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Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att ta reda på hur praktiserande lärare arbetar och 
beskriver arbetet inom NO för att fånga alla elevers intresse. Syftet var också att 
undersöka hur lärarna tänker utifrån ett genusperspektiv när de planerar sina 
lektioner. Ovanstående syfte kommer besvaras med hjälp av följande frågeställningar:  
 

 Hur beskriver lärare att de fångar både pojkar och flickors intresse för NO i 
årskurs 4-6?  

 Hur beskriver lärare eventuella skillnader mellan pojkar och flickors intresse 
för NO i årskurs 4-6?  

 Hur förhåller sig pojkar och flickor till lärarens arbetssätt och lektionsinnehåll 
under NO-lektionerna?  

 
Studiens syfte undersöktes med hjälp av en kvalitativ metod bestående av både 
intervjuer och klassrumsobservationer. Studien har en teoretisk anknytning till 
konstruktivismen och socialkonstruktivism. Tre lärare intervjuades och fem klasser 
observerades på en grundskola i Mellansverige. Resultatet visade att det enligt lärarnas 
uppfattningar inte fanns någon större skillnad mellan pojkars och flickors intresse för 
NO. Svårigheten visade sig vara att anpassa undervisningen efter elevernas olika 
kunskapsnivåer. Lärarna arbetade på ett genusmedvetet sätt när de planerade 
lektionerna och de ansåg att lektionerna i NO behöver ha ett varierat innehåll där 
teori, praktik och visuella verktyg överlappar varandra. Detta för att nå alla elevers 
intresse och kunskapsnivå och på det sättet skapa ett intresse för NO hos eleverna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Naturvetenskap, genus, intresse, undervisning, flickor och pojkar 
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1. Inledning 
Under mina tidigare VFU-perioder har lärarna på VFU-skolan som undervisar i NO 
diskuterat undervisningen, hur de ska arbeta för att skapa ett intresse och en 
motivation hos eleverna för NO-ämnena. Lärarna har även diskuterat med varandra 
hur de kan arbeta med genus för att fånga både pojkars och flickors intresse inom alla 
ämnesområden. Faktorer som genusmedveten och jämställd undervisning i 
naturvetenskapliga ämnen i grundskolans tidigare årskurser är frågor som fångar mitt 
intresse. Intresset för en jämställd undervisning i NO ledde till att frågeställningarna i 
examensarbete 1 som var en systematisk litteraturstudie även kretsade kring genus 
och en jämställd undervisning. I examensarbete 1 visade resultat att 
genusmedvetenhet hos läraren var av betydelse för elevernas resultat, intresse och 
attityd till naturvetenskap och teknik. För att eleverna skulle känna sig motiverade och 
behålla intresset visade examensarbetet att det även var viktigt att eleverna får respons 
och feedback på sina arbeten (Bäcklin, 2015).  
 
Andersson (2011 s.48) hävdar i sin studie Lärare för förändring: att synliggöra och utmana 
föreställningar om naturvetenskap och genus att genus inte enbart finns på olika nivåer inom 
mänskliga praktiker utan också på olika nivåer inom varje individ. Hon menar att det 
är sammanhanget vi befinner oss i som är den beroende faktorn för hur vi väljer att se 
på genus. Andersson poängterar att varje individ har en egen bild av vad kön/genus 
står för och att detta leder till att den egna självbilden kan påverka bemötandet av 
flickor och pojkar i skolan. Vidare betonar Andersson (2011 s.48) att lärare i sin 
profession ska kunna arbeta på ett genomtänkt sätt gentemot eleverna, att det är av 
stor betydelse att lärarna blir medvetna om sina olika föreställningar av kön/genus 
och därigenom bli mer genusmedveten.  
 
I examensarbete 2 vill jag därför undersöka hur praktiserande lärare arbetar och 
beskriver arbetet inom NO för att fånga elevers intresse för NO i årskurs 4-6, samt 
hur lärarna tänker kring genus när de planerar lektionerna. Detta görs genom 
intervjuer med lärare som undervisar i NO samt genom klassrumsobservationer.  
 
  



 

3 
 

2. Bakgrund 
I detta avsnitt presenteras vad läroplanen säger om hur lärare ska arbeta för att 
eleverna ska ha möjlighet att utveckla sin förmåga oberoende av könstillhörighet. 
Bakgrunden tar även upp viktiga begrepp inom genus samt hur genusmedvetenhet 
hos lärare kan påverka undervisningen. Slutligen redogörs också för vad forskning 
säger om elevernas intresse för naturvetenskap i årskurs 4-6.  
 
2.1 Läroplanen 
Skolverket (2011 s.3) förklarar i Lgr 11 att skolan ska ta hänsyn till elevers olika 
förutsättningar och ha samma krav och förväntningar på eleverna vad gäller 
bedömning och hur de bemöts i skolan. Skolverket påpekar även att: 
 
Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt 
på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som 
ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. 
Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme 
för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av 
könstillhörighet (Skolverket 2011 s.8).  
  
Skolverket (2011 s.3) menar att det är viktigt att låta eleverna utveckla sina intressen 
oavsett kön och på så sätt hindra traditionella könsmönster. 
 
Skolverkets (2012 s.11) Likvärdig utbildning i svensk grundskola? En kvantitativ analys av 
likvärdighet över tid understryker att utbildning är en självklarhet och ska finnas 
tillgängligt för alla, oberoende var du bor eller vilken ekonomisk bakgrund du har. 
Skolverket poängterar också att det som lärare är viktigt att uppmärksamma och 
öppna upp för förändringar i undervisningen utifrån elevernas behov. De menar att 
lärare måste vara förberedda på att möta elever med olika kunskapsnivåer och med 
olika förutsättningar att utveckla sina förmågor, och efter det planera sin undervisning 
för att möta alla elevernas behov. 
 
2.2 Genusmedvetenhet 
Tallberg Broman (2002 s.29) beskriver i Pedagogiskt arbete och kön hur människor såg på 
genusperspektiv i början av 1900-talet. Enligt författaren är kön och klassgränserna 
mer uppenbara i skolan nu och att förväntningarna för respektive könsgrupp är 
tydligare. Möjligheten att bryta gruppstereotyper var betydligt ovanligare förr, 
eftersom de kunde bli betraktade som konstiga och udda. Tallberg Broman (2002 
s.31) betonar också att lärare och pedagoger vid många undersökningar hävdat att de 
inte gör någon skillnad mellan pojkar och flickor. ”Alla ska behandlas lika, och 
individen är det viktiga”. År 1982 kom de allra första studierna gällande hur lärare 
bemöter pojkar och flickor. Wernersson (2010 s.407) studie Om genusordningen förr och 
nu – betydelsen av utbildning visar i början av undersökningen att lärare ger mer 
uppmärksamhet åt pojkar än åt flickor under lektionerna. Detta eftersom pojkarna 
krävde det. Längre fram i studiens undersökningar blev det tydligt för läraren att hon 
hade favoriserat flickor. Detta innebar att pojkar kände sig illa behandlade och 
agerade på ett krävande sätt under lektionen för att fånga lärarens uppmärksamhet.    
 
Även Annika Månsson (2002 s.27) redogör i Pedagogiskt arbete och kön för studier från 
slutet av 1980-talet och i början av 1990-talet som betonar pojkdominansen i skolor. 
Där hävdar författaren att några pojkar i varje klass märks genom att vara högljudda 
och inte lyssna på lärare. Hon påpekar också att det i varje klass finns pojkar som inte 
”gör en fluga förnär” som ändå placeras i kategorin ”dominerande/högljudda pojkar” 
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av läraren. Månsson använde i sin avhandling begreppet ”herre på täppan”, för att 
beskriva detta fenomen. Hon anser att om läraren lyfter ut pojkarna som är högljudda 
från klassen försvinner pojkdominansen. 
 
Andersson (2011 s.46) betonar att det som lärare är det viktigt att kunna upptäcka 
pojkar och flickors intressen. Andersson poängterar dock att läraren inte får ha 
förutfattade meningar om vad eleverna har för intressen beroende på vilket kön de 
tillhör. Läraren måste vara öppen, lyssna och försöka ta till sig alla elevers intressen. 
Författaren poängterar också att läraren måste kunna observera att eleverna även kan 
ha olika kunskapsförutsättningar. Hon menar att om de sorterar pojkar och flickor i 
homogena grupper blir det svårt som lärare att se om någon elev bryter mot dessa 
föreställningar och kryper utanför ramen (2011 s.45). Danielsson (2007 s.21) The 
gendered doing of physics: a conceptual framework and its application for exploring undergraduate 
physics students’ identity formation in relation to laboratory work menar dock att det är viktigt 
att sortera in eleverna efter kön för att ge eleverna möjlighet att skapa en egen 
identitet. Detta är enligt Larsdotter (2014 s.5) i Alkohol spelar roll- en studie i hbtq- 
kvinnors alkoholbruk inte optimalt eftersom eleverna kan bli placerade i en kategori där 
de själva inte känner sig hemma men där omgivningen och normen placerar dem. 
Andersson (2011 s.46) anser också att det finns en risk med att synliggöra skillnader 
mellan pojkar och flickor eftersom det kan leda till att vi förstärker kategoriseringarna 
av kvinnligt respektive manligt.  
 
Andersson (2011 s.46) framhäver att pojkars inställning till ämnet anses vara korrekt 
när det gäller de naturvetenskapliga ämnena, eftersom de oftast har ett intresse för 
ämnena och en baskunskap. Detta menar författaren kan påverka lärarens 
förhållningssätt gentemot eleverna, samt att läraren förlorar flickors intresse och 
engagemang. Dock är det inte bara lärarens synsätt som är av betydelse. Sevnic, 
Özmen och Yigit (2011 s.227) betonar i Investigation of Primary Students' Motivation Levels 
towards Science Learning att föräldrarnas inställning till att de naturvetenskapliga ämnen 
och teknik är pojkars ämnen spelar in för barnens intresse för NO. De menar att det 
lätt blir pojkar som tar störst plats i klassrummet, eftersom lärarna anser att de ha mer 
baskunskaper i naturvetenskap och teknik vilket leder till att flickor hamnar i 
bakgrunden.   
 
Något Andersson (2011 s.48) betonar i studien är vikten av att lärare märker den egna 
självbilden för genus och hur den påverkar bemötandet av flickor och pojkar i skolan. 
Andersson (2011 s.25) menar att det redan finns genusvärderingar i skolan genom 
uppfattningar om att vissa ämnen är mer ”flickaktiga” och andra mer ”pojkaktiga”. 
Elevers intressen för ämnena är inte biologiska utan deras intressen formas genom 
omgivningen som de lever i, där även förväntningarna för vad som ska intressera 
pojkar och flickor spelar in. Andersson (2011 s.47) framhäver också att det finns 
strategier som kan vara till hjälp för lärare som vill bli mer genusmedvetna. Hon 
menar att lärare kan diskutera lektionshändelser under personalmöten där någon 
antecknar det som sägs om pojkar och flickor. Detta för att sedan kunna gå tillbaka 
till dessa uttalanden vid nästa möte och på så sätt skapa en diskussion och 
uppmärksamma lärare om hur de talar om eleverna (2011 s.47). Dessa diskussioner 
blir till hjälp för att kunna se om inneboende uppfattningar om pojkar och flickor 
möjligen påverkar lärares förhållningssätt gentemot eleverna (2011 s.47). 
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2.3 Elevers intresse för NO-ämnena 
I Hatties (2014 s.79) studie ”Visible learning” understryker han att lärandet sker 
automatiskt men att det ändå måste finnas en viss spänning i undervisningen för att 
eleverna ska vilja lära sig och veta mer. Författaren betonar också att om läraren vill 
förbättra elevernas studieresultat mer än genomsnittligt behöver läraren synliggöra 
lärandet för både elever och lärare (2014 s.7). Hattie menar att finns det ett 
engagemang och viss utmaning i undervisningen kommer nyfikenheten och intresset 
hos eleverna att öka (2014 s.79). Även Skolverket (2007 s.7) framhäver i PISA 2006 – 
15-åringars förmåga att förstå, tolka och reflektera – naturvetenskap, matematik och läsförståelse 
att elevers intresse för naturvetenskapen i skolan är en viktig faktor för 
studieresultatet. Om eleverna är intresserade kommer resultaten att öka samtidigt som 
om en elev presterar bra i ämnet kan motivationen och intresset även öka (2007 s.6).  
 
