 

naturvetenskapligt innehåll i framtiden.   
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Om läraren inte är införstådd med de normer och föreställningar som råder inom de 

naturvetenskapliga ämnena finns en risk att läraren hämmar eleverna vilket Hussénius et al. 

(2014) belyser genom sitt forsknings- och interventionsprojekt i Sverige. Projektet 

integrerades som en del i lärarprogrammet för att undersöka lärarstudenters relation till de 

naturvetenskapliga ämnena, totalt ingick 120 lärarstudenter i projektet. Resultatet visar att när 

studenter som till en början yttrade negativa föreställningar om undervisning i de 

naturvetenskapliga ämnena fick kännedom om ämneskulturen och hur ämnet påverkat dem 

själva under deras skoltid kunde deras förhållningssätt förändras. Denna insikt kunde 

möjliggöra att studenterna utvecklade undervisningsstrategier som i förlängningen kunde 

medföra att uppkomsten av liknande föreställningar inte reproduceras vidare till deras 

kommande elever. Författarna framhåller att lärarens föreställningar kring ämnet men även 

genus måste medvetandegöras för annars finns en risk att vissa elever blir exkluderade och 

därmed inte får möjlighet att utveckla olika förmågor och färdigheter inom området. 

Lärare behöver som ovan nämnt bli uppmärksamma på olika normer som är förknippade med 

de naturvetenskapliga ämnena för att inte reproducera dessa och därmed begränsa elever i 

undervisningen. Det är dock inte enbart på individnivå det behövs förändring för att uppnå en 

mer genusneutral naturvetenskaplig undervisning. Då det i Nyströms (2009) studie 

framkommer att det finns en könsuppdelning beträffande manliga och kvinnliga lärare i de 

naturvetenskapliga ämnena och de kvinnliga lärarna möter ett större motstånd än deras 

manliga kollegor i dessa ämnen. Det påtalas att det finns en hierarkisk kultur som är 

förknippad med olika skolämnen. I studien beskrivs fysik som abstrakt och spännande vilket 

förknippas med maskulinitet, ämnet undervisas dessutom oftare av män. Medan biologi är 

mer konkret vilket förknippas med det kvinnliga, det är även så att det är mer troligt att en 

kvinna undervisar i detta ämne. Liknande föreställningar framkommer även i Dues (2009) 

studie. Resultatet visar att eleverna hade föreställningar om fysik och ansåg att ämnet 

symboliserar logik och rationalitet vilket enligt Due innebär att eleverna även relaterade 

ämnet till det manliga då dessa egenskaper symboliskt förknippas med män. 

2.6 Fördelar med ett praktiskt och undersökande arbetssätt 

Flera studier visar att en genusneutralitet, förståelsen för och engagemanget inom det 

naturvetenskapliga ämnet hos både flickor och pojkar kan främjas genom att förtydliga 

innehållet genom exempelvis ett praktiskt och undersökande arbetssätt (Andersson, 2011; 

Lindahl, 2003; Sener, Turk och Tas, 2015). Eleverna som ingick i Lindahls (2003) studie hade 

fått begränsad undervisning i naturvetenskap under de tidiga skolåren. När eleverna blev 

introducerade för det naturvetenskapliga innehållet i grundskolans senare del upplevde 

eleverna att det presenterades på ett teoretiskt och auktoritärt sätt som varken gynnade deras 

förståelse eller intresse. Eleverna framhöll att innehållet hade upplevts lättare att förstå om det 

naturvetenskapliga innehållet hade konkretiserats med praktiska moment. Upplevelsen av att 

inte förstå ämnets innehåll var tydligast hos flickorna. Lindahl förtydligar att elevernas ökade 

förståelse hade främjat deras motivation och intresse för ämnet. Sener et al. (2015) ser även de 

fördelar med en praktisk naturvetenskaplig undervisning och har undersökt elevers attityder 

gentemot naturvetenskap genom ett utbildningsprojekt inom ämnet. Projektet varade i fem 

dagar och involverade 50 stycken elever från grundskolans senare år i Turkiet. Projektet 

omfattade sex olika moment; praktiska övningar; laborationsövningar; utomhusaktiviteter; 

dramaövningar samt besök på observatorium och planetarium. De olika momenten berörde 

naturvetenskapligt innehåll som eleverna mötte eller skulle komma att möta i sin vardag. 

Detta gjordes med avsikten att främja elevernas intresse för och attityd mot naturvetenskap 

som till en början visade sig vara låg, eleverna ansåg även ämnet vara svårt att förstå. Detta 



10 

 

samband mellan minskad förståelse och minskat intresse överensstämmer med Lindahls 

(2003) ovan nämnda förtydligande.  

När Sener et al. (2015), efter att ha implementerat de praktiska momenten i undervisningen, 

utvärderade elevernas attityder på nytt hade de förändrats. Författarna redogör för en ökning 

av elevernas intresse för naturvetenskap efter avslutat projekt, denna ökning syntes hos både 

flickorna och pojkarna. Elevernas återkoppling förmedlade även att deras förståelse för det 

naturvetenskapliga innehållet främjades när de fick använda ett praktiskt arbetssätt och 

innehållet sattes i ett konkret sammanhang. Även Andersson (2011) lyfter fördelar med en 

undersökande naturvetenskaplig undervisning och menar att en sådan undervisning kan 

möjliggöra en genusneutralitet inom ämnet. Genom att öka genusmedvetenheten hos lärare 

och arbeta undersökande och med problemlösning kan både flickor och pojkar ges mer lika 

möjligheter till utveckling inom området.  

2.7 Svårigheter med ett praktiskt och undersökande arbetssätt 

En problematik i relation till ovanstående beskrivna studier som framhåller ett praktiskt 

arbetssätt som positivt skulle kunna ses i Danielsson och Warwicks (2013) studie som 

genomfördes i England. Genom semistrukturerade intervjuer med nio kvinnliga och två 

manliga lärarstudenter med inriktning mot de yngre åldrarna framkom en oro över att 

undervisa praktiskt och undersökande i de naturvetenskapliga ämnena. Vid intervjutillfällena 

fick studenterna reflektera över sin kommande lärarroll i relation till sin egen skolgång, i 

studien presenteras dock enbart svar från några kvinnliga lärarstudenter. Studenterna yttrade 

fördelar med, samt viljan, att undervisa praktiskt och undersökande i de naturvetenskapliga 

ämnena då de själva upplevt att ett praktiskt arbetssätt underlättat deras egen förståelse av 

ämnet i grundskolan. Trots att studenterna såg fördelar med en praktisk undervisning framhöll 

de att arbetssättet kunde bidra till mer svårbesvarade frågor från eleverna. Vidare framhöll 

studenterna även att det fanns en risk att elevernas öppna frågor kunde leda till att 

lektionsinnehållet avslutningsvis handlar om något som inte var avsikten från början. Ett 

teoretiskt arbetssätt var enligt studenterna mer styrt vilket skapar kontroll och begränsar 

elevernas frågor vilket de såg som positivt eftersom de, på grund av bristande kunskaper, 

upplevde att de inte kunde besvara frågorna på ett optimalt sätt i en praktisk och 

undersökande undervisning.  

Utöver att lärare behöver konfronteras med svårbesvarade frågor från eleverna som framhålls 

i ovanstående studie, framkommer det andra problematiska aspekter beträffande praktiska 

moment i den naturvetenskapliga undervisningen i Lindqvist och Nordängers (2010) 

vetenskapliga artikel. Resultatet i artikeln bygger på svar från 451 anställda i för- och 

grundskolan. Genom enkäter och intervjuer av varierande karaktär framkom att lärarna var 

oroliga över att eleverna till exempel skulle skada sig vid laborationer och att eventuella 

konsekvenser skulle leda till ett försämrat rykte för skolan. Att skolans verksamhet är så 

transparent idag och öppen för granskning ser lärarna som ett problem då de känner sig 

pressade av att kvalitetssäkra skolan. Det visar sig att lärarnas rädsla för att något ska gå fel 

och drabba skolan på ett eller annat sätt minskar elevernas utvecklingspotential då de inte 

längre blir utmanade. 

3. Metod 
Under denna rubrik beskrivs studiens urval och de olika förutsättningar som fanns på de olika 

skolorna samt en beskrivning av de lektionsmoment som utgör studiens dokumenterade 

tillfällen. Även de forskningsetiska principerna som berörts under och efter dokumentationen 

av eleverna presenteras. Vidare beskrivs genomförandet som innefattade insamlandet av 
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empiriskt material till studien vilket skett genom ostrukturerade videoobservationer med 

kompletterande fältanteckningar. Slutligen följer beskrivning av databearbetning och 

analysmetod vilket skett, med frågeställningarna i åtanke, genom en kvalitativ innehållsanalys 

med induktiv ingång. 

3.1 Beskrivning av skolor samt urval 

Datainsamlingen genomfördes på två olika skolor belägna på västkusten i Sverige, urvalet 

innefattade en klass från vardera skola. Valet av skolor skedde pragmatiskt då vi som forskare 

skulle kunna nå skolorna inom en rimlig tidsram. Skolorna kommer hädanefter att benämnas 

med de fiktiva namnen Solskolan och Daggskolan. Solskolan hade cirka 300 elever i årskurs 

F-6 medan Daggskolan hade cirka 750 elever i årskurs F-9. De specifika klasserna bestod av 

en årskurs två på Solskolan och en årskurs tre på Daggskolan med ungefär 25 elever per klass. 

I båda klasserna fanns vanligtvis en ordinarie klasslärare. Det insamlade empiriska materialet, 

från båda skolorna, berör ett praktiskt och undersökande arbetssätt. Vid empiriinsamlingen 

fick eleverna, på både Solskolan och Daggskolan, ta del av olika naturvetenskapliga 

undersökningar och experiment. De olika momenten var anpassade till klasserna med hänsyn 

till ålder och erfarenhet av praktiskt arbete i de naturvetenskapliga ämnena. Eleverna på 

Solskolan hade inte arbetat praktiskt och undersökande i någon större omfattning med de 

naturvetenskapliga ämnena, medan eleverna på Daggskolan var relativt erfarna inom 

arbetssättet. Eleverna på båda skolorna fick innan genomförd dokumentation redogöra för vad 

de önskade veta mer om inom områdena luft och friktion, därefter skapades två olika 

planeringar som var anpassade för de olika klasserna. På grund av sjukdom och liknande var 

klasserna aldrig fulltaliga då empiriinsamlingen ägde rum. Därför deltog endast nio flickor 

och sju pojkar på Solskolan samt tretton flickor och tio pojkar från Daggskolan i det 

empiriska underlag som har analyserats i studien. 

