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Sammanfattning 
Den här studien tar sin utgångspunkt i genusteorier och de naturvetenskapliga1 och 
tekniska ämnesområdena i skolsammanhang. Syftet är att undersöka vad flickor tänker om 
ämnena biologi, kemi, fysik och teknik och hur det påverkar valet av fortsatta studier. I 
undersökningen deltar flickor i grundskolans årskurs 9 och gymnasiets årskurs 3. I 
undersökningen användes intervjuer, fokussamtal och enkäter.  

Resultaten visar att ett personligt ämnesintresse, den egna förmågan och förebilder i familj 
och kamrater bidrar till att flickor väljer naturvetenskapliga och tekniska studier. 
Betydelsefullt är att ämnesintresset på något sätt finns i flickornas vardagsliv exempelvis ett 
naturintresse. Av vikt för att flickorna väljer dessa studier är att de befinner sig i en 
omgivning, ex familj, som stödjer och främjar naturvetenskapliga och tekniska intressen 
och studier. Resultaten visar också några av de egenskaper som behövs för att göra 
gränsöverskridande studieval. Däremot visar resultatet att arbetssätten påverkar i mindre 
grad till ett personligt intresse för fortsatta studier. Identifieringen med en grupp för att 
känna tillhörighet är av betydelse i val av ämnesstudier. 

Sökord: flicka, naturvetenskap, teknik, intresse, studier, undervisning, undervisningsform, 
arbetssätt, förebild, könsgräns, gränsöverskrida, gränsuppluckra, genus, kön, socialisering, 
handlingsutrymme, omkonstruera, skapa genus. 

 

 
 

                                                 
1 Med naturvetenskapliga ämnen avses biologi, kemi och fysik. 
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Kapitel 1. Inledning 
I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (lpo 94) 
finns det mål och riktlinjer som belyser vikten av att söka och skapa ny kunskap om 
flickors förhållningssätt till sitt lärande, självuppfattning och förförståelse. 

Läroplanen säger att skolan ska bidra till att forma elevernas uppfattningar om vad som är 
kvinnligt och manligt och att skolan har ett ansvar för att motverka de traditionella 
könsmönstren. Ur läroplanens synvinkel problematiseras skapandet av kön genom att det 
sker i samband med bedömning och i bemötandet av elever liksom vilka förväntningar och 
krav som ställs på dem. Dessa faktorer bidrar till att eleverna formar sin genustillhörighet 
och genusidentitet. Läroplanen lägger vikt vid att skolan aktivt och på ett medvetet sätt ska 
stödja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det kan genomföras genom bl.a. att 
eleverna ges möjlighet att utveckla sin förmåga och sina intressen oavsett könstillhörighet. 

Enligt läroplanen ska undervisningen anpassas till den enskilde elevens behov och 
förutsättningar. Planeringen av undervisningen ska ha sin utgångspunkt i elevens bakgrund 
och erfarenheter vilket ska ligga till grund för elevens kunskapsutveckling. Den säger även 
att skolan har en betydelsefull roll i elevens skapande av personlig trygghet och självkänsla. 
Identitetsutveckling, lärande och språk belyses som viktiga aspekter i en harmonisk 
utveckling och bildningsgång vilket innebär att ge eleverna möjligheter att utforska, prova 
och gestalta olika kunskaper och färdigheter. Genom att förbättra förståelsen för flickors 
förhållningssätt till sitt lärande, självuppfattning och förförståelse, menar jag, att deras 
kunskapsutveckling i relation till skapandet av sin identitet, självkänsla och trygghet 
sannolikt förbättrar chansen att dessa faktorer sammanfaller. 

Läraren har ansvar för elevernas kunskapsutveckling, vad de lär liksom att främja deras 
personliga tillväxt. Yrkesutövningen ska bedrivas med utgångspunkt i vetenskap och 
beprövad pedagogisk erfarenhet. Läraren ska även ta ansvar för sin egen 
kompetensutveckling liksom att följa den yrkesmässiga och den vetenskapliga utvecklingen 
för att kunna bedriva en god undervisning. De etiska principerna belyser vikten av att ha 
elevens behov och förutsättningar i främsta rummet. Det innebär att kunskap om och 
förståelse för flickors förutsättningar och förhållningssätt till sitt lärande i dagens skol- och 
samhällskontext är betydelsefull i skapandet av lärande. 