ROSE projekt är en studie som undersöker elevers intresse för NO i slutet av 
grundskolan. Sjøberg och Schreiner (2010 s.4) framhäver att syftet med ROSE är att 
samla in och undersöka information angående vad eleverna anser har betydelse för 
deras attityd och motivation till naturvetenskap och teknik. Genom att kartlägga och 
synliggöra elevernas attityder och motivation till naturvetenskap och teknik hoppas de 
kunna inspirera eleverna till att välja utbildningar inom naturvetenskap. I Oskarsson 
(2011 s.70) undersökning Viktigt men inget för mig. Ungdomars identitetsbygge och attityd till 
naturvetenskap från ROSE visar resultatet att ämnen som är nära kopplade till 
naturvetenskap har låga poäng och därmed lågt intresse hos unga elever. Ämnen som 
atomer, molekyler etc. är exempel på detta. Oskarsson menar att eleverna är 
intresserade av att lära sig om sina kroppar, hur de ska äta och träna, samt om större 
frågor som vetenskapen ännu inte kan förklara (2011 s.70). Sjøberg och Schreiner 
(2010 s.29) påpekar att elevernas erfarenheter och intresse bör ligga till grund för 
skapandet av läroplaner, undervisningsmaterial, läroböcker samt klassrumsaktiviteter. 
De menar inte att eleverna helt ska få bestämma vad de vill lära sig i skolan utan de 
menar att lärarna ska möjligöra för eleverna att delta i sitt eget lärande vilket i sin tur 
kan öka deras intresse (2010 s.29).  
 
Lindahl (2003 s.114) visar i sin longitudinella studie Lust att lära naturvetenskap och 
teknik? att elevernas intresse för NO-ämnena förändras under skolåren. Hon visar att 
redan i årskurs 5 är intresset för NO lägre än för andra ämnen. Lindahl (2003 s.114) 
konstaterar att kemiämnet i årskurs 6 fick en mycket mer positiv respons från både 
pojkar och flickor än andra ämnen inom NO. Detta på grund av att eleverna 
framförallt beskrev experimenten som väldigt intressant och lärorika. Dock finns det 
även elever här, speciellt flickor, som anser att ämnet är roligt eftersom de får 
experimentera men att det även är jobbigt med många svåra ord och formler som de 
måste lära sig. Eleverna i Lindahls (2003 s.114) studie läser i årskurs 6 biologi 
tillsammans med SO-ämnena. Detta leder till att eleverna inte reflekterar över att 
biologi tillhör NO. Ämnet blir på så sätt lättare att ta till sig.  
 
Jidesjö (2012 s.18) betonar i sin doktorsavhandling En problematisering av ungdomars 
intresse för naturvetenskap och teknik i skola och samhälle att termen ”elevers intresse” inte 
har ett samband med lärandet. Han menar att intresset är ålders relaterat. Detta 
återfinns även i Lindahals (2003 s.109) studie, att eleverna relaterar olika på grund av 
ålder och inte på grund av intresse. Lindahl (2003 s.109) framhåller i sin studie att 
intresset för naturvetenskap och teknik beror på elevernas ålder och inte av vilket kön 
eleverna har. Trots att flickor ofta har en negativ attityd till NO-ämnet börjar de i 
äldre åldrar acceptera det mer medan pojkars intresse och attityd till NO är mer jämnt 
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över årskurserna men att det ändras i årskurs 7, 8 och 9 till en mer negativ attityd då 
pojkar anser ämnena som tråkiga och känner att de inte lär sig något nytt.  
 
 

3. Teoretisk utgångspunkt 
 
3.1 Konstruktivismen och socialkonstruktivism 
Den teoretiska utgångspunkt som ligger till grund för denna studie är 
konstruktivismen tillsammans med socialkonstruktivism. Piaget (1896-1980) har som 
forskare haft ett starkt inflytande och betydelse för dagens skola och utbildning (Säljö 
2010 s.162). Piaget började som biolog, och kom senare in i forskning om förståelsen 
för skola och utbildning. Han skapade en egen teori om barns utveckling och lärande 
genom att hämta termer och begrepp från filosofin, matematiken och biologin (Piaget 
1968/2008 s.8). Det grundläggande intresset kallas genetisk epistemologi, vilket 
innebär frågor om hur kunskap utvecklas i en allmän mening (Säljö 2010 s.163). 
Piaget menade att det var mer intressant, att studera hur kunskap utvecklades än om 
kunskap utvecklades. Enligt Säljö (2010 s.163) var Piagets utgångspunkter för 
forskningen frågor som ”Hur resonerar barn, vilken logik använder de sig av när de 
försöker förstå och tolka världen?”. 
 
Betoningen inom konstruktivismen ligger på det som händer med individens mentala 
strukturer under inlärningen. Piaget menade alltså att vårt inre inte är en direkt 
avspegling av omvärlden. Anpassning hos varje individ kräver att man är aktiv för att 
skapa sig en egen bild av verkligheten. Inlärningen är en individuell fråga som utspelar 
sig i huvudet på den som lär. Lärandet befinner sig mellan individen och omvärlden. 
(Säljö 2010 s.165). Detta ligger till grund för den allmänna psykologiska skolan som 
idag kallas konstruktivismen. 
 
Säljö (2010 s.167) framhäver i Den lärande människan: teoretiska traditioner Piagets 
mognadsteori där det är viktigt att läraren anpassar undervisningen till en nivå där 
elevers tänkande befinner sig. Piagets konstruktivism utgår från att eleverna ska klara 
av att utforma sitt eget lärande utifrån sin bild av verkligheten (2010 s.165). Eftersom 
denna teori bygger på att allt sker enskilt hos varje individ framhäver Sundgren (2011 
s.103) socialkonstruktivism som är den gren inom konstruktivismen som anser att 
lärandet bäst sker i samspel med andra. Även Jidesjö (2012 s.70) betonar i sin studie 
att man inom socialkonstruktivism arbetar med elevernas erfarenheter, intressen, 
ambitioner och inställning till naturvetenskapen. Han anser att dessa samspelar och 
påverkar elevernas intressen (2010 s.75). Hattie (2014 s.79) uttrycker att det är viktigt 
att ta tillvara på de intressen som finns hos eleverna. Han menar att finns det bara ett 
intresse för naturvetenskap hos eleverna, kan detta väcka ett engagemang som sedan 
leder till kunskapstörst och nyfikenhet att lära sig mer. 
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4. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie var att ta reda på hur praktiserande lärare arbetar och 
beskriver arbetet inom NO för att fånga alla elevers intresse. Syftet var också att 
undersöka hur lärarna tänker utifrån ett gnusperspektiv när de planerar sina lektioner. 
 

 Hur beskriver lärare att de fångar både pojkar och flickors intresse för NO i årskurs 
4-6? 

 Hur beskriver lärare eventuella skillnader mellan pojkar och flickors intresse för NO i 
årskurs 4-6? 

 Hur förhåller sig pojkar och flickor till lärarens arbetssätt och lektionsinnehåll under 
NO-lektionerna?  
 
 
5. Metod 
I metodavsnittet beskrivs valet av metod för den här studien. Här presenteras också 
hur resultatet analyserades samt vilka etiska aspekter som togs hänsyn till vid 
utformningen av metoden. 
 
5.1 Metodval för studien 
Fejes och Thornberg (2015 s.34) framhåller i boken Handbok i kvalitativ analys ett antal 
frågor som är viktiga att tänka på innan metoden för undersökningen väljs. Dessa 
frågor är: Vilken händelse ska studeras? Vad kan studien bidra med i diskussionen? 
Vilken metod är mest lämplig att använda? samt vilken insamling av data är mest 
överensstämmande för den utvalda metoden? Denna studie syftar till att se hur lärare 
fångar elevers intresse för NO. Det finns ett behov av att ta reda på hur lärare 
planerar och utför sina lektioner. Mot denna utgångspunkt inspirerades metodvalet av 
den fenomenografiska forskningsansatsen, med kvalitativ intervju som metod för 
datainsamlingen tillsammans med klassrumsobservationer. Starrin & Svensson (1994 
s.112) menar i Kvalitativ metod och vetenskapsteori att den fenomenografiska 
forskningsansatsen syftar till att beskriva hur människor uppfattar fenomen och 
företeelser i sin omvärld. Detta förankras även i studiens teoretiska utgångspunkt, 
konstruktivismen. Säljö (2010 s.165) framhåller att man inom konstruktivismen utgår 
från att eleverna själva konstruerar sitt lärande utifrån sin egen bild av verkligheten.   
 
5.2 Kvalitativ intervju 
Kvalitativa intervjuer låg till grund för datainsamlingen av det material som ska 
besvara studiens syfte och frågeställningar. Kihlström (2007 s.50) betonar i Att 
genomföra en intervju att intervjuer är en bra metod att använda när frågor kan behöva 
förklaras eller korrigeras, samt när ett djupare svar önskas än vad enkätfrågor oftast 
ger. Hon framhäver också att när den intervjuade kopplar till egna händelser kring 
frågan blir validiteten och reliabilitet mer trovärdig än om den svarande bara ger 
synpunkter och åsikter (2007 s.49). Fejes och Thornberg (2015 s.162) beskriver att 
forskare som väljer fenomenografin som tillvägagångssätt i en studie har en vilja att 
bidra till en ökad förståelse för hur individen lär sig, samt hur individen använder det 
som hen lärt sig för att förstå världen omkring oss. Vidare påpekas även att det är av 
stor vikt att den som intervjuar visar engagemang och ett intresse när en intervju 
genomförs enligt en fenomenografisk ansats. De menar att vid ett visat intresse och 
engagemang hos intervjuaren kan hen få ut mer utförliga svar samt uppmärksamma 
när eventuella följdfrågor bör ställas (2015 s.166).  
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När en intervju genomförs rent praktiskt förklarar Dimenäs (2007 s.53) i boken Lära 
till lärare att platsen blir betydelsefull. Han menar att platsen där intervjun ska utföras 
bör vara i ett enskilt rum där risken för störande inslag minimeras, och där en 
ögonkontakt blir naturlig. Dimenäs understryker också att frågorna inte får vara 
ledande, samt att den som intervjuar vid behov behöver leda tillbaka den intervjuade 
till ämnet (2007 s.54). Kihlström (2007 s.49) framhäver att den som intervjuar ska 
försöka bortse från sin förförståelse så mycket som möjligt. Hon menar att 
förförståelsen annars kan förstöra intervjun då personen inte har ett öppet sinne för 
vad den intervjuade berättar. Larsen (2007 s.25) betonar också i Metod helt enkelt. En 
introduktion till samhällsvetenskaplig metod att de som deltar i studien ska vara helt 
anonyma då det är lättare att svara ärligt då ställningstaganden och åsikter inte kan 
kopplas tillbaka till dem.  
 
Starrin & Svensson (1994 s.123) beskriver att intervjuformerna kan variera, de kan 
vara öppna och semistrukturerade eller relativt välstrukturerade. En strukturerad 
intervju består av färdigformulerade frågor som ställs i en viss ordning för att leda 
samtalet i rätt riktning. Kvale (1997 s.123) betonar i Den kvalitativa forskningsintervjun att 
frågorna i en strukturerad intervju ofta är enkla och korta. Vid en mer ostrukturerad 
intervju finns det ofta inte några färdigformulerade frågor vilket ger fler möjligheter 
till öppenhet (Larsen 2007 s.84). Intervjun för denna studie har varit halvstrukturerad 
eftersom intervjufrågor har formulerats, men det har funnits möjlighet för en 
öppenhet när samtalet gått från de färdigformulerade frågorna in på följdfrågorna. 
Frågorna har förberetts enligt bilaga 3 men har vid behov ändrats eller kompletteras 
med följdfrågor för att svaren skulle bli så utförliga som möjligt. 
 