3.2 Praktiska och undersökande moment 

Vid de tillfällen då eleverna blev dokumenterade på Solskolan fick eleverna ta del av olika 

praktiska och undersökande moment som behandlade luft på olika sätt. Det första 

experimentet innefattade att ta reda på vad som skedde då ett glas fylldes med vatten och 

därefter roterades med en laminerad lapp för mynningen. Experimentet avsåg att synliggöra 

lufttryck och att luft tar plats. Tre grupper med fyra elever i varje blev dokumenterade då de 

genomförde experimentet med vatten i ett glas. Den andra undersökningen bestod av att 

eleverna släppte ett plant och ett hopknycklat papper från samma höjd, avsikten med denna 

undersökning var att synliggöra att luftmotståndet påverkade det plana pappret mer än det 

hopknycklade. Vid undersökningen med papperna blev två grupper med två elever i varje 

grupp dokumenterade. Innan eleverna inledde de ovan nämnda undersökningarna ställde de 

hypoteser och när de hade tagit reda på utfallet av undersökningen fick de försöka 

sammanfatta och förklara resultatet. Vid alla dokumentationstillfällen följde den utvalda 

gruppen med till ett grupprum, detta för att minimera försämrad ljudkvalité.   

Eleverna på Daggskolan blev dokumenterade när de utförde naturvetenskapliga 

undersökningar och experiment. Undersökningen genomfördes i grupper om tre till fyra 

elever och handlade om att eleverna skulle rangordna åtta föremål baserat på deras friktion. 

Uppgiften inleddes med att samtliga elever ställde en hypotes över undersökningens resultat. 

Eleverna skulle sedan tillsammans inom grupperna komma överens om hur de skulle 

genomföra undersökningen för att testa de olika föremålens friktion. Syftet med denna 

undersökning var att synliggöra friktion som annars kan vara ett mycket abstrakt fenomen för 

eleverna. Denna undersökning genomförde eleverna två gånger, vid det andra tillfället var 

uppgiften att finna ett annat sätt att genomföra undersökningen på än det de tillämpade vid det 
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första tillfället. Experimentet som genomfördes handlade om luft och eleverna tillverkade 

varsin fungerande “airbazooka”. Denna uppgift var inte lika öppen i sitt utförande som den 

ovan beskrivna undersökningen utan vid detta tillfälle fick eleverna veta vilka olika föremål 

och material som behövdes för att tillverka “airbazookan”. Eleverna fick även möjlighet att se 

en instruktionsvideo över hur de kunde gå till väga för att tillverka sin “airbazooka”. När 

eleverna tyckte sig vara klara provade de “airbazookans” funktion genom att de använde den 

för att blåsa ut ett värmeljus. Uppgiften konkretiserade att luft finns överallt och att den går att 

förflytta. 

3.3 Forskningsetiska överväganden 

Innan insamlingen av empirisk data inleddes fick elevernas vårdnadshavare på Solskolan 

avgöra om deras barn skulle medverka eller ej. Vårdnadshavarna fick genom ett informations- 

och samtyckesbrev reda på syftet med studien (se bilaga B1), insamlingsmetod av empiri och 

försäkran om att filmerna inte skulle komma att spridas samt att studiens data skulle 

avidentifieras. Alla vårdnadshavare gav sitt medgivande till att eleverna fick delta i studien. 

På Daggskolan lämnades inget specifikt samtyckesbrev då vårdnadshavarna till dessa elever 

inför varje termin får avgöra om deras barn får delta i olika former av dokumentation. 

Samtliga vårdnadshavare i den medverkande klassen hade lämnat sitt godkännande för detta 

och i det inkluderades dokumentation som genomförs av både verksamma lärare och 

lärarstudenter. Däremot påmindes föräldrarna om att dokumentationen skulle genomföras, 

vad den skulle användas till, att den skulle avidentifieras innan vidare användning och endast 

vara tillgänglig för forskningssyfte. Föräldrarna gavs då även tillfälle att meddela om de 

eventuellt ändrat sig angående medverkan i studien. Det empiriska materialet har som tidigare 

nämnts avidentifierats vilket innebär att de namn som förekommer i transkriptionerna är 

fiktiva. Materialet har endast använts i forskningssyfte och kommer inte att spridas för att 

säkerställa att materialet inte hamnar i orätta händer. Genom de åtgärder som beskrivits ovan 

följs Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska principer; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

3.4 Genomförande 

Studiens insamlade empiriska material består av ostrukturerade observationer som 

dokumenterades med hjälp av video. Bryman (2011) beskriver ostrukturerade observationer 

och förklarar att man som observatör vid denna typ av observation försöker få en så tydlig och 

så bred bild som möjligt av det som observeras. Som observatör är du öppen i din ingång till 

observationen och utgår därför inte från något schema genom att till exempel leta efter 

specifika aspekter. Efter de olika videodokumenterade tillfällena skrev vi fältanteckningar. 

Bjørndal (2005) förespråkar användandet av fältanteckningar då de i kombination med 

videodokumentationen kan generera en mer nyanserad bild av videodokumentationen. Video 

som dokumentationsverktyg valdes i denna studie då det möjliggjorde en bredare och mer 

detaljerad data, av elevernas agerande och deltagande i en praktisk och undersökande 

naturvetenskaplig undervisning, än om enbart ljudinspelningar och/eller anteckningar skulle 

använts vilket Bjørndal (2005) bekräftar. Enligt Lindgren (2012) har videodokumentationen 

ytterligare fördelar då den gör det möjligt att se materialet vid upprepade tillfällen vilket ger 

en rikligare data och skapar förutsättningar för en djupare analys. Bjørndal (2005) hävdar 

dock att videodokumentation med flera kameror gör det besvärligare och mycket mer 

tidskrävande att bearbeta materialet, detta var något som togs i beaktande och därför användes 

enbart en kamera per dokumenterat tillfälle i denna studie. 
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3.5 Databearbetning 

En induktiv ansats ligger till grund för analysen, i denna studie, som gjorts i två steg. Då 

analysen utgick från videodokumentationen i ett försök att identifiera kategorier användes det 

som Bryman (2011) benämner kvalitativ innehållsanalys. Eftersom analysen av 

dokumentationen inte utgick från någon specifik modell var innehållsanalysen induktiv då de 

kategorier som framkom i studien ständigt bearbetades. Under rubriken inledning beskrivs att 

analysen i denna studie bygger vidare på en provanalys från tidigare utvecklingsarbete av 

Moberg och Riis (2017) och som endast berörde en begränsad del av dokumentationen. Fokus 

under föregående utvecklingsarbete var att undersöka hur eleverna deltog i en praktisk och 

undersökande naturvetenskaplig undervisning. De kategorier som urskildes var att eleverna 

deltog i undervisningen genom att föra resonemang, använda gester och kroppsspråk samt 

genom att göra engagerade utrop. Eftersom analysen endast berörde en begränsad del av 

dokumentationen i utvecklingsarbetet är intentionen att i denna studie göra en djupare och 

mer omfattande analys. 

Avsikten med en djupare och mer omfattande analys är att undersöka om det framkommer 

fler aspekter, av elevernas deltagande och agerande samt könsrelaterade skillnader mellan 

flickor och pojkar, än vad som kunde utläsas i det tidigare utvecklingsarbetet. Eftersom fokus 

i denna studie är att undersöka hur eleverna agerar och deltar, i en praktisk och undersökande 

naturvetenskaplig kontext, transkriberades allt material där det återfanns elevaktivitet. Sådana 

tillfällen där eleverna till exempel läste instruktioner eller satt tysta och funderade 

transkriberades alltså inte. Vid transkriberingen blev videodokumentationen förtydligad, 

vilket bekräftas av Bjørndal (2005) som beskriver att då videodokumentation överförs till 

skrift kan olika perspektiv konkretiseras. Analysarbetet i denna studie påbörjades med 

noggrann genomläsning av alla transkriberingar. Därefter användes de tre tidigare urskilda 

kategorierna från utvecklingsarbetet i ett försök att bedöma om dessa kunde användas för att 

analysera materialet. När de tidigare urskilda kategorierna applicerades på dokumentationen i 

sin helhet uppenbarades att de var för få för att tillgodose tillfredsställande svar på denna 

studies frågeställningar. Därmed fortsatte processen med att urskilja fler kategorier och 

omarbeta de gamla kategorierna, vilket bidrog till att en rad nya aspekter identifierades utöver 

de tre tidigare urskilda kategorierna som återfanns i utvecklingsarbetet.  

Utdrag från transkriberingen som kännetecknade elevaktivitet, kallas hädanefter citat, 

sammanställdes i en analystabell. Därefter var fokus att urskilja vad som inträffade i de 

specifika citaten, vilket skrevs fram i analystabellen. I nästa steg identifierades likheter mellan 

de olika citaten vilka därefter kodades i olika färger. Färgerna sorterades sedan vilket 

tydliggjorde olika mönster som genererade de olika kategorierna. Denna analysmetod bidrog 

till att nya kategorier identifierades och att de gamla förändrades något. Exempelvis kategorin 

använda gester och kroppsspråk som framkom i föregående utvecklingsarbete utgör i denna 

studie ingen egen kategori utan anses vara en aspekt eleverna använde för att förtydliga deras 

tankar i kategorierna; resonera och ge förslag och förklara eller vägleda någon annan. 

Kategorierna som framkom utgör rubrikerna i studiens resultat. När kategorierna hade 

identifierats, i kodningen från transkripten, började en kvantifiering vid varje tillfälle en flicka 

respektive pojke gjorde något som räknades in under de framkomna kategorierna. Detta 

gjordes för att besvara den andra frågeställningen i studien som berör synliggörande av 

eventuella skillnader i agerande och deltagande mellan könen. Denna kvantifiering skrivs 

fram i löpande text under respektive kategori i resultatet men för en mer överskådlig bild av 

den könsrelaterade skillnaden (se bilaga A1). 
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4. Resultat & Analys 
Under denna rubrik kommer resultatet att presenteras, vilket inbegriper de kategorier, som 

framkom under den kvalitativa analysen av den transkriberade videodokumentationen. 