Att göra ett val att studera inom ett ämnesområde kan ske på ett medvetet och omedvetet 
sätt. Dessutom finns fler aspekter som påverkar valet oavsett om beslutet tas på medvetna 
eller omedvetna grunder. Vissa val har betydelse i ett kortare tidsperspektiv medan andra 
val påverkar hela livet.  

För att bli motiverad till att genomföra en aktivitet menar W. Glasser (1996) att en 
förutsättning är att det tillfredsställer ett behov2. I undervisningssammanhang finns 
dessutom varierade förutsättningar för att motivera till studier. För att skapa undervisning 
planeras lektionerna utifrån bl.a. olika arbetssätt. Andra faktorer som kan påverka 
undervisningens innehåll och mål är betydelsen av lärare, elevernas intresse och förebilder. 
Dessa faktorer är, enligt min uppfattning, delaktiga i processen att motivera eleven till att 
vilja lära sig exempelvis naturvetenskap och teknik.  Uppfattningar och förhållningssätt 
påverkas även genom socialiseringen (R. Säljö, 2000). Den börjar redan vid livets början i 
vår närmaste familj liksom att det senare fortsätter bl.a. i skolan. Socialiseringen innebär 
bl.a. att normer och värderingar överförs från den vuxne till barnet på ett omedvetet sätt 
(R. Säljö, 2000; K. Svaleryd, 2002). En värderingsgrund som överförs genom 
                                                 
2 W. Glasser (1996) säger att motivationsteorin utgår från att det finns grundläggande basbehov som behöver 
tillfredsställas. Dessa motiverar i något avseende till en handling. Han säger att basbehoven är reproduktion, 
överlevnad, tillhörighet (inkluderar kärlek), frihet, makt och nöje.  
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socialiseringen är hur flickor och pojkar skapar sin sociala och kulturella genustillhörighet 
(Y. Hirdman, 2001; K. Svaleryd, 2002). Både I. Karlson (2003)och S. Sjøberg (2000) 
problematiserar på olika sätt flickors intresse och lärande av teknik och naturvetenskap 
med kopplingar till skillnaderna mellan genus. Ett perspektiv är att många flickor väljer 
yrken inom en traditionellt manlig arena trots att de i skolan påverkas av genussegregering 
(I. Karlson, 2003). En annan infallsvinkel är att de naturvetenskapliga ämnena främst 
representerar manliga och kalla ideal, dvs. ämnet associeras främst med intellektuella 
färdigheter och utesluter därför mänskliga egenskaper. Det kan medföra att ämnena därför 
inte är tillräckligt tillgängliga för flickor. Det kan vara orsaker till att flickor inte identifierar 
sig och intresserar sig för de naturvetenskapliga och tekniska ämnena. Ett problem anses 
vara att flickor inte kan identifiera sig med de naturvetenskapliga idealen (S. Sjøberg, 2000). 
Dessa aspekter pekar på att flickor skulle missgynnas i undervisningen samtidigt som de 
ändå väljer att studera inom traditionellt manliga områden.  

Hur tänker de flickor som väljer att studera naturvetenskap och teknik? Studien tar sin 
utgångspunkt i genusteorier och undersöker hur flickor tänker om undervisningens 
arbetssätt, förebilder, lärare och sitt eget intresse. I undersökningen deltar flickor i 
grundskolans årskurs 9 och gymnasiets årskurs 3. 

Syfte och undersökningsfråga 
Följande kapitel beskriver studiens syfte och undersökningsfråga. Detta sätts i relation till 
läroplanen och lärares yrkesetik. Kapitlet ger även en bakgrund i tidigare forskning och 
litteratur.  

Den här studien tar sin utgångspunkt i genusteorier och ämnena biologi, kemi, fysik och 
teknik. Syftet är att undersöka vad flickor tänker om de naturvetenskapliga ämnena och 
teknik och om det påverkar valet av fortsatta studier. Studien fokuserar betydelsen av 
deltagarnas intresse, undervisningens arbetssätt, lärare och förebilder. I undersökningen 
deltar flickor i grundskolans årskurs 9 och gymnasiets årskurs 3.  

Undersökningsfrågor: 
Vad tänker flickor om ämnena biologi, kemi, fysik och teknik? 
Hur ser flickorna på sina studieval utifrån sina intressen, förebilder, undervisningens 
arbetssätt och lärare? 