Vidare betonar Kihlström (2007 s.46) att observation kan vara ett hjälpmedel för att 
utveckla undervisningen och lättare se vad som kan behöva förändras i 
lektionsinnehållet för att fånga alla elever. Hon menar att man som lärare ofta vill 
göra förändringar omgående när man märker svårigheter men poängterar att det då är 
bra att kunna ta ett steg tillbaka och observera problemet för att på så sätt få nya 
insikter över hur problemet kan lösas (2007 s.46). Holm (2007 s.108) skriver i Att 
använda teori som redskap i tolkning av observationer om hur en observation fångar en 
företeelse som sker under interaktion. Som komplement till intervjuerna har 
klassrumsobservationer gjorts tillsammans med två av de tre deltagande lärarna. 
Observationerna har skett i två årskurs 6-klasser och tre årskurs 4-klasser samt att ett 
observationsschema har skapats för att lättare hålla fokus på vad som skulle 
observeras. 
 
Kihlström (2007 s.30) menar i Lära till lärare att en bra observatör kan bidra till mer 
kunskap om barn och elevers utveckling och lärande. Kihlström lyfter fram nio 
punkter som observatören kan ha i åtanke för att underlätta observation och den 
efterföljande analysen. Dessa punkter är: 
 
1. Rum: beskriv den fysiska platsen, försök vara så tydlig som möjlig. Rita gärna en skiss över 
platsen. 
 
2. Aktörer: Vilka är de inbegripna personerna? Ange kön, ålder och annat som kan vara av 
vikt. 
 
3. Objekt: Vilka är de fysiska ting som föreligger? Skiss + text 
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4. Handling: Beskriv de enstaka handlingar som personerna utför 
 
5. Aktivitet: Beskriv en uppsättning handlingar som personerna utför 
 
6. Händelse: Beskriv en uppsättning relaterade aktiviteter som personerna utför  
 
7. Tid: Vid vilka tidpunkter inträffar de olika handlingarna? 
 
8. Mål: Beskriv de mål du tror personerna försöker uppnå 
 
9. Känsla: Beskriv de känslor som upplevs och uttrycks (även dina egna). (Kihlström 2007 s. 
32-33). 
 
Punkt ett och sju användes inte eftersom rummets miljö, eller vid vilka tidpunkter 
vissa handlingar sker, inte ansågs vara relevanta för att besvara studiens syfte och 
frågeställningar.  Punkterna två till sex samt punkt åtta och nio användes under denna 
studies observationer för att de ansågs besvara syftet. Dock skapades även egna frågor 
som komplement till Kihlströms punkter. Dessa frågor (se bilaga 3) underlättade 
observationerna för att få med relevant fakta för studiens resultat.  
 
5.4 Urval 
Undersökningen genomfördes på en grundskola i Mellansverige. Den första 
kontakten gjordes med rektorn på skolan där undersökningens syfte och 
frågeställningar förklarades. Rektorn var positiv till besöket och undersökningen och 
gav tillåtelse att skicka ut informationsbrev om deltagande i undersökningen till lärare 
(se bilaga 1) och föräldrarna/elever (se bilaga 2). Både lärare och elever var snabba att 
svara på informationsbreven och undersökningen kunde påbörjas. 
Fem klasser valdes ut för att delta i studien, tre klasser i årskurs fyra och två klasser i 
årskurs sex. Tre intervjuer gjordes med två lärare samt en intervju med en förstelärare 
i NO. Alla som deltog i studien har själva fått beslutat om de velat delta eller inte och 
påtryckningar om deltagande har inte gjorts.  
 
Totalt deltog 91 elever i observationer. Från årskurs 4 deltog 47 elever, 24 flickor och 
23 pojkar. Från årskurs 6 deltog 44 elever, 23 flickor och 21 pojkar. 
 
5.5 Genomförande av intervju 
Skolan där intervjuerna genomfördes är en grundskola med ett centralt läge i 
kommunen. Studien utfördes på mellanstadiet där tre lärare undervisar i 
naturvetenskap. Till en början skickades ett informationsbrev ut (se bilaga 1) där de 
utvalda lärarna fick ta del av vad ett deltagande skulle innebära, samt studiens syfte 
och frågeställningar. När de tillfrågade lärarna hade återkommit med svar om 
deltagande bestämdes en tid för intervju. 
 
Tre intervjuer med lärare och fem klassrumsobservationer på samma skola låg till 
grund för studies resultat. Intervjuerna utfördes på skolan och dokumenterades med 
hjälp av ljudupptagning. Innan varje enskild intervju påbörjades fick lärare frågan om 
de godkände att intervjun spelades in. De fick också en påminnelse om att deras 
deltagande var självvalt och att de kunde avbryta sitt deltagande i undersökningen om 
de önskade, vilket även framkom i informationsbrevet (se bilaga 1). Lärare fick även 
veta att deltagandet var anonymt och att deras namn inte förekommer i studien. Syftet 
med undersökningen presenterades muntligt för att ge lärare en bättre förståelse för 
undersökningen och intervjufrågorna. Lärare informerades även om att denna 
undersökning ingår i ett examensarbete på utbildningen till grundskollärare, och att de 
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material som har använts för denna studie kommer publiceras i en databas hos 
högskolan Dalarna. Efter den första inledande fasen startade själva intervjun som 
genomfördes på ungefär 20 minuter. 
 
Eftersom två av intervjuerna gjordes vid olika tillfällen under veckan och den sista 
intervjun skedde vid ett tillfälle en vecka senare genomfördes transkribering samma 
dag som intervjun genomfördes. Detta för att ha intervjun färskt i minnet. 
Inspelningen som skedde under intervjuerna har legat till grund för utskriften och har 
skrivits ut ordagrant. Det som i samtalet inte var relevant för studien togs inte med i 
utskriften.  
 
Lärare ett tog sin examen 1997 och är utbildad i matematik och NO för årskurs 1-7. 
Hen arbetade på högstadiet de första sju åren men är nu tillbaka på mellanstadiet.  
 
Lärare två blev klar med sin utbildning våren 2012. Hen har en examen i 
grundskolans tidigare år från f-6. 
 
Lärare tre tog lärarexamen 1996 och är utbildad Ma/No, bild och tekniklärare i 
årskurs 1-7. Lärare tre är även förstelärare i NO och har skapat arbetsmaterialet som 
den här skolan arbetar med. 
 
5.6 Genomförande av observation 
Observationerna genomfördes med hjälp av ett observationsschema som Kihlström 
(2007 s.31) beskriver i Lära till lärare. Observationsschemat kompletterades även med 
frågor skapade utifrån studiens frågeställningar (Bilaga 3). Hon anser att det innan 
observationer ska skapas ett schema så att man kan ringa in vilka frågor som ställs 
under lektionen eller kryssa i hur många som ställts av varje sort. Hon menar att detta 
kan underlätta arbetet, men påpekar att detta inte har någon effekt om man inte vet 
vad som ska observeras (2007 s.30).  
 
Skolan där observationerna genomfördes på var samma grundskola där intervjuerna 
ägde rum. Studien utfördes på mellanstadiet i årskurs 4-6 med ca 160 elever. Under 
observationerna var observatören placerad längst bak i klassrummet för att få en god 
överblick över alla. Observatören använde sig även av ett observationsschema som 
hjälp för att hålla fokus på att det som observerades var relevant utifrån syftet och 
frågeställningarna. Observationen berörde alla elever i klassrummet och det var 
elevernas kroppsrörelser, språk och engagemang till lektionen som observerades.  
 
Observation 1 genomfördes i en årskurs 6 med 21 elever varav 11 flickor och 10 
pojkar. Fem elever saknades på grund av sjukdom eller ledighet. NO är schemalagd 
två gånger i veckan med lektionstid på 65 minuter och 80 minuter. 
 
Observation 2 genomfördes i en årskurs 6 med 23 elever varav 12 flickor och 11 
pojkar. Tre elever saknades på grund av sjukdom. NO är schemalagd två gånger i 
veckan med lektionstid på 40 minuter och 100 minuter. 
 
Observation 3 genomfördes i en årskurs 4 med 13 elever varav sju flickor och sex 
pojkar. Fyra elever saknades på grund av sjukdom eller ledighet. NO är schemalagd 
en gång i veckan, 80 eller 90 minuter. 
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Observation 4 genomfördes i en årskurs 4 med 16 elever varav nio flickor och sju 
pojkar. En saknades på grund av sjukdom. NO är schemalagd en gång i veckan, 80 
eller 90 minuter. 
 
Observation 5 genomfördes i en årskurs 4 med 18 elever varav åtta flickor och tio 
pojkar. Alla elever var närvarande. NO är schemalagd en gång i veckan, 80 eller 90 
minuter. 
 
Tabell 1. Kortare beskrivning av observationerna. 
Observationer Årskurs Längd Ämnesområde Arbetssätt 
 
Observation 1 
Lärare 2 

 
6 

 
80 min 

 
Kemi 
(E-nummer) 

Genomgång i 45-50 minuter. Sedan eget 
arbete i arbetsboken. 

 
Observation 2 
Lärare 2 

 
6 

 
100 min 

 
Kemi 
(E-nummer) 

Genomgång i 45-50 minuter. Sedan eget 
arbete i arbetsboken. 

 
Observation 3 
Lärare 1 

 
4 

 
80 min 

 
Biologi 
(Fotosyntesen) 

Genomgång med återkoppling från förra 
veckans arbete. Därefter får eleverna 
söka i registret efter orden och leta reda 
på svaret till frågorna i arbetsboken. 

 
Observation 4 
Lärare 1 

 
4 

 
80 min 

 
Biologi 
(Näringskedjor 
och nedbrytare) 

Genomgång där de ser på film om hur 
det var på jorden innan nedbrytare fanns. 
Därefter arbetade eleverna självständigt i 
arbetsboken. 

 
Observation 5 
Lärare 1 

 
4 

 
60 min 

 
Biologi 
(näringskedjor 
och nedbrytare) 

Genomgång där de ser på film om hur 
det var på jorden innan nedbrytare fanns. 
Därefter arbetade eleverna självständigt i 
arbetsboken. 

  
 
5.7 Etiska aspekter 
För att skydda den enskilda individen vid en empirisk studie har Vetenskapsrådet 
(2002 s.6) i Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning tagit 
fram etiska regler till syfte att ge normer för förhållandet mellan forskare och 
undersökningsdeltagare. Detta för att det t.ex. vid en konflikt kan en god avvägning 
ske mellan forskningskravet och individskyddskravet. Vetenskapsrådet har skapat fyra 
huvudkrav utifrån det grundläggande individskyddskravet. Dessa är:    
 
1. Informationskravet: forskaren ska informera de av forskningen berörda om den aktuella 
forskningsuppgiftens syfte 
 
2. Samtyckeskravet: deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 
medverkan. 
 
3. Konfidentislitetskravet: uppgifter om alla i en undersökning ingående personer ska ges största 
möjliga konfidentialitet och personuppgifterna ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 
inte kan ta del av dem. 
 
4. Nyttjandekravet: uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 
forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2002 s.6). 
 
Vetenskapsrådet (2002 s.6) understryker också att empiriska studier ska visa hänsyn 
till dessa krav. För att i denna studie möta dessa krav från Vetenskapsrådet gjordes en 
första kontakt med rektorn för skolan som tillfrågades att delta i undersökning. 
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Därefter formulerades ett informationsbrev (se bilaga 1) där berörda lärare i god tid 
fick information om syfte och frågeställningar med undersökningen samt varför jag 
ville göra denna undersökning. I informationsbrevet framgick även att det var frivilligt 
att delta och att deltagaren fick avbryta sin medverkan när som helst under studiens 
gång. Deltagarna fick även veta att deltagandet var konfidentiellt och att deras namn 
inte kommer anges i studien. Information om att denna undersökning ingick i ett 
examensarbete under utbildningen till grundskollärare och att de material som 
användes i denna studie endast skulle användas till examensarbetet framgick av 
informationsbrevet. Slutligen skickades informationsbrev ut till föräldrar som hade 
elever i de klasser där observationer genomfördes för att informera och inhämta ett 
godkännande att eleverna fick delta (se bilaga 2).  
 