Kategorierna som presenteras nedan utgörs av de aspekter som uppmärksammats kring 

elevernas agerande och deltagande i en praktisk och undersökande naturvetenskaplig kontext. 

I direkt förbindelse till varje citat under kategorierna kommer även en analys att presenteras. 

Eftersom en av studiens frågeställningar berör könsrelaterade skillnader i elevernas agerande 

och deltagande kommer även en sammanställning presenteras av andelen flickor och pojkar 

som uppvisar agerande och deltagande i anslutning till respektive kategori. För en mer 

överskådlig bild av den könsrelaterade skillnaden (se bilaga A1). Under kategorierna som 

presenteras i löpande text kommer ett citat att presenteras och analyseras. Det valdes att 

endast presentera ett citat per kategori i löpande text på grund av det höga antalet kategorier. 

För att klargöra för läsaren vad som inkluderas i de olika kategorierna följer ett förtydligande 

nedan.  

Den första kategorin, uttrycka entusiasm, blev tydlig då eleverna vid flertalet tillfällen ivrigt 

påtalade att de ville ta del av eller entusiastiskt kommenterade utfallet av de praktiska och 

undersökande momenten i klassrumsmiljön. Den andra kategorin, resonera och ge förslag, 

innebär att eleverna uttrycker sina tankar och funderingar kring undersökningarna. Till 

exempel kan eleverna ställa en hypotes innan undersökningen eller så resonerar de kring hur 

de ska gå tillväga för att komma fram till ett resultat. Slutligen kan det också vara så att 

eleverna försöker sätta ord på och förklara utfallet av en undersökning. Med den tredje 

kategorin, förklara eller vägleda någon annan, menar vi att eleverna verbalt eller fysiskt 

hjälper en annan elev som inte förstår följande steg i undersökningen. Den fjärde kategorin, 

ställa frågor, inbegriper olika slags frågor som eleverna riktade till gruppmedlemmarna kring 

genomförandet av undersökningarna. Det kunde antingen röra sig om att eleverna vill få ett 

svar på en specifik fråga men det kan även vara så att eleverna vill få ett visst 

tillvägagångssätt bekräftat.  

Under den femte kategorin, uttrycka frustration, verbaliserar eleverna att de inte förstår eller 

har svårigheter med att genomföra uppgiften. Under den sjätte kategorin, ompröva resultat för 

att säkerställa, uttrycker eleverna att de måste återupprepa undersökningen ända fram till 

resultatet kan fastställas. I den sjunde kategorin, uppmuntra och bekräfta andra, stöttar en 

elev någon annan genom att inspirera och framhålla att den andra eleven är på god väg att 

lyckas. I den åttonde kategorin, bestämma och/eller bortse från andras åsikter, nonchalerar en 

elev andras åsikter vid undersökningen och gör som eleven själv behagar. Den nionde 

kategorin, fokusera på annat, betyder att eleverna befattar sig med något helt annat än det 

som var avsett med undersökningen. I den tionde kategori, bjuda in andra, försöker eleverna 

uppmuntra någon annan gruppmedlem att öka sitt deltagande genom att bjuda in den andra 

eleven i undersökningen/experimentet eller be denne om hjälp. I den elfte kategorin, uttrycka 

ointresse, förmedlar eleverna att de tycker lektionsmomentet är ointressant och att de önskar 

att uppgiften ska upphöra. Kategorierna presenteras efter hur många gånger respektive 

kategori har uppmärksammats i det empiriska materialet och inleds med den kategori som 

representerats flest gånger och presenteras sedan i fallande ordning. 

4.1 Uttrycka entusiasm 

Vid analysen framkom denna kategori som inbegriper olika sätt att uttrycka entusiasm för 

undersökningarna. Kategorin tydliggjordes genom att eleverna ofta påtalade på ett ivrigt sätt 

att de ville ta del av eller entusiastiskt kommenterade något som hände under de olika 



15 

 

praktiska och undersökande momenten i klassrumsmiljön. Kategorin är den i särklass största 

av alla de urskilda kategorierna, vilket vi upplever som intressant och det framkallar 

ytterligare frågor kring vad det beror på. Denna aspekt kommer vi återkomma till under 

rubriken resultatdiskussion. I det empiriska materialet återfanns denna kategori vid totalt 142 

tillfällen men det finns dock ingen tydlig skiljaktighet när det gäller antal tillfällen som 

representeras av en flicka respektive en pojke. Av de totalt 142 tillfällen det gick att återfinna 

denna kategori bestod 76 av flickor och 66 av pojkar. Trots att det framgår att flickorna 

uttryckte entusiasm vid tio tillfällen fler än pojkarna anser vi att uppdelningen är relativt 

likvärdig då det var fem fler flickor än pojkar som medverkade i studiens empiriska material. 

För att konkretisera kategorin kommer ett citat att presenteras i det följande. Nedan är två 

grupper upptagna med att undersöka vad som sker då ett glas fylls med vatten och därefter 

roteras upp-och ned med en laminerad pappersbit för mynningen. Signe bildar en grupp med 

Wilton och Alva är tillsammans med Melker i den andra gruppen, inom grupperna turas de 

om att undersöka vad som händer.   

Signe: ”Jaa!” 

Lärare: ”Vad är det som händer då?” 

Wilton: ”Det sugs...pappret sugs...” 

Signe: ”Det sugs åt...det sugs åt.” 

Signe tittar mot Alva 

Signe: ”Alva!” 

Signe visar glaset för Alva, både hon och Melker tittar på glaset. 

Alva: ”Oj!” 

Melker: ”Kolla här då!” 

Melker trycker med sin hand mot pappret som är vid mynningen av sitt glas. Signe skrattar och 

håller fortfarande i sitt glas där vattnet fortfarande är i glaset. Pappret släpper lite från 

mynningen av glaset och vattnet börjar rinna ut. 

Melker: ”Amen va i tusan!!!” 

Melker tappar greppet om glaset vilket leder till att det studsar över i Wilton och Signes ho. 

Signe och Wilton skattar lite. 

Melker: ”Whoops!!! Jag ger mig alltså inte!!!” 

Till en början blev resultatet av undersökningen det samma för alla elever, det vill säga att 

vattnet rann ut från glasen då eleverna roterade dessa med den laminerade lappen för 

mynningen. Efter flera liknande utfall händer plötsligt något oväntat. Signe får den 

laminerade lappen att fästa vid mynningen av glaset vilket leder till att Signe entusiastiskt 

utbrister ”Jaa!”, vilket fångar de andra elevernas uppmärksamhet. När läraren frågar varför 

lappen stannar kvar vid mynningen svarar både Signe och Wilton att lappen stannar kvar 

eftersom den sugs åt. Därefter visar Signe upp glaset för Alva som påtalar en viss förundran 

över utfallet. Samtidigt står Melker med sitt upp- och nedvända glas över en ho intill Signe. 

Melker uttrycker inget kring Signes utfall utan framhåller i stället att alla ska vara 

uppmärksamma på hans försök att få lappen att fästa vid mynningen. Dessvärre blir inte hans 

utfall detsamma som Signes då vattnet börjar rinna ut när han släpper handen som är placerad 

under lappen vid glasets mynning vilket får Melker att uttrycker en viss frustration. Därefter 

förlorar han greppet om glaset vilket leder till att det faller ner i en ho, varpå han uttrycker ett 

entusiastiskt utrop: ”Whoops”. Men istället för att ge upp och avbryta undersökningen plockar 

Melker snabbt upp glaset igen och framhåller återigen med entusiasm i rösten att han i varje 

fall inte kommer att ge sig förrän resultatet blir likt Signes, vilket även sker strax därpå. 

Genom att uttrycka entusiasm via utrop och uttalanden angående undersökningarna visar både 

Signe och Melker i detta citat ett av de olika sätt att agera och deltaga i den praktiska och 

undersökande naturvetenskapliga undervisningen som visas av eleverna i denna studie. 
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4.2 Resonera och ge förslag 

Vid analysen framkom att flera elever uttrycker sig med hjälp av resonemang vid den 

praktiska och undersökande naturvetenskapliga undervisningen. Under analysarbetet 

framkom att eleverna ibland även använde kroppsspråk för att förtydliga sina resonemang 

ytterligare. Denna kategori är den näst största i det empiriska materialet och synliggjordes vid 

totalt 88 tillfällen under analysen. Det är också en av de kategorier där det inte går att urskilja 

någon distinkt skillnad när det gäller antal representationer per kön. Av dessa 88 tillfällen 

bestod 46 av flickor och 42 av pojkar. Även om den uppmärksammats fyra gånger fler hos 

flickorna än pojkarna anser vi fördelningen vara relativt jämn då det medverkar fem flickor 

fler än pojkar i studien. Resonemangen är inte alltid naturvetenskapligt korrekta men på grund 

av att vi, som forskare i denna studie, inte fokuserar på elevernas förståelse utan på hur 

eleverna agerar i undervisningen anser vi att resonemangen utgör tydligt tecken på deltagande 

i undervisningen. I följande citat arbetar eleverna med en undersökning där syftet är att 

synliggöra det fysikaliska fenomenet friktion för eleverna. Uppgiften är att ställa en hypotes 

genom att rangordna föremålen från minst till mest friktion för att sedan göra en undersökning 

och ta reda på den faktiska ordningsföljden på föremålen. 

Max: ”Men hallå! Det är den gröna sidan man ska använda!” (och pekar på svampen) 

Viggo: ”Ja men vi kör inte med den.” 

Max: ”Men det är den som har mest friktion!” 

Viggo: ”Ja men vi använder inte den.” 

Max: ”Men hallå kolla själva!” (Släpper iväg svampen längs bordet med den blå sidan nedåt 

och den glider snabbt över bordet). 

I ovanstående citat för Max ett resonemang angående svampen och om vilken sida de ska 

lägga svampen mot den ramp som gruppen tillsammans har skapat för att testa de olika 

föremålens friktion. Max försöker genom sitt resonemang övertyga Viggo om att de har 

använt fel sida av svampen i försöket och att de istället ska använda den andra sidan som 

enligt honom har en högre friktion. Viggo håller inte med Max och vill inte pröva den gröna 

sidan av svampen. Max fortsätter därefter att förtydliga sitt resonemang ännu mer för sina 

gruppmedlemmar genom att även visa vad han menar genom att skjuta iväg svampen längs 

med bordet och visa hur lite friktion den blå sidan har. Genom att resonera angående vilket 

håll svampen bör användas på visar Max sitt deltagande i undersökningen. Han visar också att 

han är villig att argumentera för sin åsikt genom att han slutligen visar gruppmedlemmarna att 

den blå sidan har mindre friktion än den gröna. Däremot får han ändå inte sin vilja igenom 

utan Viggo tar kommandot och övergår till att testa andra föremål. 