Tidigare forskning och litteraturgenomgång 
I avhandlingar och litteratur förekommer det ibland en viss inkonsekvens i användningen 
av begreppen genus och kön . Vid genomläsning av avhandlingarna och litteraturen 
synliggörs att begreppet kön ges liknande innebörd som genus. I den här studien kommer 
begreppet genus att användas. Det finns även en viss inkonsekvens i användning av 
begreppen genuskontrakt, samspelskontrakt och oskrivna regler. Även dessa begrepp har 
liknande innebörd. I den här studien används uttrycket genuskontrakt. 

Begreppen socialisering och genus 

Begreppet socialisering innebär att bl. a. familjens och samhällets normer och värderingar 
överförs till barnet på olika sätt. Barnet växer upp och formar sin verklighet efter dessa 
ramar och föreställningar. Enligt R. Säljö (2000) sker det i två sammanhang. Den primära 
socialiseringen sker under barnets tidigaste år i dess närmaste familj. Det som karaktäriserar 
processen är att barnets närmaste familj med dess närhet till och kännedom om barnet 
kommer att påverka barnets lärande och utveckling. Det andra sammanhanget utgörs av 
den sekundära socialiseringen som karaktäriseras av att barnets lärande och utveckling sker 
utanför den närmaste familjen, exempelvis i skolans undervisning. På så sätt socialiseras 

 2



barnet in i samhällets rådande sociala sammanhang och det kulturella arvet. Enligt K. 
Svaleryd (2002) är de vuxna är betydelsefulla förebilder för barnets socialisering. Hon 
menar att den vuxne speglar samhällets uppfattningar och förhållningssätt genom sitt sätt 
att uttrycka sig och agera. Barnet bygger sedan genom dessa speglingar sin självbild. 
Genom att ha studerat socialiseringsprocessen i en förskola under dess vardag synliggör B. 
Odelfors (2001) reproduktionen av genus. Utifrån det påvisas även pedagogens egen 
socialisering som uttrycks i vardagssituationer och som blir synligt i speglingen till barnet. 
K. Svaleryd (2002) menar att vi upprätthåller genus genom vårt vardagsbeteende.  

Genus beskriver, enligt K. Svaleryd (2002), det socialt skapade könet vilket innebär att 
människan skapar sitt genus. Det handlar om det biologiska könet, det manliga och 
kvinnliga liksom hur det påverkas av det kulturella arvet och det sociala sammanhanget. 
Genuskontraktet är ett begrepp inom genusforskningen. Den historiska bakgrunden till 
genuskontraktet beskriver Y. Hirdman (2001) genom att analysera ursprunget till det socialt 
skapade könet. Hon menar att ursprunget finns i en lång rad olika historiskt sociala och 
kulturella sammanhang där mannens och kvinnans existens är beroende av varandra i en 
maktordning. Hon beskriver mannen som den handlingskraftiga och överordnade och 
kvinnan som den som behöver beskydd och är underordnad. Hennes resonemang 
utmynnar i begreppet genuskontrakt. Innebörden av genuskontraktet är att de stereotypiska 
idealen råder vilket betyder att mannen representerar beskydd, försörjning och ansvar 
medan kvinnan representerar beroende, födande och uppfödande. Hon menar att dessa 
genuspositioner tydliggör skillnaderna mellan könen och deras olika förutsättningar. Båda 
parter har så skilda kulturella och sociala livsvillkor att det skapar existentiella skillnader 
med olika begränsningar och möjligheter. Hon säger att genuskontraktet är ett begrepp 
som kan användas till att teoretisera genus. Motsvarande teori betecknar B. Odelfors (2001) 
som att pojkar och flickor upprättar ett samspelskontrakt. Hon menar att kontraktet 
uttrycks i barns skapande av genus. Ramarna för skapandet av genus utgörs av de vuxnas 
förväntningar på flickor och pojkar. Enligt henne bidrar det till att förstärka skillnaderna 
mellan dem. K Svaleryd (2002) menar att det handlar om könens roller i samhället och hur 
de påverkar socialiseringen. Hur genus skapas beror på uppfattningen och upplevelsen av 
att vara man eller kvinna och hur det hanteras. Det centrala i diskussionen är uppfattningar 
om vad som är manligt vs kvinnligt, dess beteenden och sysslor liksom förhållandet mellan 
könen. Genus handlar om hur flickor blir flickor och pojkar blir pojkar. Hon säger att 
eftersom genus är en social konstruktion innebär det också att den kan omkonstrueras. 
Hon poängterar att det finns utrymme för förändringar och gränsöverskridande. 