5.8 Validitet och reliabilitet 
Larsen (2007 s.40) betonar att validitet betyder giltighet och relevans. Författaren 
menar att, vid en kvalitativ metod med intervjuer finns möjlighet att göra förändringar 
för att resultatet ska få så hög validitet som möjligt (2007 s.80). Eliasson (2010 s.16) 
framhäver i Kvantitativ metod från början att bara forskaren är säker på sin frågeställning 
och tydliggör den igenom hela undersökningen blir validiteten högre. Eftersom 
studiens intervjufrågor var framtagna ur frågeställningarna var det möjligt att samla in 
data som var relevant för studien. 

Eliasson (2010 s.14) betonar att reliabilitet handlar om när en undersökning är pålitlig 
eller inte. Hon menar att när det finns ett resultat från en tidigare undersökning kan 
en ny forskare upprepa undersökningen. Skulle forskaren få samma resultat så är 
reliabiliteten väldigt hög (2010 s.15). Vidare understryker Eliasson att en 
undersökning som inte har hög reliabilitet kan bli ifrågasatt vad det gäller dess 
trovärdighet (2010 s.15). För att den här studien skulle nå en så hög reliabilitet som 
möjligt har val av metod, urval, genomförande och analysmetod redogjorts noggrant. 
När områdena beskrivs på ett noggrant sätt ger det möjlighet för forskare som är 
intresserad av denna studie att utföra samma studie och eventuellt få ett liknade 
resultat.  
 
5.9 Analysmetod 
Starrin och Svensson (1994 s.125) framhäver att man vid ett fenomenografiskt analys- 
och tolkningsarbete först bekantar sig med materialet för att sedan kunna observera 
skillnader och likheter som i sin tur kategoriseras och till sist studeras. Eftersom det 
första steget är att bekanta sig med materialet behövs därför texterna med de 
transkriberade intervjuerna läsas flera gånger, vilket ger forskaren en möjlighet att 
skapa sig ett helhetsintryck av varje text. Dock påpekar författarna att det första steget 
bara ska göra forskaren bekant med innehållet och inte upptäcka den intervjuades 
uppfattningar (1994 s.125). Vidare beskriver Starrin och Svensson (1994 s.126) att 
nästa steg i analys- och tolkningsarbetet är att man på ett systematiskt sätt ställer 
skillnaderna och likheterna mot varandra. Dessa olika delar från intervjuerna ska 
sedan sammanställas så att mönster och beskrivningar av företeelser kommer fram. 
Författarna betonar även att man i detta steg kan behöva läsa texterna i sin helhet 
flera gånger för att nya mönster skall framträda och behöver ställas mot andra 
påståenden. 
 
I en fenomenografisk analys ska samband och skillnader upptäckas. För att underlätta 
arbetet används en så kallad meningskoncentrering för att minska mängden material 
(Starrin & Svensson 1994 s.125). Kvale (1997 s.174) betonar att man vid 
meningskoncentrering tar fram det mest centrala ur en stor textmassa för att få en 
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mer hanterbar mängd. Nästa steg är att kategorisera det centrala till 
beskrivningskategorier. Starrin och Svensson (1994 s.127) betonar dock vikten av att 
beskrivningskategorierna särskiljs och att de inte på något sätt överlappar varandra. I 
beskrivningskategorierna ska det framgå likheter och skillnader i människors 
uppfattningar om det fenomen som studien gäller. Beskrivningskategorierna utgör 
sedan utfallsrummet, vilket innebär att relationer mellan beskrivningskategorier kan 
sedan utersökas i ett så kallat fenomenografiskt utfallsrum. Om man frågar ett antal 
människor om hur man uppfattar något, kommer man kunna urskilja ett antal olika 
sätt att förstå företeelsen i fråga, detta är utfallsrummet. (Starrin & Svensson 1994 
s.127).  
 
5.10 Analysprocess 
Samtliga intervjuer transkriberades samma dag som intervjun genomfördes för att ha 
intervjun färskt i minnet. Eftersom alla intervjuer spelades in kunde de vid 
funderingar spelas upp igen för att se om transkriberingen stämde. Inspelningarna 
som skedde under intervjuerna har legat till grund så att transkripten har skrivits ut 
ordagrant. När det transkriberade materialet bearbetades lästes det flera gånger för att 
ge ett helhetsintryck inför strukturering, meningskoncentrering och kategorisering. 
Nästa steg i analysen var att efter flera genomläsningar bearbeta ett stycke i taget för 
att sedan kunna göra en meningskoncentrering (Tabell 2). För att få fram de centrala 
delarna i stycket formulerades det om och den nya formuleringen placerades bredvid 
den gamla texten så att möjligheten att gå tillbaka till originalet fanns under hela 
analysprocessen. Meningskoncentreringarna lästes flera gånger för att jämföra dem 
och på så sätt upptäcka skillnader och likheter som underlättade kategoriseringen. 
Nedan (Tabell 2) följer två exempel på hur två olika originalutskrifter först 
meningskoncentrerades för att sedan kategoriseras.  
 
Fem beskrivningskategorier formulerades utifrån innehållet i intervjuerna. 
Beskrivningskategorierna har även underkategorier som återspeglar lärarnas 
uppfattningar. Starrin & Svensson (1994 s.127) betonar att ett av kraven för 
kategorisering i en fenomenografisk analys är att kategorierna har formulerats på ett 
sätt så de inte överlappar varandra, utan att alla behandlar ett ”eget” område. De fem 
beskrivningskategorierna och underkategorierna som formulerades utifrån studiens 
intervjumaterial behandlar alla studiens tre frågeställningarna fast i olika grader. 
Beskrivningskategorierna och underkategorierna som formulerades fungerade även 
som olika avsnitt i resultatets del. Dessa är:  
 

 Kategori 1: Att varva teori och praktik. 
- Kategori 1a: Att varva teori och praktik: undersökande arbetssätt. 
- Kategori 1b: Att varva teori och praktik: visuella verktyg. 

 
 Kategori 2: Att diskutera och koppla till tidigare erfarenheter.  

 
 Kategori 3: Att utgå från elevernas intresse.  

- Kategori 3a: Motorer och teknik.  
 
I beskrivningskategorierna ett till tre behandlades den första frågeställningen på olika 
sätt angående hur lärare beskriver att de fångar både pojkar och flickors intresse för 
NO. Beskrivningskategorierna belyser vilka olika praktiska moment de varvar med 
teorin (film, bilder, experiment m.m.). Hur det kopplar undervisningen till elevers 
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tidigare erfarenheter samt hur de tar reda på en elevs intresse för att i nästa steg kunna 
använda det i lektionssammanhang för att på så sätt fånga eleven. 
 

 Kategori 4: Könets påverkan.  
- Kategori 4a: Ingen skillnad mellan könen. 
- Kategori 4b: Skillnad mellan könen.  

 
I beskrivningskategori fyra behandlades den andra frågeställningen angående hur 
lärare beskriver eventuella skillnader mellan pojkar och flickors intresse för NO. 
 

 Kategori 5: Elevers engagemang i förhållande till lektionens innehåll och arbetssätt. 
 
I beskrivningskategori fem behandlades den sista frågeställningen angående hur 
pojkar och flickor förhåller sig till lärarens arbetssätt och lektionsinnehåll under NO-
lektionerna. Denna beskrivningskategori skapades från observationernas anteckningar 
med hjälp av meningskoncentrationer som vid intervjuerna.  
 
Lärarna som genomförde intervjuerna har anonymiserats genom att de i denna studie 
benämns som lärare 1, lärare 2 och lärare 3.  
 
Tabell 2. Exempel på originaltext som meningskoncentrerats och kategoriserats för att besvarar 
studiens första frågeställning. 

Original utskrift Meningskoncentrering Beskrivningskategori 

Exempel på variation 
i kategori 

Jag brukar aldrig börja med nu ska vi 
svara på frågor och läsa innantill i 
boken utan de kommer sen. Utan lite 
diskussioner plocka nått, ta en film 
som man kan diskutera utifrån för att 
väcka intresse för jag känner att man 
får med sig fler då än att man ska sök 
leta information. De får komma lite 
senare när dom har vissa kunskaper 
och bara behöver få det bekräftat 
från boken att det var så de va. Då 
tror jag de blir mer befäst kunskap.

Praktiskt moment genom 
att se på film för att 
sedan följas upp av teori 
genom diskussioner. 

 
 
Att varva teori och 
praktik 
 

 
 
 
 
 
Att varva teori och 
praktik: visuella verktyg

I diskussioner kommer det ju fram 
vad de tycker om och vad de har för 
intressen vad de gör på fritiden bara 
när man samtalar och då gäller det att 
lägga lite på minne så man kan 
koppla vissa övningar eller viss teori 
till att dom ska förstå kopplar man 
till de jag vet att dom håller på med, 
om det så är data-spel, bandy eller 
fotboll man kan ju koppla det på 
olika sätt. Försöker få det till, men 
man når ju inte alla då men olika 
grupper olika gånger. Sen kan de 
faktiskt se det för ofta har dem 
ganska stor koll på varandra och vad 
de gör. Och då kan de koppla till och 
hänga upp minnet på det i alla fall. 
 

Memorera elevernas 
intresse och koppla till 
dessa 

 
Att diskutera och 
koppla till tidigare 
erfarenheter 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Att utgå från elevernas 
intresse 
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Syftet med observationen var att studera hur pojkarna och flickorna förhåller sig till 
lärarens arbetssätt och lektionsinnehåll under NO-lektionerna. Inför observationerna 
skapades det frågor (se bilaga 3) som skulle fungera som stöd under observationen för 
att behålla fokus på rätt saker. Under observationerna gjordes anteckningar som 
sedan skrevs om till löpande text.  
 
 
6. Resultat 
I resultatdelen beskrivs resultatet från intervjuerna och klassrumsobservationerna som 
var av relevans för frågeställningarna. Syftet med denna studie var att ta reda på hur 
praktiserande lärare arbetar och beskriver arbetet inom NO för att fånga elevers 
intresse. Syftet var också att ta reda på hur lärarna tänker kring genus när de planerar 
lektionerna. Intervjuerna och observationerna sammanställdes och presenterades med 
hjälp av frågeställningarna, samt beskrivningskategorierna från analysprocessen. 
Resultatdelen avslutas med en sammanfattning av resultatet. 
 
6.1 Hur beskriver lärare att de fångar både pojkar och flickors intresse för NO i 
årskurs 4-6. 
De uttalanden som framkom vid intervjuerna om hur de tre lärarna uppfattade att de 
fångade både pojkars och flickors intresse för NO var; att varva teori med praktik, att 
skapa förståelse genom att använda teorin som en grund för praktiskt moment och att 
synliggöra teorin med hjälp av visuella hjälpmedel.   
 
Kategori 1: Att varva teori och praktik. 
Alla tre lärarna beskrev att de uppfattade, att när undervisningen blev monoton 
minskade elevernas intresse för undervisningen. I sammanhanget gavs långa 
teoretiska genomgångar som ett exempel på vad en monoton undervisning kunde 
vara. Därmed menade lärarna att teori eller teoretiska genomgångar behövdes 
vararvas med praktiskt arbete.  Lärare 1, uttryckte följande; 
”Det går ju att döda ett ämne ganska lätt genom att vara för teoretisk” (Lärare 1). 
Vanliga sätt att undvika monotont arbete var enligt lärarna att involvera praktiska 
moment som film, diskussioner och olika arbetsuppgifter. En lärare uttrycker det som 
att ”det mest optimala för ett lyckat lektionspass är en variation av aktiviteter för att 
fånga både pojkar och flickor” (Lärare 3). Lärarna uttrycker i sammanhanget att de 
upplever det svårt att hitta arbetssätt som fångar alla elevers intresse vilket beskrivs 
som ytterligare ett skäl till att varva teori och praktik. Genom ett sådant 
förhållningssätt menar lärarna att de fångar olika elever vid olika tillfällen. 
 