4.3 Förklara eller vägleda någon annan 

Vid analysen framkom denna kategori som innefattar olika sorters vägledning från en elev till 

en annan som upplevde svårigheter med undersökningen. Detta uppmärksammades både 

verbalt men också genom fysisk vägledning, den fysiska vägledningen innebar att eleverna 

använde sitt kroppsspråk som ett förtydligande av den förklaring eller vägledning som den 

gav någon annan. Denna kategori uppmättes till den tredje största kategorin med totalt 49 

tillfällen. Det finns dock ingen distinkt skillnad när det gäller hur många tillfällen som utgörs 

av en flicka respektive en pojke. Vid de 49 tillfällen som denna kategori återfanns i 

dokumentationen bestod 24 av flickor och 25 av pojkar. Även om det framkom att pojkarna 

förklarade och vägledde andra elever en gång mer än flickorna anser vi att uppdelningen är 

förhållandevis likvärdig även om det var fem fler flickor än pojkar som medverkade i studiens 

empiriska material. Citatet nedan beskriver elever som är i full färd att undersöka vad som 

sker då ett glas fylls med vatten och därefter roteras upp- och ner med en laminerad 

pappersbit för mynningen. Eleverna är indelade i två par som ska genomföra experimentet 
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parallellt. Liwia och Hannes bildar en grupp och Tuva och Fredrik är tillsammans i den andra 

gruppen, inom grupperna turas de om att undersöka vad som sker. När de har prövat ett tag så 

fastnar lappen vid mynningen på Tuvas glas, därefter är det Fredriks tur att prova. 

Fredrik: “Vad ska man göra?” 

Tuva: “Du ska lyfta..” 

Samtidigt som Tuva säger ovanstående visar hon med sin högerhand i luften hur Fredrik ska 

göra. 

Liwia: “...handen och se om det stannar kvar.” 

Fredrik gör ingenting och därför tar Tuva tag i Fredriks vänsterhand som är placerad runt glaset 

och de lyfter därefter tillsammans glaset. Pappret stannar kvar runt mynningen vilket medför att 

vattnet stannar kvar i glaset. 

Fredrik: “Whoo…” 

När den laminerade lappen fastnade runt mynningen på Tuvas glas var Fredrik, Liwia och 

Hannes uppmärksamma på vad som hände. Trots att Fredrik såg hur Tuva gjorde framhåller 

han genom sin fråga en viss osäkerhet kring hur han själv ska gå tillväga för att uppnå samma 

resultat som Tuva. När Fredrik frågar om hjälp så försöker både Tuva och Liwia inledningsvis 

vägleda honom verbalt. Samtidigt som Tuva säger att Fredrik ska lyfta handen visar hon med 

gester hur han ska gå tillväga. Fredrik gör dock ingenting av det flickorna säger eller visar 

honom. Därför ingriper Tuva genom att fysiskt vägleda Fredrik istället, genom att ta tag i 

Fredriks hand. Tillsammans lyfter de upp glaset med den laminerade pappersbiten fäst vid 

mynningen av glaset. Genom detta citat synliggörs kategorin förklara och vägleda någon 

annan genom både Tuva och Liwia som försöker förklara för och vägleda Fredrik verbalt och 

slutligen av att Tuva även fysiskt vägleder Fredrik genom att förtydliga den verbala 

vägledningen med kroppsspråk. 

4.4 Ställa frågor 

Vid analysen framkom att eleverna ofta ställde frågor angående undersökningarna. Det kunde 

antingen röra sig om att eleverna ville få ett svar på en specifik fråga men det kunde även vara 

att eleverna ville få ett visst förfaringssätt bekräftat av sin gruppmedlem. Kategorin är den 

fjärde största av alla de urskilda kategorierna. I det empiriska materialet återfanns denna 

kategori vid totalt 48 tillfällen. I denna kategori tydliggjordes en könsrelaterad skillnad då det 

framkom att flickorna ställde frågor vid 32 tillfällen i proportion till de 16 uppmätta tillfällena 

då pojkarna gjorde samma sak. Denna skillnad upplever vi som både signifikant och 

intressant, vi kommer därför beröra denna kategori mer under resultatdiskussionen. I citatet 

som presenteras nedan hade eleverna fått i uppgift att ta reda på vad som sker när ett fullt glas 

med vatten vänds upp-och-ned med en laminerad pappersbit för mynningen. Innan eleverna 

började experimentera fick de ställa en hypotes kring vad de förmodade skulle ske med 

vattnet i glaset. Eleverna var indelade i två par som genomförde experimentet parallellt. När 

eleverna prövat ett tag så fastnar lappen vid mynningen på både Martins och Frejas glas. 

Martin: “Hur kan det hänga ihop?” 

Alla tittar förundrat på både Martin och Frejas glas då de vid upprepade tillfällen vänder sina 

glas med den laminerade lappen för mynningen utan att vattnet rinner ut. 

I ovanstående citat har både Freja och Martin precis lyckats vända glasen med en laminerad 

pappersbit för mynningen upp-och-ner utan att vattnet rinner ut. Martin utbrister förvånat sin 

undran över hur detta är möjligt. Han uttrycker denna undran och nyfikenhet genom en 

frågeställning; ”Hur kan det hänga ihop?”. Frågan är inte riktad till någon specifik elev i 

gruppen utan uttrycks som en öppen fråga. Genom att ställa denna fråga kring 

undersökningen och dess utfall visar Martin ett sätt att agera och deltaga i den 

naturvetenskapliga undervisningen. Både Martin och Freja lyckas sedan rotera sina glas 
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upprepade gånger utan att vattnet rinner ut. Frågan leder sedan till att resterande 

gruppmedlemmar tillsammans med Martin startar ett resonemang kring hur det är möjligt att 

vattnet kan hållas kvar inne i glaset med hjälp av pappersbiten.  

4.5 Uttrycka frustration 

En annan kategori som uppmärksammades under transkribering och analys var att eleverna 

uttryckte frustration över undersökningarna. Detta agerande uppmärksammades genom 

analysen vid totalt 25 tillfällen, varav 20 tillfällen bestod av flickor och fem av pojkar. Detta 

medför att denna kategori utgörs främst av flickor vilket vi ser som intressant och väcker 

vidare frågor kring vad det beror på. Denna aspekt kommer vi återkomma till under rubriken 

resultatdiskussion. Följande citat visar hur eleverna under de olika momenten kunde uttrycka 

frustration. Det nedan framskrivna exemplet är från experimentet där eleverna skulle tillverka 

varsin “airbazooka” som slutligen skulle kunna användas för att släcka ett stearinljus.  

Tindra: ”Men hur gör man Stina?!” 

Läraren Stina: ”Gå och kolla på instruktionsvideon igen, Annika har igång den i klassrummet.” 

Tindra: ”Men där står ju inte hur man gör!!!” 

Läraren Stina: ”Men gå och titta så ser du.” 

Tindra: (skakar på huvudet och viftar med armarna) ”Men NEJ!! Ahhh! Tejpen sitter fast!” 

Arthur: ”Detta gick ju snabbt. Min funkar nu!” 

Vid detta exempel tillverkar eleverna varsin “airbazooka” och Tindra upplever svårigheter 

med hur hon ska gå tillväga. Tindra ber läraren Stina om hjälp och får till svar att hon kan gå 

in i klassrummet för att se en instruktionsvideo ytterligare en gång. Tindra hävdar bestämt att 

det inte framgår hur man ska göra genom videon. Läraren uppmanar henne återigen att se 

videon för att ta reda på hur hon ska göra. Tindra visar då väldigt tydligt både verbalt och 

genom kroppsspråk att hon inte vill och att hon är mycket frustrerad över att hon inte lyckas 

fortskrida i sin tillverkning av “airbazookan”. Detta i motsättning till Arthur som därefter 

förkunnar att han tyckte det gick fort att göra en “airbazooka” och att hans dessutom fungerar. 

Detta agerande syns i studien hos fler flickor än pojkar vilket gör att vi funderar över vad 

detta kan bero på. Det skulle kunna handla om att flickorna är medvetna om att det 

naturvetenskapliga området är överrepresenterad av manliga individer vilket gör att flickorna 

inte känner sig lika bekväma, vilket kommer diskuteras mer i resultatdiskussionen. 

4.6 Ompröva resultat för att säkerställa 

Vid analysen av det transkriberade materialet återkom ett mönster där elever vid flera 

tillfällen uttryckte tankar om att kontrollera sina resultat genom att systematiskt testa ett 

flertal gånger. Denna kategori uppmärksammades sjutton gånger varav tretton tillfällen 

utgjordes av flickor respektive fyra av pojkar. Under denna rubrik kommer ett sådant tillfälle 

lyftas fram för att tydliggöra detta för läsaren. Följande citat belyser hur eleverna vid 

undersökningen om friktion där de själva skulle avgöra hur de kunde genomföra 

undersökningen för att slutligen kunna rangordna föremålen efter deras friktion. Eleverna har 

med hjälp av två böcker byggt en ramp där de tänker låta föremålen glida ned för att kunna 

avgöra deras inbördes ordning baserat på friktion. 

Tage: ”Okej, då kör vi eller?” 

Greta, Oscar och Selma: ”Ja!” 

Tage: ”Okej, då släpper vi på tre. 1..2..3” 

Alla tittar ner på föremålen som glider nedför böckerna. 

Tage: (tittar på Selma) ”Vilken kom först?” 

Selma: ”Den tror jag!” (Pekar på tändsticksasken) 

Tage: ”Okej då.” 
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Selma: ”Eller, jag vet inte, den eller den” (pekar på tändsticksask och centikub). ”Kör en gång 

till med bara dom!” 

Oscar: ”Denna kom sist” (pekar på topsen) 

Selma: ”Kör dom igen för jag vill verkligen vara säker.” 