Att skapa genus 

Utifrån genusperspektivet problematiserar K. Svaleryd (2002) betydelsen av att barn tidigt 
socialiseras in i ett stereotypt genusmönster i förskolemiljö. Hon menar att de stereotypa 
förebilderna begränsar möjligheterna till ett rikt utbud av erfarenheter och lärande. Dessa 
begränsningar utgör ramarna för hur pojkar och flickor kommer att forma sin framtid. 
Inom dessa begränsningar föreligger skillnader mellan genus bl. a. de oskrivna normerna 
för hur pojkar och flickor ska bete sig. De olika normerna kommer exempelvis i uttryck 
genom att pojkar på ett omedvetet sätt tillåts ha huvudrollen i sociala sammanhang där de 
får avbryta och tränga sig före. Genom att snabbt tillmötesgå pojkars behov signalerar den 
vuxne att han har makt. För flickor kan det istället innebära att vara snäll och lydig. Den 
vuxne signalerar att hon inte är lika viktig och därför kommer i andra hand. På detta sätt 
upprätthålls den del av genuskontraktet som innebär att pojkar får och har mer makt än 
flickor. i vardagssituationer 

K. Svaleryd (2002) belyser att variationerna i det kulturella och sociala arvet för respektive 
genus är resultatet av de egna föreställningarna och förväntningarna. Hon menar att det vi 
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ser hos barnet är resultatet av våra egna erfarenheter och uppfattningar. Barnen är 
mottagliga och uppfattar snabbt de vuxnas bakomliggande avsikter. Betydelsefullt att ta 
fasta på är att både flickor och pojkar använder situationen till att agera, reproducera genus 
och att ramarna för deras handlingar utgörs av pedagogens synsätt. B. Odelfors (2001) 
säger att barnen agerar utifrån de genustypiska förväntningar på pojkar och flickor som de 
vuxna uttrycker. Hon menar att de olika villkor som gäller för flickor och pojkar är uttryck 
för kulturens genusmönster. 

Även B. Odelfors (2001) diskuterar hur socialiseringen sker i förskolan. Syftet med studien 
är att lyfta fram inom vilka förutsättningar som barnen får uttrycka sig. Hon belyser de 
vuxnas betydelse för de erfarenheter barnen gör och hur det påverkar deras utveckling. 
Förutsättningarna för barns möjligheter att få uttrycka sig bestäms av de vuxna och finns i 
de vuxenstyrda situationerna. Hon relaterar resultaten till Vygotsky´s teori om överföring 
av ett kulturellt förråd. Det betyder att i ett socialt samspel mellan en närstående vuxen och 
ett barn överförs normer och värderingar för den roll som barnet ska identifiera sig med. 
Hennes studie visar att pojkar och flickor bemöts på olika sätt. Det sker genom att de 
vuxna interagerar med pojkar och flickor på ett omedvetet sätt. Flickor och pojkar ges 
skilda förutsättningar och möts av olika förväntningar på hur de ska bete sig. Dessa 
förutsättningar och förväntningar utgör ramarna för de genustypiska kulturella mönstren. 
De olika förutsättningar för flickor och pojkar som synliggörs på förskolan visar på att 
flickor och pojkar får olika handlingsutrymmen i relation till personalens förhållningssätt till 
genus. Det kan visa sig genom att personalen gör skillnad på när en flicka eller pojke 
uttrycker sig. Studien påvisar att pojkar får större uppmärksamhet än flickor vilket B. 
Odelfors (2001) tolkar som att de vuxna ger pojkar och flickor olika betydelse. Det uttrycks 
även genom att flickor och pojkar stöttas och uppmuntras på skilda sätt. Hon säger också 
att dessa mönster är tydligast i vuxenstyrda situationer medan det kan finnas situationer i 
barnen egna lekar då genus inte existerar. Det finns även andra faktorer som påverkar 
handlingsutrymmets möjligheter och hur barnen beter sig såsom gruppens storlek och 
genusfördelning. Att situationerna är komplexa är synbart bl.a. i en observation av en 
barngrupps utrymme att prata. Gruppen domineras av pojkar. Studien gjorde det synbart 
att det även finns en stor variation av beteende mellan pojkarna. När de dominanta 
pojkarna använde handlingsutrymmet så tystnade både flickorna och de flesta pojkarna. 
Detta tydliggjorde att det finns många faktorer som påverkar gruppdynamiken. Hon menar 
att det är betydelsefullt att de vuxna även är medvetna om och tar i beaktande de villkor 
som finns i kommunikation. I det här fallet blev det synbart att förutom fördelningen av 
utrymmet att prata mellan genus finns det både talföra och tysta pojkar och flickor. 
Sammanfattningsvis visar hennes studier att de vuxnas avsikter med de aktiviteter som 
barnen deltar i, de vuxnas förväntningar på flickors och pojkars beteende liksom de vuxnas 
egen medvetenhet för dynamiken i kommunikation är betydelsefulla förutsättningar för ett 
handlingsutrymme. Dessa förutsättningar utgör ramarna inom vilka barnen får möjligheter 
att uttrycka sig för att utvecklas som person och sitt genus.  