Kategori 1a: Att varva teori och praktik: undersökande arbetssätt. 
De tre lärarna beskrev att de uppfattat att en kombination mellan teori och praktik är 
det bäst för att fånga elevernas intresse. I sammanhanget betonar Lärare 2 och 3 att 
de alltid försöker ge eleverna en teoretisk bas och därefter varva teori och praktik. 
Lärare 1, uttyckte följande; Eftersom eleverna lär på olika sätt, är en kombination 
mellan teori och praktik det bästa. När man kombinerar dessa menar lärare 1 att man 
fångar olika elever vid olika tillfällen, och på så sätt blir det inte alltid samma elever 
som inte förstår. Lärarna uttryckte i undersökningen att experiment ofta är något som 
lockar eleverna. Där får de möjlighet till att arbeta mer praktiskt och inte bara läsa sig 
till kunskap. I sammanhanget anser lärarna att det är svårt för eleverna att utföra ett 
experiment utan en teoretisk grund eftersom de inte vet vad de ska titta efter. Lärarna 
uttryckte att; alla experiment behöver en förförståelse innan man kan utföra dem. 
Lärarna uttryckte att de försöker använda sig av tidigare erfarenheter från vad som 
fångat pojkars och flickors intresse under de teoretiska delarna. Genom ett sådant 
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förhållningssätt menar lärarna att de även fångar eleverna vid de teoretiska tillfällena 
lika mycket som vid de praktiska. 
 
Kategori 1b: Att varva teori och praktik: visuella verktyg. 
Alla tre lärare beskrev att de uppfattat att visa filmer och bilder är två komponenter 
som kan fånga elevernas intresse. I sammanhanget beskrevs visuella verktyg som en 
viktig faktor i NO-undervisningen. Att hitta bilder eller filmer som kan finnas som 
stöd till det teoretiska eller praktiska är guld värt enligt lärarna. Lärare 3, uttryckte att 
det finns elever som har svårt att ta in information genom att bara läsa eller bara höra. 
I sammanhanget uppfattar lärare 3 att dessa elever brukar kunna bli hjälpta av bilder 
eller filmer eftersom de då får en möjlighet att koppla texten eller genomgång till 
visuella verktyg. Att lärarna väljer att arbeta med visuella verktyg anser lärare 3 är ett 
genusmedvetet val eftersom det inte ”riktar sig till bara ett kön” utan passar alla 
eleverna på något sätt (Lärare 3). 
 
Kategori 2: Att diskutera och koppla till tidigare erfarenheter. 
Lärarna beskrev att de uppfattat betydelsen av att läraren är uppmärksam på och 
genusmedveten vid klassrumsdiskussioner. Detta eftersom pojkar ofta är mer 
högljudda och ropar ut svaren eller frågorna vilket kräver en viss uppmärksamhet hos 
läraren för att försöka få med flickorna. I sammanhanget beskrev lärare 2 att hen 
utifrån tidigare erfarenheter märkt att flickorna ofta hamnar i bakgrunden under 
diskussioner. Enligt lärarna är engagemanget i diskussionerna större om eleverna 
själva hittar ämnen att diskuter. Lärare 2 uppfattade att detta kan göra att nya 
kunskaper befästs lättare hos eleven. Läraren uttrycker att eleverna oftare kommer 
ihåg det klasskompisarna har sagt, och att det då är viktigt att vara uppmärksam som 
läraren och ta del av vad som sägs och återkoppla vid andra tillfällen. I sammanhanget 
uttryckte alla tre lärarna att det vid diskussioner blir problem med de tystlåtna 
eleverna som inte deltar i klassrumsdiskussionerna. Lärare 2, uttryckte följande; ”Det 
går inte att ställa en fråga till de elever som är tystlåtna för då sluter dem sig direkt” 
(Lärare 2). Vanliga sätt att undvika att de tystlåtna eleverna försvinner under 
klassrumsdiskussioner är enligt lärarna att de skapar en ögonkontakt med dessa elever. 
Lärare 2 uttryckte att ögonen säger mycket, kan man bara få ögonkontakt med eleven 
kan man se om eleverna förstår. I sammanhanget betonade lärare 2 att om man inte 
få någon ögonkontakt får läraren gå till eleverna när diskussionen är slut och höra 
efter vad de uppfattat. Genom ett sådant förhållningsätt menar lärarna att det 
försöker ta del av alla elevers intressen och tidigare erfarenheter.  
 
Kategori 3: Att utgå från elevernas intresse. 
Alla tre lärarna beskrev att de uppfattade vikten av att försöka skapa en relation med 
eleverna för att på så sätt få fram elevernas intressen som sedan kan användas i 
undervisningen för att fånga elevernas uppmärksamhet och intresse för 
naturvetenskap. I sammanhanget beskrev lärarna att det i diskussioner ofta kommer 
fram vad eleverna tycker om och vad de har för intressen. Eleverna kopplar ofta till 
fritiden när de samtalar. Därmed menade lärarna att diskussioner är ett bra sätt att ta 
reda på vad elever tycker är intressant för att kunna koppla undervisningen till det. 
Som lärare gäller det att försöka ta tillvara på elevers intresse men att det ibland kan 
vara svårt att möta alla intresseinriktningar. Lärare 2, uttryckte följande; ”självklart når 
man inte alla elever jämt, men olika grupper olika gånger” (Lärare 2). Lärarna beskrev 
att det uppfattade att det är svårt när de har grupper på 26 elever, eftersom de inte 
kan fånga alla elevers intressen varje lektion. En lärare uttrycker ”Når man 20-22 
stycken har man gjort ett bra arbete för jag måste vara realist fast jag mer än gärna 
skulle vilja nå alla varje gång” (Lärare 3). I sammanhanget beskrev lärarna att de 
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uppfattade att det är viktigt som lärare att vara uppmärksam på om det är samma 
elever som varje gång inte nås under lektionerna. Skulle detta ske anser lärarna i 
studien att läraren måste börja granska sin egen undervisning för att se vad som kan 
göras annorlunda och eventuellt ändra undervisningen.  
 
Lärarna uttryckte att klassernas storlek är en faktor som kan spela in för att lärare ska 
ha möjlighet att nå alla elever under en lektion. I klasser med 23-26 elever finns det 
individer med olika intressen från olika delar av världen och på olika kunskapsnivåer. 
Detta uttrycker lärarna är ett större problem än att fånga elevers intresse. I 
sammanhanget beskrev lärarna att det finns elever som har en låg kunskapsnivå och 
lärarna uttryckte att det inte går att lägga undervisningen på den nivån för den är 
alldeles för låg för de andra eleverna. Detta är ofta något som alla lärare alltid har 
dåligt samvete för. Lärare 1, utrycker följande; när elevernas nivåskillnader skiljer sig 
avsevärt är det ett ännu större problem” (Lärare 1). Lärarna uttrycker i sammanhanget 
att de alltid måste planera för att försöka få med så många elever som möjligt, och att 
de under planeringen resonerar kring genus, samt vilka lektioner och lektionsinnehåll 
som skulle passa olika elever. Lärarna uttrycker att gruppstorleken är en stor faktor 
för att kunna utgå från elevernas intresse men att nivåskillnaderna skapar större 
svårigheter i planeringen än vad genusmedvetenhet gör.  
 
Kategori 3a: Motorer och teknik. 
Lärare 1, uttryckte följande; ”Jag har slutat ha förutfattade meningar om vad pojkar 
och flickor tycker är intressant” (Lärare 1). I sammanhanget uppfattade lärare 1 att det 
var lättare att fånga elevernas intresse på högstadiet eftersom det ofta handlade om 
motorer, Epatraktorer och trimning. Dock erkänner lärare 1 att det ofta riktades till 
pojkar. Lärare 1 medger ”att i min värld är flickor mer nöjda med att den fungerar 
medan pojkar vill förbättra den eller arbeta med den” (Lärare 1). Lärare 1 beskrev att 
hen uppfattade att pojkar har mer begrepp för vissa saker och framhåller att hen 
tidigare inte varit så genusmedveten vilket exemplet ovan visar. I sammanhanget 
uttrycker lärare 1 att hen har blivit mer genusmedveten allt eftersom begreppet genus 
har ökat i samhället. Ett sådant förhållningssätt underlättar vid planering av lektioner 
för att fånga alla eleverna.  
 
Slutsats 
Lärarna uppfattar att teoretiska genomgångar påverkar elevernas intresse för NO på 
ett negativt sätt. För att motverka att elevernas intresse för NO sjunker inkluderar 
lärarna olika former av praktiska moment. Vid undersökande arbete kombineras teori 
med praktik. Teorin beskrivs här som en förutsättning för det praktiska arbetet. Vid 
andra tillfällen uttrycks att det är variationen mellan teori och praktik som har 
betydelse. Ett liknande exempel ges angående visuella hjälpmedel de används dels 
som en variation till annan undervisning men beskrivs även vara en viktig resurs för 
de elever som lättare lär genom filmer och bilder. Dock uttrycks det att även om 
undervisningsmetoderna varierar under lektionerna finns det andra aspekter som har 
betydelse för vad som påverkar elevers intresse för NO. En viktig aspekt som 
beskrevs var att man som lärare behöver lyssna och ta till sig elevernas intresse. Detta 
för att senare kunna utgå från elevernas intressen under lektionerna och på så sätt 
skapa en relation mellan elevens intresse och NO-undervisningen. Lärarna uppfattar 
även att relationen mellan lärare och elev förbättras om lärararen visar nyfikenhet för 
elevens intressen. 
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6.2 Hur beskriver lärare eventuella skillnader mellan pojkar och flickors intresse för 
NO i årskurs 4-6? 
De uttalanden som framkom vid intervjuerna om hur de tre lärarna uppfattade 
eventuella skillnader mellan pojkar och flickors intresse för NO var; att skillnaden 
mellan pojkar och flickors intresse för NO inte är uppenbar, att intresset hos enskilda 
elever varierar mellan de olika arbetsområdena, dock ansågs detta inte som en skillnad 
mellan kön och genus utan mer beroende av vilka intressen enskilda elever har. 
 
Kategori 4: Könets påverkan 
Alla tre lärarna uppfattade att intresset för NO hos pojkar och flickor är lika stort. I 
sammanhanget kan lärarna inte nämna något område inom NO där det alltid är 
samma kön som förlorar.  
 
Kategori 4a: Ingen skillnad mellan könen. 
Alla tre lärare uttryckte att de inte kan säga att det finns ett tydligt mönster i 
undervisningen där något av könen förlorar jämt. En lärare uttryckte följande; ”det 
ser olika ut beroende på vilket arbetsområde vi arbetar med” (Lärare 3). Vanligt är att 
intresset hos eleverna varierar mellan de olika arbetsområdena. Lärarna uttrycker i 
sammanhanget att de upplever att detta snarare beror på den enskilda elevens intresse 
och inte att det har med kön och genus att göra. 
 
Kategori 4b: Skillnad mellan könen 
Lärare 3 beskrev att hen uppfattade en viss skillnad mellan könen i de två sexorna 
som läraren undervisar. I sammanhanget uppfattade lärare 3 att den ena klassen som 
lärare 3 haft under två år, där vågar alla ställa frågor, kommentera och säga vad de 
tror. Dock uttrycker lärare 3 att pojkarna är ett snäpp mer högljudda än flickorna men 
att det ändå blir ett bra diskussionsklimat i gruppen. Lärare 3 beskrev att det är 
enskilda elever i den andra sexan som ställer frågorna och diskuterar och där är det 
även mest pojkar som svarar. Alla tre lärarna uttrycker i sammanhanget att de kunnat 
se tydliga mönster hos pojkar, att de är mer intresserade av experiment och mindre 
intresserade av teori.    
 