Oscar: (Lyfter upp topsen) ”Den här kom sist!” 

Tage: ”Okej, är du med nu Selma?” (håller tändsticksask och centikub upp längs bokens kant) 

Selma: ”Ja!” 

De andra tittar på när Tage släpper föremålen. 

Selma: ”Centikuben!” 

Greta och Oscar: ”Ja!” 

Tage: ”Okej, då vet vi det, centikuben kom etta.” 

I detta citat synliggörs en viss systematik i elevernas sätt att lösa uppgiften. Tage är i början 

av citatet noga med att förvissa sig om att alla är redo för att se vilket föremål som glider ned 

snabbast och även att alla ska släppa föremålen samtidigt med hjälp av en inräkning. I 

ovanstående citat har Selma tagit på sig uppgiften om att vara lite extra vaksam på vilket 

föremål som är snabbast då hon är den enda som står framför “rampen” och de andra står 

bakom och håller samt släpper ned föremålen. När Tage frågar Selma vilket föremål som gled 

nedför rampen snabbast svarar Selma att hon tror att det är tändsticksasken. Därefter blir hon 

sedan tveksam och menar att det även skulle kunna vara centikuben och säger att de borde 

testa endast dessa föremål en ytterligare gång för att vara helt säkra. Tage lägger 

tändsticksasken och centikuben uppe vid rampens kant igen och förvissar sig om att Selma är 

redo ytterligare en gång. Även Greta och Oscar följer denna gång föremålen framifrån då de 

nu inte behöver släppa ned några föremål. När Tage har släppt ned tändsticksasken och 

centikuben konstaterar Selma, Greta och Oscar att centikuben var snabbast. Genom att testa 

två av föremålen igen för att kunna fastställa vilket av föremålen som var snabbast visar 

eleverna ett systematiskt förhållningssätt till undersökningen där de omprövar sina resultat för 

att säkerställa. 

4.7 Uppmuntra och bekräfta andra 

Under analysen av det transkriberade materialet blev det även tydligt att en del av elevernas 

deltagande och agerande grundade sig i att uppmuntra och bekräfta andra elever. Detta syntes 

totalt sexton gånger i det empiriska materialet och gjordes av fler pojkar än flickor. Av dessa 

sexton gånger består tolv av dem utav pojkar och fyra utav flickor. Ett förtydligande av denna 

kategori ges via nedanstående citat.  

Läraren: “Det är bara meningen ni ska ställa en hypotes, vad tror ni kommer att hända under 

undersökningen? Det behöver inte bli så sen när ni testar utan det är en slags gissning.” 

Sofia: “Okej, då tror jag såhär…” (Skriver lite till på pappret och visar sedan vad hon skrivit.) 

Leif: “Snyggt Sofia!” 

I följande citat ges exempel på hur eleverna under undersökningarna och experimenten 

bekräftade och/eller uppmuntrade varandra. Detta exempel är taget ur inledningsskedet av en 

undersökning där eleverna ska ställa en hypotes innan de börjar. Gruppen får instruktioner 

från läraren att de ska börja med att ställa en hypotes över utfallet av undersökningen. Sofia 

skriver sin hypotes och visar sedan vad hon skrivit varpå Leif svarar henne genom att säga: 

”Snyggt Sofia!” Genom detta visar Leif hur han uppmuntrar och bekräftar en annan elev. 

Detta görs oftare av pojkar än flickor vilket leder tankarna till om detta kan bero på att 

pojkarna känner sig mer bekväma inom det naturvetenskapliga området och därför även kan 

uppmuntra och bekräfta andra. Vi kommer diskutera detta vidare under resultatdiskussionen 

genom att sätta det i perspektiv till forskningslitteratur.  
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4.8 Bestämma och/eller bortse från andras åsikter 

Ytterligare ett sätt att agera och deltaga i de naturvetenskapliga momenten som 

uppmärksammades under analysen utgörs genom kategorin; Bestämma och/eller bortse från 

andras åsikter. Denna kategori synliggjordes femton gånger vid analysen och 

uppmärksammades hos fler flickor än pojkar. Nio stycken av dessa femton tillfällen utgörs av 

flickor och resterande sex utgörs av pojkar. Men med tanke på att det medverkar fem stycken 

fler flickor i studien gör vi tolkningen att denna kategori representeras relativt likt av båda 

könen. Exempel på denna kategori ges genom följande citat där eleverna ska inleda sin 

undersökning om friktion.  

Arthur: ”Är alla klara?” 

Lisa och Sussi nickar. 

Hanna: ”Okej! Nu börjar vi!” 

Arthur: ”Ska vi börja med svamp..” 

Hanna: (avbryter Arthur) ”Då tar vi glasspinnen och suddet!” 

Arthur: ”Jag vet redan…” 

Hanna: (avbryter Arthur) ”Suddet förlorar, det vet jag redan!” (Hon håller suddet och 

påsklämman uppe vi rampens kant) 

Arthur: ”Skulle vi inte ta glasspinnen?” 

Sussi: ”Ja.. det tyckte jag vi sa…” 

Hanna: ”1, 2, 3” (släpper påsklämma och suddet och påsklämman glider ner snabbast) ”Den 

vann! Jag sa ju det!” 

I detta exempel inleder Arthur genom att kontrollera om alla i gruppen är klara med sina 

hypoteser. När Lisa och Sussi bekräftar att de är klara meddelar Hanna att det är dags för 

gruppen att starta undersökningen. Arthur undrar då om de ska börja med svampen men blir 

raskt avbruten av Hanna som bestämt förmedlar att de ska börja med glasspinne och 

suddgummi. Arthur försöker därefter förklara något som han vet om utfallet av 

undersökningen men blir återigen avbruten av Hanna som säger att hon redan vet att 

suddgummit har högre friktion och därmed kommer förlora tävlingen. Hanna håller 

suddgummit och påsklämman uppe vid rampens kant och därmed inte suddgummi och 

glasspinne som hon tidigare sagt att de skulle prova. Detta leder till att Arthur frågar om de 

inte skulle ta glasspinnen vilket Sussi bekräftar att även hon trodde att de skulle använda. 

Dessa kommentarer ignoreras av Hanna som släpper ned påsklämman och suddgummit för 

rampen. Ovanstående citat belyser hur eleverna ibland bestämde och/eller bortsåg från andra 

gruppmedlemmars åsikter.  

4.9 Fokusera på annat 

En annan kategori som synliggjordes under analysen var att en del elever ibland under 

lektionsmomenten fokuserade på något annat än det som avsågs. Totalt uppmärksammades 

femton sådana tillfällen under analysen av videodokumentationen varav tio av dessa utgörs av 

pojkar och fem av flickor. Det går därmed att utläsa en könsrelaterad skillnad men vi kan inte 

dra någon slutsats kring vad det beror på. Det skulle kunna vara att undervisningen inte mötte 

de elevers intresse som representerar denna kategori. Det kan därmed tolkas ha ett samband 

med personliga egenskaper vilket denna studie är oförmögen att analysera. Denna kategori 

exemplifieras genom följande citat som beskriver en elevgrupp som genomför 

undersökningen om friktion.   

Melanie: “Vi måste ju ta alla samtidigt!” 

Rosie: “Neje! Det kommer ju inte att gå!” (suckar, pustar och sätter händerna för ansiktet). 

“Alltså åhhh, du hör ju inte..” 

Stella och Axel sitter och tittar på Melanie och Rosie. 

Axel: “Alltså vad gör dom?” 
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Stella: “Jag vet inte…” 

Stella och Axel börjar göra en ”klapplek” med händerna. 

Rosie: “Eftersom den var långsammare än..” 

Vid detta tillfälle diskuterar Melanie och Rosie hur gruppen ska gå vidare i undersökningen 

medan Stella och Axel inte är involverade i diskussionen utan istället tittar på. Axel frågar 

Stella vad de gör och Stella svarar att hon inte vet. Därefter visar Stella och Axel tydligt att de 

inte är involverade i undersökningen genom att inleda en “klapplek” sinsemellan medan Rosie 

och Melanie fortsätter diskutera undersökningen. Denna kategori syns vid totalt femton olika 

tillfällen i transkriberingen och då av tio pojkar respektive fem flickor. Vi anser att femton 

gånger är en relativt liten omfattning, vilket vi betraktar som positivt då detta förstärker 

möjligheten att eleverna har varit engagerade och koncentrerade på de olika 

lektionsmomenten.   

4.10 Bjuda in andra 

En annan aspekt av hur eleverna deltog och agerade under de olika naturvetenskapliga 

momenten som uppmärksammades under analysen var att de bjöd in de andra 

gruppmedlemmarna att medverka. Denna kategori utgjordes av mer pojkar än flickor och 

uppmärksammades totalt tretton gånger under analysen, där nio av dessa utgjordes av pojkar 

och fyra av flickor. Att bjuda in andra elever kunde göras via uppmaningar eller att de 

uppmuntrade andra att hjälp till. Nedanstående citat får tydliggöra denna kategori och 

beskriver en elevgrupp som arbetade med friktionsundersökningen. 

Margot: “Men jag tror inte jag förstår..” 

Anja: “Det gör jag inget, jag fattar så du kan se när jag gör det.” 

Gunnar: “Du kan ju testa nu istället Margot.”  

I detta exempel förkunnar Margot att hon inte förstår hur de ska genomföra undersökningen 

för att kunna rangordna föremålen efter dess friktion. Anja uppmuntrar då Margot genom att 

förklara att det inte gör något och erbjuder visuell hjälp genom att Margot kan se när Anja gör 

det. Gunnar väljer att istället bjuda in Margot att medverka genom att uppmana henne att själv 

prova för att förstå hur de ska göra. Denna kategori representeras av fler pojkar än flickor 

vilket väcker nyfikenhet kring vad det kan bero på. Detta diskuteras vidare under 

resultatdiskussionen. 

4.11 Uttrycka ointresse 

Vid analysen av det empiriska materialet uppmärksammades även att två elever vid varsitt 

tillfälle uttryckte ett ointresse för den aktuella uppgiften. Detta skedde endast vid två tillfällen 

under alla dokumenterade lektionsmoment. Den begränsade omfattningen gör att vi bedömer 

denna kategori som mycket underrepresenterad i det dokumenterade materialet. Men det 

känns ändå viktigt att belysa denna kategori eftersom den uppmärksammades under analysen. 