B. Odelfors (2001) diskuterar sina resultat i ett sammanhang av maktrelationer och rådande 
normer. Hennes analys utgår från att det finns en rådande maktstruktur som är avgörande 
för vilka positioner som flickor tilldelas. Situationer då det uttrycks och förstärks sker när 
pojkar ges mer intresse och uppmärksamhet än flickor. Det innebär en markering till 
flickorna att pojkarna värderas högre och därför har möjlighet att sträva efter makt. För 
flickorna betyder det att de vuxna har lägre förväntningar på dem. Det signalerar till flickor 
att de inte ska sträva efter makt. Hon menar att detta kan vara en bidragande orsak till de 
lägre positioner som flickor tar i samhället. Sammanfattningsvis menar hon att de vuxnas 
olika förväntningar på pojkar och flickor bidrar till de olika positioneringar som flickor och 
pojkar intar i maktstrukturen. 
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Flickor och pojkars sociala förhållningssätt 

E. Öhrn (1990) studerar samspelet mellan flickor och pojkar i klassrummet i grundskolans 
årskurs 7-9. Även den här studien belyser de traditionella genustypiska förhållningssätten 
och de sätt som de uttrycks på. Undersökningen visar att det finns skillnader i lärarens 
förväntningar på pojkars och flickors beteenden. Resultatet blir att ungdomarna gör som 
det förväntas av dem. För att förstå skillnaderna som uppstår mellan flickor och pojkar i 
undervisningen, menar E. Öhrn (1990), bör maktfaktorer som social kompetens och social 
orientering uppmärksammas. Hon säger att den sociala orienteringen skiljer mellan pojkar 
och flickor. Pojkar orienterar sig mot läraren som ledare och dennes yrkeskunnande medan 
flickor orienterar sig mot läraren som person och dennes personliga egenskaper. Det ger 
olika förutsättningar i lärarens möte med flickor respektive pojkar. Det bidrar också till att 
pojkar och flickor tolkar läraren och klassrumssituationen olika. Studien påvisar även att 
pojkar bemöts som individer medan flickor bemöts som en grupp. Hon säger att i sin 
extrema form kan läraren knappt skilja flickorna ifrån varandra. Förutsättningarna för 
kontakten mellan lärare och elev riktar sig mer mot pojkars än flickors sociala 
förhållningssätt. De förutsättningar som finns i undervisningssammanhang gynnar främst 
pojkars förhållningssätt medan flickors intressen inte tillvaratas under lektionerna. De 
deltar inte i samma utsträcknings som pojkarna i att diskutera sina kunskaper och 
erfarenheter. Studien säger även att flickornas kontakt med läraren minskar från 
mellanstadiet till högstadiet vilket inte gäller för pojkar. Sammanfattningsvis uttrycker även 
den här studien de olika handlingsutrymmen som gäller för flickor och pojkar.  

Genus i förändring 

I. Karlson (2003) har skrivit en avhandling om genusgestaltningar. Den handlar om de 
variationer och överlappningar som förekommer i barns gestaltning av genus. Istället för 
att studera de stereotypiska yttringarna av genus har hon undersökt vilka variationer som 
förekommer utanför och i gränslandet av det traditionella genuset. Hon diskuterar 
varierade genusgestaltningar i relation till gränsöverskridande av genus, 
gränsupprätthållande och gränsuppluckrande processer.  