Slutsats 
Lärarna uppfattar att skillnaden mellan pojkar och flickors intresse för NO inte är 
uppenbar. Alla tre lärarna uttryckte att det ofta är pojkarna som är mer högljudda och 
vågar ta plats under lektionerna. Dock uttrycks det att detta inte kan kopplas till 
intresset. Lärarna uttrycker i sammanhanget att de kan se att intresset hos enskilda 
elever varierar mellan de olika arbetsområdena, dock uppfattas detta enligt lärarna inte 
som en skillnad mellan kön och genus utan mer vilka intressen enskilda elever har. 
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6.3 Hur förhåller sig pojkar och flickor till lärarens arbetssätt och lektionsinnehåll 
under NO-lektionerna?  
Det som framkom vid observationerna om hur pojkar och flickor förhåller sig till 
lärarens arbetssätt var; att det är svårt att veta om det är arbetssättet eller innehållet 
under NO-lektionerna som är av störst betydelse när det gäller elevernas engagemang, 
att observationerna i årkurs 4 visade på en stark koppling till lektions innehåll medan 
observationerna i årskurs 6 visade en stark koppling till arbetssättet 
 
Kategori 5: Elevers engagemang i förhållande till lektionens innehåll och arbetssätt. 
Innehållet för lektionerna i årskurs 6 handlade om, ”Vardagskemi” och E-nummer. 
Läraren hade genomgång där eleverna fick veta olika E-nummers betydelse och 
exempel på produkter de kan förekomma i. Under genomgången skapades det frågor 
och funderingar vilket ledde till olika klassrumsdiskussioner. I slutet av lektionen fick 
eleverna arbeta självständigt.  
 
Elevernas engagemang för lektionen och arbetsområdet, vardagskemi visades under 
observationerna på olika sätt. I sammanhanget visade pojkar under observation 1 
inget engagemang för NO. Detta upplevde jag genom att flera elever under 
genomgången tappade koncentrationen och gjorde andra saker än att lyssna, vissa 
elever suckade även väldigt högt. Lektionen fick ändå liv när fler och fler elever 
började ställa frågor och olika klassrumsdiskussioner uppkom. När genomgången var 
slut och eleverna skulle arbeta självständigt blev engagemanget hos pojkar och flickor 
tydligt märkbart. Jag upplevde att flickorna under observation 1 visade ett 
engagemang för NO genom att de tog tag i uppgifterna direkt och satte sig ned och 
arbetade medan de flesta pojkarna visade sitt engagemang genom att springa runt i 
klassrummet. 
 
Observation 2 visade att elevernas deltagande under lektionen var väldigt passivt och 
engagemanget för innehållet fanns bara delvis vid vissa specifika tillfällen. Exempel på 
innehåll som engagerade eleverna var när ”bäst före datum” diskuterades. Detta 
upplevdes genom att hela klassen blev delaktig i en djup diskussion där alla ville 
tillägga något eller ställa frågor. Exempel på frågor som ställdes var; ”Varför har vi 
bäst före datum”, ”Hur vet man vilket datum man ska sätta”. När genomgången var 
slut och eleverna skulle arbeta själva ändrades engagemanget hos flertalet elever. 
Detta synliggjordes när en grupp elever som valt att sätta sig ute i korridoren för att 
arbeta istället valde att leka leken ”sanning eller konka”. Arbetsinsatsen inne i 
klassrummet var även den låg där elever valde att prata med varandra istället för att 
arbeta med NO. 
 
Innehållet för lektionerna i åk 4 handlade om, Biologi, Nedbrytare. Läraren hade 
genomgång där eleverna fick veta vad lektionen skulle handla om och att ordet 
nedbrytare hade stor betydelse. Efter genomgången visade läraren en film för eleverna 
som handlade om nedbrytare. I slutet av lektionen fick eleverna arbeta självständigt i 
arbetsboken. 
 
Elevernas engagemang för lektionen och arbetsområdet, biologi visades under 
observationerna på olika sätt. I sammanhanget visade hela klassen under observation 
3 och 5 ett stort engagemang för lektionens innehåll och arbetsätt. Detta upplevdes 
genom att eleverna var mycket aktiva och visade ett engagemang genom att svara på 
frågorna som läraren ställde. Engagemanget hos eleverna varade även när 
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genomgången var slut och de skulle arbeta självständigt. Eleverna tog upp böckerna 
direkt och började arbeta. 
 
Observation 4 visade att elevernas engagemang för lektionens innehåll och arbetssätt 
var blandat. Sammanfattningsvis så visade den större delen av gruppen ett aktivt 
deltagande och ett engagemang för lektionens innehåll och arbetssätt.  De flesta 
uttryckte att filmen var intressant och började arbeta direkt när det blev självständigt 
arbete. Lektionens innehåll och arbetsätt verkade dock inte engagera tre flickor i 
klassen som valde att pratade med varandra under hela filmen och även när det 
självständiga arbetet började.  
 
Observationerna visade att en av klasserna i årskurs 6 var väldigt engagerade i 
klassdiskussionerna om E-nummer. Eleverna i den klassen ställde frågor och deltog 
aktivt i diskussionerna som uppkom. Eleverna i den andra klassen visade främst 
engagemang när ”bäst före datum” diskuterades. Under observationerna märktes 
även en skillnad i gruppdynamiken hos de två klasserna (åk 6). Detta skulle kunna 
vara av betydelse i vilken utsträckning eleverna vågade visa engagemang för 
lektionens innehåll och arbetssätt. Eleverna i årskurs 4 visade stort engagemang i 
klassamtalen om filmens innehåll eftersom den skapade en nyfikenhet hos eleverna 
som ledde till att de ställde frågor till läraren som i sin tur skapade 
klassrumsdiskussioner.  
 
Slutsats 
Även om inte alla elever i klasserna visade engagemang i klassdiskussionerna och 
klassamtalen så verkade denna arbetsform engagera flertalet elever oavsett årskurs. 
Det arbetssätt som verkade skapa störst skillnad mellan könen oavsett årskurs var det 
självständiga arbete där flickorna i större utsträckning tycktes engagera sig i uppgiften 
än vad pojkarna tycktes göra. Alla elever kanske inte är självgående och behöver 
därför erbjudas ett alternativt arbettsätt. 
 
6.4 Sammanfattning av resultat 
Alla tre lärare uttrycker att det bästa sättet för att fånga elevernas intresse i NO-
undervisningen är att variera arbettsättet genom att ha genomgångar, diskussioner, 
film, bilder och självständigt arbete. De uppfattar även att det är viktigt att skapa en 
kontakt med eleverna för att kunna läsa av elevernas intressen för att senare använda 
dessa i undervisningen på olika sätt. Dock uttrycker lärarna att det inte alltid är 
gruppstorlek, genus och intresse som ligger till grund för att elevers intresse för NO-
ämnena är lågt, utan att det även kan bero på elevernas olika kunskapsnivåer. 
Kunskapsnivåerna skapar enligt lärarna det största problemet eftersom det är svårt att 
undervisa på en nivå där alla förstår och känner en kunskapstörst att ta sig vidare. 
Lärarnas uppfattningar är att de arbetar utifrån elevernas förkunskaper så gott det går 
vid planeringen inför ett område, men påpekar att det är svårt att nå alla elever. 
 
Observationerna visade att skillnaden mellan pojkar och flickors engagemang för NO 
är svårt att avgöra. I de yngre årkurserna visade observationerna ett stort engagemang 
hos flertalet elever, medan observationerna i de äldre årskurserna visade att 
engagemanget hos pojkar inte var lika stort som hos flickor.  
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7. Diskussion 
Diskussionsavsnittet är uppdelat i två delar, en metoddiskussion och en 
resultatdiskussion. I metoddiskussionen kommer metodvalet för studien att 
diskuteras. I resultatdiskussionen kommer studiens resultat att jämförs mot 
litteraturen i bakgrunden samt kopplas samman med studiens teoretiska utgångspunkt 
för att finna svar på litteraturstudiens syfte och frågeställningar.  
 
7.1 Metoddiskussion 
Alla intervjuer dokumenterades med hjälp av ljudinspelning (Kvale 1997 s.147). När 
ljudinspelning väljs som metod vid intervjuer finns det en risk att intervjun blir 
ansträngd. Alla lärare godkände att intervjun blev inspelad och det fanns ingen 
misstanke om att läraren kände sig obekväm och att svaren blev ansträngda. 
Ljudupptagningen var sedan till stor hjälp då intervjuerna skulle transkriberas.  
 
Studien är en typ av fallstudie där NO-undervisningen på en skola undersöktes 
genom både intervjuer och observationer. Tre lärare intervjuades för denna studie och 
5 klasser observerades. Dessvärre kontaktades endast en skola, vilket kan ha bidragit 
till att flera lärare som för studien kunde varit intressanta aldrig blev kontaktade. Valet 
att bara kontakta en skola gjordes då skolan som valdes ut ansågs som en stor skola 
med en bred kompetens hos lärarna. Eftersom valet av tre lärare till studien inte 
kändes tillräckligt för det Starrin och Svensson (1994 s.122) påpekar, att det vid en 
fenomenografisk ansats är viktigt att få variation i materialet valdes 
klassrumsobservationer som ett komplement.  

Analysarbetet i den fenomenografiska forskningsansatsen kan vara utmanande 
framförallt på grund av det omfattande arbete det innebär. Genom att koncentrera 
texterna underlättades inte bara tidsåtgången utan även själva analysens senare delar 
då resultatet av de olika uppfattningarna skulle skrivas ihop. Kategoriseringen är svår 
eftersom de ska behandla ett eget område inom studiens syfte och frågeställningar 
och får inte överlappa varandra (Starrin & Svensson 1994 s.127). Utfallsrummet är 
resultat av människors olika uppfattningar. Om man frågar ett antal människor om 
hur man uppfattar något, kommer man kunna urskilja ett antal olika sätt att förstå 
företeelsen i fråga, detta är utfallsrummet. (Starrin & Svensson 1994 s.127).  Eftersom 
denna studies utfallsrum består av tre lärares uppfattningar och fem 
klassrumsobservationer ger det studien en stor mängd data. Studien har visat att 
lärarnas uppfattningar liknade varandra till stor del och därför kan det antas att flera 
av de uppfattningar som lärare har angående detta ämne är en del av utfallsrummet. 
Om utfallsrummet är helt fyllt med alla möjliga uppfattningar går dock inte att fastslå. 
 
Validitet och reliabilitet i en undersökning är viktig. Undersökningens data ska vara 
kopplad till studien syfte och frågeställningar för att studien ska vara trovärdig och 
tillförlitlig (Larsen 2007 s.80). Hur representativa dessa tre lärare är för en större 
majoritet är mycket svårt att veta. På grund av det tunna urvalet är det nästan omöjligt 
att göra en generalisering för en större majoritet (Larsen 2007 s.78), utan denna studie 
visar endast dessa tre lärares uppfattningar. Ett större antal respondenter hade ökat 
studiens validitet samt ökat möjligheten för att dra generaliseringar (Larsen 2007 s.78). 
En kombination av metoder utöver enbart intervju ökar trovärdigheten, därför valdes 
klassrumsobservationer som ett komplement i denna studie. Hög reliabilitet i en 
studie nås genom noggrann dokumentation av varje steg i processen. Detta för att 
andra personer som önskar genomföra denna studie ska ha möjlighet till det (Larsen 
2007 s.80). Intervjuerna spelades även in vilket stärker reliabiliteten, eftersom det 
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funnits en möjlighet att lyssna på inspelningen flera gånger och därmed göra en 
noggrann och korrekt transkribering.  
 
 
7.2 Resultatdiskussion 
Under resultatdiskussionen kommer resultat och bakgrund ställas mot varandra där 
syftet och frågeställningar besvaras. 
 
7.3 Hur beskriver lärare att de fångar både pojkar och flickors intresse för NO i 
årskurs 4-6 
För att få ett ökat intresse framhåller Sjøberg och Schreiner (2010 s.29) att eleverna 
bör få vara mer delaktiga i sin undervisning och det material de ska arbeta med. 
Utfallsrummet för beskrivningskategorierna ett till tre visar att lärarna arbetar med att 
fånga elevernas intressen genom diskussioner och korta filmer där eleverna får 
möjlighet att reflektera till sig själva och komma med exempel utifrån sin egen vardag. 
Lärarnas uppfattningar är att bara de tar sig tid att skapa en kontakt med eleverna 
kommer eleverna känna att de har mer inflytande på sitt eget lärande vilket enligt 
Sjøberg och Schreiner (2010 s.29) har betydelse för att skapa ett intresse för NO hos 
eleverna. Hatties (2014 s.79) meta analyser betonar vikten av att ta tillvara elevernas 
intressen och arbeta utifrån dessa. Lärarna i studien visar att de har ett medvetet 
arbetssätt där de möjliggör för eleverna att koppla innehållet i undervisningen till sin 
egen vardag. Detta förankras även i Piagets konstruktivism som utgår från att 
eleverna ska klara av att utforma sitt eget lärande utifrån sin bild av verkligheten (Säljö 
2010 s.165) vilket är studiens teoretiska utgångspunkt. 
 