Det bristande engagemanget uttrycktes av en pojke och en flicka vilket gör att vi inte kan dra 

någon slutsats baserat på kön. Nedan följer de båda citaten då dessa två elever uttryckte 

ointresse under lektionsmomenten.   

Citat 1:  

Stella: “Jag vill bara bli klar.” 

Citat 2: 

Gunnar: “Amen, detta kommer ju ta en evighet! Hur länge måste vi göra detta, Stina?”  
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4.12 Sammanfattning 

Ovan har de kategorier exemplifierats som uppmärksammats under analysen av det empiriska 

material som denna studie tar sin utgångspunkt i. Av de elva olika kategorierna är det i totalt 

sex kategorier som det går att finna en könsrelaterad skillnad vad det gäller det biologiska 

könet och i vilken omfattning respektive kön representeras. Dessa kategorier är; uttrycka 

frustration, ställa frågor, uppmuntra/bekräfta andra, ompröva resultat, bjuda in andra och 

fokusera på annat. Vi kommer att diskutera denna aspekt ytterligare under följande 

resultatdiskussion och även belysa detta resultat i relation till tidigare forskning.  

Som svar på den första frågeställningen anser vi att eleverna som medverkar i denna studie 

visar sitt deltagande och agerande under den praktiska och undersökande naturvetenskapliga 

undervisningen genom att; uttrycka entusiasm, resonera och ge förslag, förklara eller vägleda 

någon annan, ställa frågor, uttrycka frustration, ompröva resultat för att säkerställa, 

uppmuntra och bekräfta andra elever, bestämma och/eller bortse från andras åsikter, 

fokusera på annat, bjuda in andra och uttrycka ointresse. Vidare följer en sammanfattning 

som svarar mot den andra frågeställningen angående eventuella könsrelaterade skillnader. Det 

synliggörs ingen könsrelaterad skillnad i de två störst uppmätta kategorierna som är: uttrycka 

entusiasm och resonera och ge förslag. Dessa kategorier är signifikant större än resterande 

kategorier med sina 142 respektive 88 uppmätta representationer. I den tredje största 

kategorin: förklara eller vägleda någon annan är fördelningen av representationer jämnt 

fördelat mellan könen på 24 gånger för flickorna respektive 25 för pojkarna. Det medverkade 

å andra sidan fem flickor mer än pojkar vilket gör att denna kategori kan ses som något mer 

representerad av pojkar. Denna skillnad är däremot liten vilket gör att denna kategori i denna 

studie inte anses förmedla någon könsrelaterad skillnad. Vid nästkommande kategori ställa 

frågor syns däremot en större könsrelaterad skillnad där flickorna representerat denna 

kategori 32 gånger medan pojkarna endast gjorde det 16 gånger. Det gör att vi anser att denna 

kategori har en tydligare könsrelaterad skillnad i antal representationer. Liknande skillnad 

synliggörs även i kategorin uttrycka frustration som överrepresenteras av flickor. I de totalt 

25 uppmätta representationer av denna kategori genomförs tjugo stycken av flickor respektive 

fem av pojkar. Vi gör därför tolkningen att det syns en könsrelaterad skillnad i denna studies 

empiriska material vad det gäller denna kategori som utgörs av fler flickor än pojkar. 

Eventuella anledningar till dessa skillnader i dessa två kategorier diskuteras vidare under 

resultatdiskussion.  

Kategorin ompröva resultat för att säkerställa uppmäts vid totalt sjutton tillfällen där tretton 

av dessa representerades av flickor respektive fyra av pojkar. Kategorierna bekräfta och 

uppmuntra andra och bjuda in andra representerades båda av fler pojkar än flickor. Detta 

skulle kunna visa tecken på att flickorna inte är lika bekväma inom det naturvetenskapliga 

området och därför vill ompröva sina resultat för att se om de verkligen stämmer. Utifrån 

denna tolkning skulle det kunna vara så att pojkarnas ökade omfattning när det gäller att 

bekräfta och uppmuntra samt bjuda in andra i undervisningen visar tecken på att vara mer 

självsäkra inom undervisningen än flickorna. Dessa aspekter diskuteras vidare under 

kommande resultatdiskussion. Vad det gäller kategorin bestämma och bortse från andras 

åsikter representeras den jämnt mellan könen medan det i  fokusera på annat går att utläsa en 

könsrelaterad skillnad men vi är oförmögna att göra en tolkning kring varför det är på detta 

sätt annat än möjligen personliga egenskaper. Detta baseras på att vi som forskare har skapat 

en relation till eleverna. Men vi vill däremot poängtera att vi inte gör några slutsatser baserat 

på detta utan hade behövt genomföra en vidare studie med ett större antal elever för att 

eventuellt kunna dra någon slutsats angående könsrelaterad skillnad inom dessa kategorier. I 

den sista kategorin uttrycka ointresse syns ingen könsrelaterad skillnad då den endast 
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uppmärksammas två gånger under analysen och då uttrycks av en pojke respektive en flicka. 

Den mycket begränsade omfattningen av denna kategori leder till tolkningen att eleverna kan 

ha varit intresserade av och engagerade i undervisningen. 

5. Diskussion 
Under detta avsnitt kommer studiens metod och resultat att diskuteras. Inledningsvis 

diskuteras studiens metod och tillförlitlighet där både svagheter och styrkor påpekas och 

analyseras. Undersökningen kommer även belysas utifrån dess reliabilitet och validitet. 

Därefter följer en resultatdiskussion där studiens resultat diskuteras i förhållande till tidigare 

forskningslitteratur som lyfts i studien. 

5.1 Metoddiskussion 

Under denna rubrik kommer studiens metodval och genomförande att diskuteras för att belysa 

dess styrkor och svagheter. Detta diskuteras under de olika styckena; tillförlitlighet, 

reliabilitet och validitet. 

5.1.1 Tillförlitlighet 

Som nämndes i metodavsnittet gjordes ett försök att använda de tidigare urskilda kategorierna 

från föregående utvecklingsarbete, dessa visade sig vara för få för att svara mot denna studies 

frågeställningar. Därmed identifierades ett flertal nya kategorier utifrån det empiriska 

materialet, det skedde även en omarbetning av de gamla kategorierna. Detta medför att 

analysen slutligen genomfördes induktivt. Genom att induktivt använda en kvalitativ 

innehållsanalys fick vi möjlighet att urskilja ett flertal kategorier som sedan kunde 

konkretiseras utifrån antal representerade flickor respektive pojkar. Vi menar att detta främjar 

studiens trovärdighet till skillnad från om en deduktiv analysmetod hade använts, då flera 

aspekter av deltagande och agerande hade kunnat bli förbisedda om vi i förväg hade bestämt 

vilka kategorier som skulle urskiljas.  

Fältanteckningarna har utgjort ett stöd till videodokumentationen, vilket därmed bidragit till 

en verkligare bild att analysera. Fältanteckningarna bekräftade ofta sådant som framkom i 

videomaterialet men utan anteckningarna hade troligen inte dessa aspekter synliggjorts så 

tydligt. Att låta fältanteckningar komplettera videodokumentation är något som Bjørndal 

(2005) förespråkar och menar att detta sätt att arbeta skapar förutsättningar för att återskapa 

en fylligare tolkning av verkligheten än vad endast en metod gör. Trots att hänsyn tagits till 

att sprida ut grupperna för att minimera risken för försämrad ljudkvalité upptäcktes 

svårigheter att urskilja enskilda röster vid en del av filmerna. Den försämrade ljudkvalitén 

upptäcktes först vid transkriberingen på grund av att materialet inte granskades i någon vidare 

utsträckning tidigare. Dessa filmer har därför sorterats bort vilket bidrar till att de således inte 

utgör en del av det transkriberade materialet. Detta påverkar studiens tillförlitlighet så till vida 

att omfattningen av studien hade ökat något om även de filmerna med försämrad ljudkvalité 

hade kunnat ingå i undersökningen. Det är också möjligt att andelen elever för respektive 

kategori hade kunnat se annorlunda ut på så vis att det exempelvis skulle kunna varit fler 

elever som uttryckte frustration. Studiens reliabilitet och validitet tror vi hade varit 

oförändrade även om dessa filmer hade analyserats, på grund av att omfattningen ändå hade 

varit mycket begränsad. Studiens reliabilitet och validitet belyses vidare under nästkommande 

underrubriker.  

I fortsatt arbete med videodokumentation hade vi valt att göra en del saker annorlunda, till 

exempel att istället dokumentera en grupp i taget i ett grupprum. Vi hade även valt att ha en 
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fast kamera på stativ istället för en iPad som användes vid en del av filmerna i denna studie. 

Att dokumentationen skedde med en iPad medförde stundtals att ljudet påverkades av att den 

som filmade råkade blockera mikrofonen med handen vid förflyttningar i rummet. Ljudet har 

gått att urskilja ändå men transkriberingen hade underlättats om detta hinder hade kunnat 

undvikas genom att exempelvis använda ett stativ. Bjørndal (2005) redogör för att 

transkribering av videodokumentation tydliggör materialet ännu mer. Detta är något vi kan 

instämma i då vi upplevde att transkriberingen ledde till att det empiriska materialet kunde 

förstås lättare. Transkriberingen möjliggjorde analysen genom analystabellen där de 

kategorier som utgör denna studies resultat kunde synliggöras och framställas. Trots den 

mycket tidskrävande transkriberingen ser vi en stor fördel med att använda 

videodokumentation. Om dokumentation enbart hade skett genom fältanteckningar eller 

ljudupptagning hade de subtila signaler som framkom genom videodokumentationen 

angående exempelvis kroppsspråk uteblivit. En del av de aspekter som utgör denna studies 

resultat hade då aldrig kunnat uppmärksammas. Dokumentationsformen har även bidragit till 

möjligheten att kunna se samma klipp upprepade gånger vilket gjort att vi har kunnat 

uppmärksamma flera aspekter som sker simultant. Det är möjligt att vi annars endast hade 

lyckats att urskilja en av dessa. Även Lindgren (2012) belyser denna fördel med 

videodokumentation och menar att möjligheten att se ett och samma tillfälle upprepade 

gånger möjliggör en djupare analys jämfört med en enbart skriftlig observation. Dessa 

faktorer leder till att vi även anser att datainsamlingsmetoden främjar tillförlitligheten av 

undersökningen.  