Även om undervisningsmetoderna varierar under lektionerna finns det flera aspekter 
som har betydelse för att fånga deras intresse för NO. Hattie (2014 s.79) uttrycker i 
sin studie att det är viktigt att ta tillvara på de intressen som finns hos eleverna. Han 
menar att finns det bara ett intresse för naturvetenskap hos eleverna, kan detta väcka 
ett engagemang som sedan leder till kunskapstörst och nyfikenhet att lära sig mer. Det 
är därför viktigt att man som lärare lyssnar och tar till sig elevernas olika 
intresseområden. Detta för att senare kunna använda dessa under lektionerna och på 
så sätt skapa en relation mellan elevens intresse och NO-undervisningen. Även 
relationen mellan lärare och elev förbättras om lärararen visar ett intresse för elevens 
olika intressen. Alla NO-lärare skulle ta chansen att läsa Oskarssons (2011 s.70) 
studier eftersom de visar vilka ämnen eleverna har intresse för och vilka de vill lära sig 
mer om inom naturvetenskap. Orskarssons studie visar ett tydligt resultat över elevers 
intresseområden och att ett högt prioriterat område inom NO är att lära om sin egen 
kropp och om sig själva. Elever vill lära sig om, sin kropp, kost och träning. Skulle 
NO-lärare använda sig av Orskarssons resultat skulle lärarna kunna skapa ett större 
intresse för NO-undervisningen hos fler elever redan i de tidiga åldrarna. Att planera 
lektioner för att fånga alla elevers intressen är omöjligt enligt lärarna. De menar att när 
det är stora klasser har de som lärare inte möjlighet att nå alla elever. Skolverket (2007 
s.7) anser att lärare ska sträva efter att nå alla elever. Skolverket menar att bara 
eleverna har ett intresse kan man arbeta med det för att sedan få eleverna att prestera 
bra i ämnet och på så sätt få en ökad motivation och glädje till NO. Även här skulle 
lärarna ha chans att prova ett nytt arbetsupplägg i NO-undervisningen genom att 
använda sig av Oskarssons studier. De kanske ska redan i början av årskurs 4 gå 
igenom området kroppen för att där fånga upp elevernas intresse. Det finns 
forsknings som visar att om undervisningen i NO börjar med ämnesområden som 
atomer och molekyler finns risken att elevernas intresse för NO förloras (Orskarsson 
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2011 s.70). Dessa områden kanske blir mer intressanta i högre åldrar när eleverna  
skapat sig en förförståelse för NO-ämnena och vill lära sig mer som t.ex. helt nya ord 
som molekyler och atomer m.m. 
 
Alla tre lärarna i studien beskriver att nivåskillnaderna mellan elevernas kunskaper är 
ett större problem än genus, intresse och ålder. Är nivåskillnaderna väldigt spridda i 
en klass är lärarnas uppfattningar att det är svårare att skapa lektioner som fångar 
elevernas intresse för ämnet, än lektioner där läraren använder genusmedvetenhet och 
elevers intressen som motivation (Alla lärare). Skolverket (2012 s.11) betonar att 
lärarna ska vara förberedda på att möta elever på olika kunskapsnivåer och göra 
förändringar i undervisningen utifrån elevernas behov, även i detta fall kanske det 
skulle hjälpa genom att börja med människan som ligger nära till elevens självbild och 
inte har alltför krångliga och svårförstådda ord. 
 
7.4 Hur beskriver lärare eventuella skillnader mellan pojkar och flickors intresse för 
NO i årskurs 4-6? 
Resultatet i denna studie visar enligt lärarna ingen större skillnad mellan pojkar och 
flickors intresse för NO. Studiens utfallsrum visar att, det i årskurs sex finns en 
dominans bland pojkarnas aktivitet under lektionerna som kan jämföras med det 
Tallberg Broman (2002 s.27) hänvisade till i sina studier från början på 1900-talet. 
Vissa pojkar är högljudda och tar över klassrummet genom att fokusen hamnar på 
dem. Dock behöver inte dominansen bland pojkarna i klassrummet vara kopplad till 
ett större intresse. Andersson (2011) och Larsdotter (2014) framhäver, att när 
pojkarna är högljudda och tar stor plats i klassrummet kan det vara en osäkerhet på 
sina kunskaper. Detta beteende blir därför en försvarsmekanism för pojkarna. Det är 
som lärare lätt att placera in eleverna i kategorier utifrån egna erfarenheter. Det är 
viktigt att inte placera in flickor och pojkar i homogena grupper eftersom vissa elever 
kan hamna i kategorier där de inte känner sig hemma men anses passa in på grund av 
rådande normer (2011 s.46 och 2014 s.5).   
 
Lärarnas uppfattningar i studien visar att det finns ett aktivt intresse hos pojkar när 
det är experiment under lektionerna medan pojkarna visar ett betydligt svagare 
intresse för allt annat inom NO. Detta återspeglar Lindahls studie där hon påvisat att 
experimenten är något som ökar pojkars intresse för NO (Lindahl 2003 s.114). 
Utfallsrummet i studien stämmer överrens med vad forskning framhäver, det är inte 
något nytt att flickor och pojkars intresse för NO varierar mellan åldrar och klasser. 
Dock finns det forskning som betonar vikten av att läraren är engagerad och att de 
skapar en utmaning i undervisningen för eleverna. När det finns en utmaning kan 
elevernas nyfikenhet väckas och på så sätt kan även intresset hos eleverna öka (Hattie 
2014 s.79).  
 
Eftersom Lindahls (2003 s.109) studie även visar att pojkarnas intresse för NO avtar i 
högre åldrar för att de inte tycker att de lär sig något nytt, vilket även Hattie (2014 
s.79) betonade i sin studie. Han menade att det ska finnas en utmaning i 
undervisningen för att skapa ett intresse. Detta kan underlättas genom att arbetslaget 
läser forskning kring hur de kan skapa utmaningar i NO-undervisningen för elever 
och använder sig sedan av Anderssons (2001 s.47) strategier där lärare tar med sig 
tankar och funderingar kring lektionen till personalrummet. Där finns det en 
möjlighet till att diskutera med kollegor och anteckna det som sägs. Lärare kan senare 
gå dit och få inspiration och hjälp i hur arbete kring att fånga pojkars intresse i de 
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högre åldrarna även under de teoretiska tillfällena i NO kan se ut, samt hur lärarna 
kan fånga och behålla flickornas intresse i de tidigare åldrarna (Andersson 2011 s.47).   
 
7.5 Hur förhåller sig pojkar och flickor till lärarens arbetssätt och lektionsinnehåll 
under NO-lektionerna?  
I studiens resultat under kategori fem har aktiviteten och engagemanget hos eleverna 
på NO-lektionerna varierat beroende på elevernas ålder. Detta påpekar även Lindahl i 
sin studie, att intresset för naturvetenskap och teknik varierar, snarare utifrån 
elevernas ålder och mindre utifrån vilket kön eleverna har (Lindahl 2003 s.109). När 
arbetssättet innehåller visuella verktyg som bilder eller filmer ökar aktiviteten hos alla 
elever eftersom dessa verktyg har en positiv inverkan enligt lärarnas uppfattningar.  
 
Utfallsrummet under observationerna visar att elevernas engagemang under 
lektionerna är starkt kopplad till lektionens arbetssätt i de högre åldrarna och till 
lektionens innehåll i de lägre åldrarna. Studien visar även att pojkar i de högre åldrarna 
har ett svagt intresse för NO vilket tidigare nämnts även framgår i Lindhal (2003 
s.109) studie. Elevernas engagemang för NO-ämnena är överlag relativt lågt men där 
flickor i högre åldrar börjar acceptera ämnet medan pojkar anser ämnena som tråkiga 
eftersom de anser att de inte lär sig något nytt (2003 s.109). Utifrån ett fåtal intervjuer 
och observationer är ett antagande att detta resultat även kan utläsas i denna studie.  
 
Observationerna visade att pojkarna i de tidigare åldrarna är engagerade och visar en 
nyfikenhet och en vilja att lära sig mer inom NO. Detta genom att diskutera och ställa 
frågor till läraren. Inom socialkonstruktivism anser man att lärandet bäst sker i 
samspel med andra (s.103). Även Jidesjö framhäver att man inom 
socialkonstruktivism arbetar med elevernas erfarenheter, intressen, ambitioner och 
inställning till naturvetenskapen (2012 s.70). Han anser att dessa samspelar och 
påverkar elevernas intressen (2012 s.75). Observationerna och intervjuernas 
utfallsrum har visat att lärarna försöker skapa ett samspel med eleverna för att lära 
känna dem och utifrån det skapa en planering som är genusmedveten och 
kunskapsbaserad för att skapa en kunskapstörst och ett intresse för NO-ämnena.   
 
 

8. Avslutande reflektioner och vidare forskning 
Sammanfattningsvis indikerar studiens resultat på att skillnaden mellan flickor och 
pojkars intresse för NO. I de senare åldrarna är det svårare att fånga pojkars intresse 
för NO eftersom de anser att de inte lär sig något nytt. Studien visar på relevansen i 
att fånga elevernas intresse genom varierade lektioner där teori, praktik och visuella 
verktyg används. Det är även viktigt att det finns ett samspel mellan lärare och elever. 
Det har även framkommit i studiens utfallsrum att det inte bara är elevers intresse 
som har betydelse när det gäller NO-undervisningen, utan det som skapar stora 
problem enligt lärarnas uppfattningar är när kunskapsnivån mellan eleverna är för 
stor. Eftersom de deltagande lärarna framhäver att elevernas skillnader när det gäller 
kunskapsnivåer är ett större problem i NO-undervisningen än att fånga elevernas 
intresse, skulle en vidare forskning kring att strukturera, eller eventuellt nivågruppera 
arbetet inom NO för att nå alla elever vara intressant att undersöka.  
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Bilaga 1 
 
Information om undersökning om hur praktiserande lärare arbetar och 
beskriver arbetet inom NO för att fånga elevers intresse för ämnet i årskurs 
4-6?   
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.  
 
Syfte med denna studie är att ta reda på hur praktiserande lärare arbetar och beskriver 
arbetet inom NO för att fånga elevers intresse för NO i årskurs 4-6. Samt hur lärarna 
tänker kring genus när de planerar lektionerna. Detta kommer genomföras genom 
intervjuer samt klassrumsobservationer, där 3 tillfrågade lärare från årskurserna 4-6 
medverkar.  
 
Tidigare forskning har visat att elevers intresse för naturvetenskap och teknik sjunker 
under grundskolans senare år. Nu vill jag undersöka hur lärare beskriver arbetet för 
att fånga flickor och pojkars intresse för NO i årskurs 4-6. Ditt deltagande som 
undervisande lärare i årskurs 4-6 är därför viktigt. Intervjustudien kommer främst att 
bedrivas under veckorna 40-41 och vi kommer överens om en tid som passar dig som 
deltagare. Jag kommer även vilja observera 2 lektioner då du undervisar ute i klass. 
 
Intervjustudien genomförs av mig, Helén Bäcklin, student vid grundlärarprogrammet 
4-6 vid Högskolan Dalarna. Denna studie är en del i mitt examensarbete och 
genomförs under min sista och åttonde termin på utbildningen. Intervjun är planerad 
att ta ungefär 30 minuter och i den tiden är det också inräknat att du som deltagare 
fyller i ett kort frågeformulär.  
 
Du kommer i samband med intervjun bli tillfrågad om intervjun får spelas in via 
ljudupptagning, detta är möjligt att neka till om det inte känns bekvämt för dig.  
 