Genom att analysera transkriberingarna genom en analystabell upplever vi att material 

förtydligades ytterligare vilket vi betraktar som en styrka i studien. Vi har kommit fram till 

flera kategorier som alla utom kategorierna fokusera på annat och uttrycka ointresse skulle 

kunna samlas i en kategori som möjligtvis benämnts engagemang. Men om detta hade gjorts 

så hade inte den könsrelaterade skillnaden blivit speciellt tydlig i förhållande till hur flickor 

och pojkar agerar och deltar i en naturvetenskaplig undervisning på grund av att 

engagemangskategorin hade blivit alltför bred. 

5.1.2 Reliabilitet 

Vad det gäller den externa reliabiliteten som Bryman (2011, s. 352) beskriver handlar om 

huruvida studien kan replikeras och även visa samma resultat anser vi reliabiliteten vara låg. 

Detta grundar vi i att det är en kvalitativ studie som genomförts med observationer av en 

social kontext med olika individer, vilket leder till att själva kontexten är konstant föränderlig 

och därför mycket svår och nästintill omöjlig att replikera. Även Bryman (2011) lyfter detta 

som en faktor till att det är svårt att uppnå en hög extern reliabilitet vid en kvalitativ studie. 

Vi tycker däremot att den interna reliabiliteten är högre då vi som forskarpar tillsammans 

bestämde hur det empiriska materialet skulle tolkas och analyseras utifrån olika kategorier. 

Det är denna överenskommelse forskarparet emellan som Bryman (2011, s.352) förklarar kan 

ge upphov till och påverka en intern reliabilitet. Analysarbetet är gemensamt utfört av oss 

vilket minimerar risken för att materialet skulle ha tolkats på två olika vis och därmed 

påverkat resultatet. Det gemensamma analysarbetet menar vi bidrar till en hög intern 

reliabilitet. Vi vill däremot påpeka att det likväl är vår, om än gemensamma, tolkning som 

gjorts av det empiriska materialet som eventuellt skulle kunna tolkas på annat sätt av någon 

annan observatör. 
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5.1.3 Validitet  

Angående studiens validitet anser vi den vara hög i det avseende att vi studerat det vi avsåg 

att undersöka. Eftersom syftet berörde en praktisk och undersökande naturvetenskaplig 

undervisning är det endast vid dessa lektionstillfällen eleverna blev observerade och 

dokumenterade. Vilket även medför att det endast är de tillfällen vi avsåg att undersöka som 

har studerats.  

Angående extern validitet, som Bryman (2011) beskriver handlar om huruvida resultatet är 

giltigt i andra kontexter och sammanhang, anser vi den vara låg i denna studie. Detta grundar 

vi i studiens begränsade omfattning, vilket gör att vi inte anser resultatet vara generaliserbart 

utöver de medverkande klasserna. Detta var aldrig heller avsikten med studien utan istället att 

undersöka om det överhuvudtaget gick att urskilja några skillnader i flickors och pojkars sätt 

att agera och deltaga i en praktisk och undersökande naturvetenskaplig undervisning i dessa 

specifika klasser. När vi nu efter genomförd studie har kunnat urskilja könsmässiga skillnader 

hade det däremot varit intressant att undersöka detta ytterligare för att se om resultaten skulle 

kunna vara generaliserbara utanför de medverkande klasserna. Men med grund i denna studie 

är den frågan omöjlig att svara på. 

5.2 Resultatdiskussion 

Under denna rubrik kommer utvalda delar ur resultatet belysas i relation till den tidigare 

forskningslitteratur som lyfts i bakgrunden i denna studie.  

Genom att kategorin fokusera på annat representeras i mycket låg omfattning i denna studie 

samtidigt som kategorin uttrycka entusiasm utgör den mest förekommande kategorin i 

materialet kan tolkningen göras att eleverna upplevde undervisningen engagerande. Det är 

möjligt att den höga entusiasm för de naturvetenskapliga momenten i denna studie grundar sig 

i den praktiska och konkreta framställningen av de annars abstrakta begreppen luft och 

friktion. Anderhag et al. (2014), Lindahl (2003) och Sener et al. (2015) belyser i sina studier 

att ett praktiskt arbetssätt kan gynna förståelsen vilket i sin tur kan höja elevernas intresse och 

engagemang. Vi anser även att elevernas engagemang för de naturvetenskapliga momenten 

kan ha varit stort på grund av att de fick vara med och bestämma innehållet genom att de 

inledningsvis fick berätta vad de önskade veta mer om inom områdena luft och friktion. Dessa 

önskemål togs sedan hänsyn till vid planeringen av de undersökningar och experiment som 

genomfördes i denna studie. Att elevernas intresse ökar genom att de görs delaktiga och ges 

inflytande över undervisningen framkommer även i andra studier av Anderhag et al. (2014), 

Jidesjö (2012) och Lindahl (2003).  

I denna studies resultat synliggörs en kvantifiering av hur många tillfällen varje kategori har 

representerats av respektive kön. De kategorier där det går att återfinna en skillnad mellan hur 

många gånger den representeras av en flicka respektive pojke är; uttrycka frustration, ställa 

frågor, uppmuntra/bekräfta andra, bjuda in andra, ompröva resultat och fokusera på annat. 

Under resultatet beskrivs att vi inte är förmögna att göra någon slutsats vad det gäller den 

könsrelaterade skillnaden på alla de kategorier där det går att utläsa en sådan genom antalet 

representationer. De kategorier där vi kan genomföra en djupare analys och som 

överrepresenteras av flickor är; uttrycka frustration, ompröva resultat och ställa frågor. Att 

flickorna uttrycker frustration, omprövar sina resultat och ställer frågor om de 

naturvetenskapliga momenten i vidare utsträckning än pojkarna skulle kunna ses som ett 

tecken på att de är mindre bekväma inom det naturvetenskapliga området. Vilket därmed 

leder till att dessa kategorier belyser alla, på ett eller annat sätt, någon typ av osäkerhet. Denna 

tolkning kan styrkas genom Virtanens et al. (2014) studie som visar att flickorna är mer 
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osäkra än pojkarna inom naturvetenskaplig undervisning. I studien visas detta genom att 

flickorna ställer fler frågor för att få sina tankar bekräftade innan de vågar prova med rädsla 

för att göra fel. Att flickorna ställer fler frågor framgår som tidigare nämnt även i denna 

studies empiri.  

De kategorier som överrepresenteras av pojkar är; bekräfta och uppmuntra andra och bjuda 

in andra. Dessa kategorier kan däremot anses förmedla en viss självsäkerhet genom att 

eleverna är så pass säkra på sin kunskap att det är möjligt för dem att även kunna förmedla 

den till andra och bjuda in andra att deltaga. Detta är något som också framkommer i 

Virtanens et al. (2014) studie där det framgår att pojkarna var mer självsäkra inom 

naturvetenskap. Likväl som att pojkarna i denna studies resultat kan tolkas vara mer trygga 

inom den naturvetenskapliga arenan genom att de uppmuntrar och bekräftar andra samt bjuder 

in andra att deltaga i momenten i större omfattning än flickorna. Dessa aspekter; att flickorna 

förmedlar en osäkerhet kontra att pojkarna förmedlar en självsäkerhet kan tolkas bero på den 

sedan länge mansdominerade kultur som finns inom det naturvetenskapliga området som 

Andersson (2011), Due (2009), Lindahl (2003), Karlsson (2003) och Nyström (2009) redogör 

för i sina studier.  

Den mansdominerade kultur som nämns ovan medför att män och kvinnor kan ges olika 

förutsättningar att utvecklas inom det naturvetenskapliga området (Andersson, 2011; Due, 

2009; Hussénius et al., 2014). Det har genom ett flertal studier konstaterats att denna 

könsrelaterade skillnad även återfinns inom skolmiljön hos både lärare och elever och visar 

sig genom ett bristande självförtroende hos kvinnliga individer (Due, 2009; Denessen et al., 

2015; Harlen & Holroyd, 1997; Lindahl, 2003; Karlsson, 2003). Osäkerheten som förmedlas 

genom flickornas agerande i denna studie kan också ses som överensstämmande med senaste 

PISA 2015 (Skolverket, 2016b) och TIMSS 2015 (Skolverket, 2016c) som båda visar att 

flickor värderar sitt självförtroende inom naturvetenskap lågt. I dessa undersökningar görs det 

även en jämförelse mellan flickornas värdering av självtillit och pojkarnas. Denna jämförelse 

tydliggör att pojkarna värderar sitt självförtroende högre än flickorna. Med det sistnämnda i 

åtanke kan tolkningen göras att detta även synliggörs genom empirin i denna studie då de 

kategorier som överrepresenteras av pojkarna förmedlar en självsäkerhet i jämförelse med de 

kategorier som överrepresenteras av flickorna. Det är däremot intressant att kategorin: 

förklara och vägleda andra representerades i lika stor omfattning av såväl flickor som pojkar, 

vilket kan ses som motsägelsefullt till att flickorna skulle tolkas uppleva sig mindre 

kompetenta inom området. Detta väcker tankar kring om det är på grund av den konkreta och 

praktiska framställningen av det naturvetenskapliga innehållet som flickorna inte upplever sig 

mindre kompetenta och därför kan både förklara och vägleda andra elever, vilket skulle kunna 

ses i relation till resultatet i Lindahls (2003) studie som visar att de medverkande eleverna 

ansåg de naturvetenskapliga ämnena vara abstrakta och svåra att förstå. Det framkommer 

även att flickorna upplevde denna känsla i större omfattning än pojkarna men genom ett 

praktiskt arbetssätt där det naturvetenskapliga innehållet konkretiseras upplevde både 

flickorna och pojkarna materialet lättare att förstå.  

Den tidigare nämnda frustration som uttrycks i vidare omfattning av flickorna än pojkarna i 

denna studie kan ses i relation till Lindahls (2003) studie där även flickorna som medverkade 

i den undersökningen uttryckte mer svårigheter än pojkarna. Flickorna i Lindahls studie 

uttryckte även att den minskade förståelsen ledde till att de kände sig mindre kompetenta 

vilket bidrog till att intresset för ämnet också minskade. Om flickornas ökade frustration i 

denna studies resultat beror på en minskad förståelse går inte att svara på genom det 

empiriska materialet då förståelsen aldrig har varit avsikten att undersöka. Det kan däremot 

antas att flickorna i denna studie inte har ett bristande engagemang för ämnet jämfört med 
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pojkarna då entusiasm över de naturvetenskapliga lektionsmomenten uttrycktes relativt lika 

av båda könen. Entusiasm över momenten uttrycktes till och med av flickor vid totalt tio fler 

tillfällen än pojkar, men bedöms ändå som lika mycket då studien innefattade fem flickor fler 

än pojkar.  

Den mycket begränsade omfattning av representation av kategorierna: fokusera på annat och 

uttrycka ointresse och den högt uppmätta representationen av att uttrycka entusiasm kan 

tolkas som att eleverna till stor del var engagerade i de naturvetenskapliga lektionsmomenten. 

Detta kan bero på att eleverna innan observationerna blev tillfrågade vad de önskade lära sig 

mer om inom de naturvetenskapliga områdena: luft och friktion. På grund av det låga 

uppmätta antalet i de ovannämnda kategorierna kan vi anta att ämnet mötte elevernas intresse. 

Detta är något som både Lindahl (2003) och Jidesjö (2012) förespråkar genom sina studier 

som en viktig aspekt för att höja elevernas intresse och engagemang för naturvetenskap. Det 

är även möjligt att elevernas engagemang ökade på grund av att de naturvetenskapliga 

momenten grundade sig i sådana fysikaliska fenomen som eleverna kan komma att möta i sin 

vardag. Att intresset kan öka genom en vardagsnära undervisning är något som bekräftas 

genom Seners et al. (2015) studie.  

Det finns forskning som belyser lärares svårigheter med praktisk undervisning (Danielsson & 

Warwick, 2013; Lindqvist & Nordänger, 2010). Vi vill däremot efter avslutad studie med stöd 

i den tidigare forskning som presenterats och denna studies resultat hävda att det finns flera 

fördelar med ett sådant praktiskt arbetssätt. En fördel är att elevernas förståelse för de 

naturvetenskapliga ämnena kan öka genom att ett praktiskt arbetssätt ofta innebär en mer 

konkret framställning av innehållet (Anderhag et al., 2014; Lindahl, 2003; Sener et al., 2015). 

En annan fördel är att ett praktiskt och undersökande arbetssätt kan, med betoning på kan, 

engagera och inspirera elever av båda könen till att fördjupa sig inom området vilket behövs i 

dagens samhälle (Anderhag et al., 2014; Due, 2009; Jidesjö, 2012; Lindahl, 2003). Därigenom 

kan den mansdominerade kultur som för närvarande råder inom området motverkas och 

därmed erbjuda en mer genusneutral undervisning (Andersson, 2011; Karlsson, 2003; 

Nyström, 2009). För att uppnå en genusneutral undervisning krävs mer än enbart ett praktiskt 

och undersökande arbetssätt. Något som är av största vikt är att läraren har en kunskap kring 

de genusrelaterade normer som råder och erbjuder en undersökande verksamhet där flickor 

och pojkar uppmuntras lika mycket till utveckling inom området (Andersson, 2011; 

Hussénius et al. 2014). Vi har i denna studie fokuserat på hur eleverna deltar och agerar i en 

praktisk och undersökande naturvetenskaplig verksamhet baserat på deras biologiska kön. Vi 

vill däremot efter genomförd studie hävda med styrka i Andersson (2011) och Due (2009) att 

det är troligt att de agerar och deltar på ett visst sätt baserat på deras sociala kön, genus. 

6. Slutsats och implikation 
Som vi tidigare beskrivit genom denna studies bakgrund har forskningslitteratur om 

naturvetenskaplig undervisning med ett genus- och könsrelaterat perspektiv visat att flickor 

upplevt mer svårigheter med den naturvetenskapliga undervisningen än pojkar. Det har även 

visats att den naturvetenskapliga undervisningen inte mött elevernas intresse oavsett kön och 

att detta bidragit till ett minskat intresse för ämnet. Ytterligare forskning har däremot visat att 

elevernas intresse kan gynnas genom ett praktiskt och undersökande arbetssätt. Denna studie 

som bedrivits genom att observera elever i två klasser på lågstadiet vid en praktisk och 

undersökande naturvetenskaplig undervisning och mer specifikt fokuserat på deras sätt att 

agera och deltaga vid undervisningen, visar däremot inga större skillnader mellan könen vad 

det gäller att aktivt deltaga i de olika lektionsmomenten. Både flickor och pojkar visar att de 

gärna vill prova och engagerar sig i uppgifterna inom det naturvetenskapliga området. Vilket 
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medför att vi efter genomförd studie i hänsyn till tidigare nämnd forskning anser att ett 

praktiskt och undersökande arbetssätt vid den naturvetenskapliga undervisningen kan vara ett 

sätt för att möjliggöra en mer likvärdig möjlighet för intresse, förståelse och engagemang hos 

både flickor och pojkar. Vi kan som tidigare nämnt efter studien konstatera att eleverna visar 

olika sätt att deltaga och göra antaganden samt tolkningar om vad detta skulle kunna bero på. 

De könsrelaterade skillnader som går att utläsa beror troligtvis på genus, det sociala könet. Vi 

kan däremot inte göra några större slutsatser angående specifika sätt att deltaga och agera för 

respektive kön. Detta på grund av studiens begränsade storlek vilken även bidrar till att 

resultatet inte kan generaliseras, utan endast kan antas gälla för de två specifika elevgrupperna 

som medverkat. Men resultatet medför att vi blir nyfikna på om en större studie hade visat 

liknande resultat. Skulle ett praktiskt och undersökande arbetssätt inom de naturvetenskapliga 

ämnena kunna utgöra en aspekt till att möjliggöra mer lika villkor för lärande mellan könen 

och engagera både flickor och pojkar? Det hade därför varit intressant att genomföra en 

liknande studie men i större omfattning.   

Ett praktiskt och undersökande arbetssätt inom naturvetenskap innebär inte att de 

genusnormer som råder inom den naturvetenskapliga arenan upphör, flickor och pojkar i 

denna studie visar fortfarande genusrelaterade aspekter i sitt sätt att agera och deltaga. Det 

synliggörs däremot genom denna studie att de medverkande eleverna uttrycker lika mycket 

entusiasm kring undersökningarna. Detta sätt att deltaga och agera i undervisningen är också 

det signifikant mest förekommande. Andra studier där ett praktiskt och undersökande 

arbetssätt inte förekommer visar på ett bristande deltagande och intresse från framförallt 

flickorna vilket däremot inte syns i denna studie, vilket leder till slutsatsen att ett praktiskt och 

undersökande arbetssätt kan vara ett sätt för att främja både flickors och pojkars engagemang 

och intresse för det naturvetenskapliga området. 

Efter att ha genomfört denna studie ser vi som blivande lärare fördelar med att använda ett 

praktiskt och undersökande arbetssätt inom de naturvetenskapliga ämnena. Detta i samverkan 

med att utgå från och ta tillvara på elevernas intresse är något vi kommer att eftersträva att 

använda i vår kommande naturvetenskapliga undervisning. Genom den ökade kunskap 

angående det naturvetenskapliga området och dess sedan länge mansdominerade kultur 

hoppas vi även kunna motarbeta denna norm och tradition genom en naturvetenskaplig 

undervisning som inspirerar samhällets unga till engagemang inom området oavsett kön. Vi 

hoppas att genom en praktisk och undersökande naturvetenskaplig undervisning kunna väcka 

intresset hos så många elever som möjligt för att främja en mer genusneutralt arbetsmarknad, 

inom naturvetenskapen som kan möta den kraftiga tekniska utvecklingen i samhället. Att utgå 

från elevernas intresse och involvera dem i planeringen av undervisningen ser vi som det 

första steget på vägen mot inspiration och vad som förhoppningsvis kan leda till ett mer 

genuint engagemang hos eleverna inom det naturvetenskapliga området.  
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Bilagor 

A1 Kvantifiering av könsrelaterade skillnader 

 Totalt Flicka Pojke 

Uttrycka entusiasm 142st 76 66 

Resonera och ge förslag 88st 46 42 

Förklara eller vägleda någon annan 49st 24 25 

Ställa frågor  48st 32 16 

Uttrycka frustration 25st 20 5 

Ompröva resultat för att säkerställa 17st 13 4 

Uppmuntra och bekräfta andra 16st 4 12 

Bestämma och/eller bortse från andras åsikter 15st 9 6 

Fokusera på annat 15st 5 10 

Bjuda in andra 13st 4 9 

Uttrycka ointresse 2st 1 1 
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B1 Informations- och samtyckesbrev 

 

 

 
 

 

 

Till vårdnadshavare i klasser som tar emot lärarstudenter 

Era barns skola samarbetar med lärarutbildningen på Högskolan i Halmstad. Det innebär att 

studenter gör praktik i klassen och utför olika uppgifter kopplade till utbildningen. Våren 

2017 kommer en student som går sin sista termin på lärarutbildningen att genomföra sin sista 

praktikperiod i klassen. Studenten kommer att hålla i större delen av undervisningen, men 

också tillsammans med klassläraren dokumentera undervisning i syfte att genomföra ett 

utvecklings-område. Utvecklingsarbetet handlar om hur eleverna deltar i en praktisk och 

undersökande NO-undervisning. 

Dokumentationen kan ske genom inspelade samtal, bilder, video med mera. Det insamlade 

materialet kommer att hanteras etiskt korrekt enligt vedertagna principer vilket till exempel 

innebär att elever och lärare avidentifieras och att dokumentationen endast användas för 

utveckling och utbildning. Vi vill särskilt betona att förbättringsarbetet genomförs i syfte att 

gagna alla barns utveckling och lärande. 

Om du/ni har frågor får du gärna höra av dig till mig. För att studenterna skall kunna planera 

sina uppgifter behöver vi svar så snart som möjligt om ditt/ert godkännande.  

Vänliga hälsningar 

Anki Wennergren (kursansvarig)  

Klipp av svarstalongen och lämna in. Tack på förhand! 

✂– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

□ JA, jag/vi godkänner att mitt/vårt barn deltar i undervisning som dokumenteras 

□ NEJ, jag/vi godkänner inte att mitt/vårt barn dokumenteras  

Vårdnadshavare för: 

............................................................................................................................ 

 

Datum   

................................................................................................................................................... 

Vårdnadshavares namnteckning 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Anna Moberg

Malin Riis