Insamlad information kommer behandlas med försiktighet och deltagande personer 
är anonyma, endast kön, ålder, utbildning och annan för studien relevant information 
kommer publiceras. Skolan där du som deltagare arbetar kommer heller ej namnges i 
studien. När examensarbetet är godkänt kommer materialet att förstöras. 
 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande utan närmre motivering.  
 
Undersökningen presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. Uppsatsen 
beräknas vara klar i november 2015 och då kan du som deltagare få ta del av studien i 
sin helhet.  
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga.  
 
 
2015-09-14 Ljusdal    2015-09-14 Falun  
 
Helén Bäcklin    Johanne Maad  
student     handledare  
v12hebac@du.se    jmd@du.se  
072-3156543     023-778169



 
 

 

 

 
 

Bilaga 2 
 
Information om undersökning om hur praktiserande lärare arbetar och 
beskriver arbetet inom NO för att fånga elevers intresse för ämnet i årskurs 
4-6?   
 
Du tillfrågas härmed om ditt barns deltagande i denna undersökning.  
 
Jag heter Helén Bäcklin och läser min sista termin på Grundlärareprogrammet på 
Högskolan Dalarna. Syfte med denna studie är att ta reda på hur praktiserande lärare 
arbetar och beskriver arbetet inom NO för att fånga elevers intresse för NO i årskurs 
4-6. Samt hur lärarna tänker kring genus när de planerar lektionerna. 
 
För att samla ihop material till examensarbetet vill jag observera NO-lektioner i 
årskurs 4-6 där jag kommer fokusera på hur läraren gör för att fånga elevernas 
intresse för NO samt vilket intresse eleverna visar. 
 
Inga namn eller personuppgifter kommer att förekomma i examensarbetet. Endast 
jag, min handledare och examinatorn kommer att ha tillgång till det insamlade 
materialet. Efter det att examensarbetet har genomförts och godkänts så kommer allt 
material, såsom anteckningar att förstöras.  
 
Deltagandet i undersökningen är helt frivilligt. Du eller ditt barn kan när som helst 
avbryta deltagandet utan närmare motivering. Undervisningen i skolan förblir 
densamma vare sig ditt barn medverkar i studien eller inte. 
 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna 
och det färdiga arbetet kommer att vara tillgängligt i databasen DIVA på Högskolan 
Dalarna. Skolan kommer också att få ta del av det färdiga examensarbetet.  
 
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga.  
 
 
Tack på förhand!  
 
 
 
 
 
2015-09-09 Ljusdal  2015-09-09 Falun  
  
Helén Bäcklin   Johanne Maad  
student    handledare  
v12hebac@du.se   jmd@du.se  
072-3156543   023-778169



 
 

 

 

Får ditt barn delta i undersökningen?   

 
JA NEJ 
 
 
 
 
Namn på elev:_____________________________________ 
 
Klass:___________ 
 
Signatur:__________________________________________ 
  



 

 
 

Bilaga 3 
 
Intervjufrågor 
 
Syfte med denna studie är att ta reda på hur praktiserande lärare arbetar och beskriver 
arbetet inom NO för att fånga elevers intresse för NO i årskurs 4-6. Samt hur lärarna 
tänker kring genus när de planerar lektionerna. 
 

 Hur beskriver lärare eventuella skillnader mellan pojkar och flickors intresse för NO i 
årskurs 4-6? 

 Hur beskriver lärare att de fångar både pojkar och flickors intresse för NO i årskurs 
4-6? 

 Hur ser aktiviteten hos pojkar och flickor ut på NO-lektionerna? 
 

Inledande frågor 
Vilken utbildning innehar du och när utbildade du dig? 
  
Vilken årskurs undervisar du i och vilka ämnen? 
  
Hur ofta är NO-lektionerna schemalagda? 
 
Har undervisning i NO alltid varit självklart för dig? Vad fick dig att vilja undervisa i 
NO?  
 
 
Frågor om planering 
Kan du ge ett exempel på hur en lektion i kemi/biologi kan se ut? Hur tas innehållet 
an?   
 
Kan du beskriva hur planering av undervisningen i NO genomförs? På individnivå, 
gruppnivå eller på annat sätt? 
 
Planeras NO tematiskt med andra ämnen? Samarbete med andra lärare när det gäller 
planering? 
 
Följdfrågor: Vilket arbetsområde har ni nu inom biologi/kemi? Vilka exempel? Hur 
planerade du/ni detta arbetsområde med tanke på att väcka elevernas intresse för 
arbetsområdet? 
 
Är det något kring planering eller genomförande av undervisning i NO som du tycker 
är svårt?  
 
Finns det behov av anpassningar för elevers individuella behov? Hur/ vilka? Varför? 
 
Frågor om elevers intresse 
Kan du beskriva hur du arbetar för att fånga både pojkar och flickors intresse för 
kemi/biologi? Har du något exempel? 
 
Kan du som undervisande lärare se någon skillnad mellan pojkar och flickors intresse? 
i så fall vilka? Ser det lika ut över alla inriktningar i NO? 



 

 
 

Kan du ge exempel på om lektionens utformning inverkar positivt samt negativt för 
elevernas intresse? Ge exempel. 
 
Hur tar du reda på elevernas intresse?  
 
Tas elevernas intresse tillvara under lektionen? Hur? Varför? Varför inte? 
 
Kan gruppens storlek inverka negativt/Positivt med tanke på elevernas intresse? Kan 
allas intresse tas hänsyn till? Kill/ Flickagrupper? 
 
Avslutande fråga: Något de vill tillägga? 
 
Frågor att tänka på under observationerna 
Hur arbetar läraren för att fånga elevernas intresse för kemi/biologi? (Hur 
introduceras ämnesområdet, vilka arbetssätt använder läraren, vilket material finns 
tillgängligt, vilka exempel presenterar läraren, kvinnliga/manliga förebilder, t.ex. 
vetenskapsmän …) 
 
Vilken inställning visar pojkar och flickor till ämnet och uppgiften? Finns 
intresse/nyfikenhet? 
 
Hur visar eleverna sina känslor för ämnet? Nyfikenhet, ointresse, glädje etc… vill de 
veta och lära sig mer? 
 
 
  



 

 
 

Bilaga 4 
 

Observation 1 
Lektionen i årskurs 6 började genom att läraren introducerade arbetsområdet och 
berättade att lektionen ska behandla E-nummer. Djupa tunga andetag hörs från 
pojkar i klassen när de får höra vad lektionen ska innehålla, där en pojke även brister 
ut och säger att hen vill hoppa över NO:n.10 minuter in på genomgång börjar fler 
elever tappa koncentrationen gör andra saker än att lyssna. Lektionen får ändå liv när 
fler och fler elever börjar ställa frågor och diskussioner uppkommer. Nu har flera 
fångats in i undervisningen och aktiviteten hos eleverna är lika, pojkar som flickor. 
Det finns dock fortfarande ett fåtal pojkar som inte kommit till ro. När genomgången 
var slut och eleverna ska arbeta självständigt blir aktiviteten hos pojkar och flickor 
märkbara. Flickor tar tag i uppgifterna direkt och sätter sig ner och arbetar i lugn och 
ro medan de flesta pojkar springer runt i klassrummet och kommer aldrig riktigt till ro 
innan det är dags att gå ut på rast. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att eleverna visade ett aktivt deltagande till och från 
under lektionen. Elevernas inställning till lektionen och arbetsområdet var blandad. 
Fler pojkar än flickor tappade fokus tidigt, vilket kan kopplas till innehåll och intresse.  

Observation 2 
Lektion i årskurs 6. Denna lektion introducerades på samma sätt som vid 
observationen i den andra årskurs sexan. Läraren berättade att de skulle titta på E-
nummer. Den här klassen är lugnare och försiktigare. Här är aktiviteten hos eleverna 
väldigt låg eftersom det endast är en pojke och en flicka som ställer frågor och vill 
diskutera. Dock ändades aktiviteten hos resten av klassen när läraren nämnde ”bäst 
före datum”. Hela klassen blev delaktiga i en djup diskussion där alla ville tillägga 
något eller ställa en fråga, ”Varför har vi bäst före datum”, ”Hur vet man vilket datum 
man ska sätta”. När genomgången var slut spred eleverna ut sig i par eller mindre 
grupper för att arbeta med arbetsboken. Även i den här klassen hittade flickor 
arbetsron och kom igång och arbetade direkt medan ett flertal pojkar vandrade runt i 
klassrummet. En grupp elever som satte sig ute i korridoren bestående av tre pojkar 
och en flicka valde att leka leken ”sanning eller konka” istället för att arbeta. Vid fråga 
om varför de inte arbetar istället så svara de att det bara är experiment som är roligt 
och allt annat inom NO är tråkigt och jobbigt. 
 
Sammanfattningsvis var elevernas deltagande i lektionen väldigt passiv och intresset 
för innehållet fanns bara delvis vid vissa specifika tillfällen. Även här hade fler pojkar 
svårt att hitta fokus och koncentrera sig. 

Observation 3 
Lektionen i årskurs 4 började genom att läraren bad eleverna ta upp böckerna och 
direkt utbrister en pojke NEJ rakt ut i klassrummet. Läraren startar lektionen med en 
återkoppling om vad de hade diskuterat och gått igenom veckan innan, vilket var 
fotosyntesen. Eleverna är mycket aktiva och vill svara på frågorna som läraren ställer. 
Intresset hos eleverna är inspirerande att eftersom alla vill svara och vara delaktig i 
lektionen. När genomgången är slut talar läraren vilka sidor de ska arbeta med, sen får 
eleverna själva leta upp vilken sida i biologiboken de kan hitta rätt svar. Eleverna 
börjar arbeta direkt på sina platser och småpratar lågt med sin bänkkamrat vid behov.  
 



 

 
 

Sammanfattningsvis kan sägas att eleverna visade ett aktivt deltagande samt att ett 
intresse hos alla eleverna visades under lektionen. Elevernas inställning till lektionen 
och arbetsområdet var vilja och nyfikenhet. 

Observation 4 
Läraren börjar lektionen genom att introducera nedbrytare och berätta att det ordet 
blir viktigt idag. Lektionen börjar med att titta på en film (Cosmos) som handlade om 
hur det såg ut på jorden innan nedbrytaren fanns. Eleverna tyckte att filmen var 
intressant eftersom de uttryckte att den visade fina bilder och animeringar, dock 
förstod de inte innehållet eftersom filmen var på engelska och många frågor kring vad 
som sa i filmen figurerade i klassrummet. Elevernas intresse för filmen och 
genomgången var blandad. De flesta uttryckte att filmen var intressant utom tre 
flickor som pratade om annat under hela filmen och tittade knappt upp på filmen. 
När genomgången var slut och eleverna skulle arbeta självständigt hade samma trio 
tjejer svårt att komma till ro. Hela lektionen gick och flickor fick ingenting gjort.  
 
Sammanfattningsvis så visade stora delar av gruppen ett aktivt deltagande och intresse 
för lektionen medan en grupp flickor inte kom till ro och fick inte något arbete gjort. 

Observation 5 
Denna lektion inleddes på samma sätt som vid observation 4. Läraren börjar 
lektionen genom att introducera nedbrytare och berätta att de blir viktiga idag. 
Eleverna tyckte även i denna klass att filmen var intressant men många hade även här 
svårt att förstå innehållet eftersom filmen var på engelska. Eleverna får dock inte 
samma möjlighet att delta i genomgången som den tidigare klassen då läraren gör allt 
lite fortare här. Under genomgången var inte intresset och aktiviteten hos eleverna på 
samma nivå som i den andra klassen, dock var den här klassen mer koncentrerad när 
det egna arbetet startade. Alla elever var aktiva och ville ställa frågor till läraren som 
skapade diskussioner i klassrummet. 
  
Sammanfattningsvis så var elevernas intresse och nyfikenhet för ämnet aktivt. Filmen 
var den som var mest intressant hos alla, men det självständiga arbetet var det som 
skapade mest diskussioner. Här var alla i klassen delaktiga och aktiva. 
 