Resultaten synliggör hur barn varierar sina genusgestaltningar allteftersom situationerna 
förändras. Hon skiljer på kollektiva genusgestaltningar som innebär att den uttrycks av 
många barn samtidigt och mer blandade gestaltningar som kan uttryckas av individer. Olika 
faktorer som påverkar yttringarna till olika gestaltningar är bl. a. undervisningens arbetssätt, 
gruppens storlek och ämnesinnehåll. Undersökningen visar att flickor använder sig av flera 
olika varianter gestaltningar av genus än pojkar. Samtidigt verkar hon inte vara säker i sin 
tolkning. Hon tillägger att en orsak kan vara att många av undervisningssituationerna är 
anpassade till flickor men antyder sedan att det även finns möjligheter för pojkarna att 
variera gestaltningarna. En annan orsak säger hon kan vara att barnen inte kan använda sig 
av alla situationer till att variera gestaltning. 

En gränsupprätthållande process innebär att gränserna mellan genus upprätthålls och 
maktrelationen bevaras. Åtskillnaden mellan flickor och pojkar sker genom en polarisering 
vilket betyder att exempelvis flickor väljer flickor att leka med. Resultaten i I. Karlsons 
(2003) studie synliggör några handlingsutrymmen då det finns möjligheter till 
gränsuppluckrande gestaltningar. De situationerna karaktäriserades av att 
gränsdragningarna och polariseringarna mellan flickor och pojkar blev mindre tydliga. Det 
blev synligt i samband med raster, eget arbete, när barnen befann sig i mindre grupper och 
när barnen inte behövde ta hänsyn till de vuxnas förhållningssätt. Dessa situationer gav 
barnen nya möjligheter att variera och förändra sin gestaltning av genus. När barnen 
förändrade gestaltningarna blev dessa mer varierade och överlappade mot den motsatta 
genusgestaltningen. I vissa sammanhang upphörde även genus att existera för en kort 
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stund. Resultaten visar att det främst var flickorna som nyttjade situationerna av större 
handlingsutrymme till att förändra och variera sin gestaltning. 

En gränsöverskridande flicka skulle kunna innebära att genusmönstret omkonstrueras (I. 
Karlson, 2003; K. Svaleryd, 2002). Ett annat alternativ är att denna gränsöverskridande 
flicka alltid har funnits men inte varit synlig tidigare p.g.a. att det skett en förändring av 
förhållningssätt från att studera flickan som underordnad till att studera flickan som aktör. 
I. Karlson (2003) säger att ytterligheten i egenskaperna hos den gränsöverskridande flickan 
innebär att hon är aktör på flera olika arenor bl.a. i de traditionellt manliga situationerna. 
Hon karaktäriseras av att hon kan prata för sig, är gränsöverskridare och intar aktiva 
positioner i klassrummet. Resultaten visar dock endast i några enstaka fall flickan där hon i 
en naturvetenskaplig undervisningssituation i helklass intar en aktiv position där hon tar 
ordet och ger sig in i diskussion med läraren. Däremot finns flera andra varianter av den 
gränsöverskridande flickan där hon är aktivt deltagande i flera situationer under stor del av 
dagen. Hon säger att det kan tyda på att flickorna tar mer utrymme till att variera 
gestaltningarna istället för att nyttja handlingsutrymmet till polarisering.  

De egenskaper som flickan behöver för att lyckas med en gränsöverskridande gestaltning 
menar I. Karlson (2003) är fantasi, social kompetens och förmåga att lösa problem. De 
egenskaperna stödjer ett lyckat gränsöverskridande genom att barnet då tillför något i leken. 
Hon säger också att det sannolikt är lättare att vara gränsöverskridare till den manliga 
arenan eftersom det för flickor innebär att gå över till en högre värderad sida. 

Tendenser i forskning 

Det teoretiska resonemang som B. Odelfors (2001) diskuterar kan knytas till I. Karlsons 
(2003) teori som säger att i sammanhang då barnen leker sina egna lekar kan genus upphöra 
och skapa möjligheter till gränsuppluckring och gränsöverskridande. Hon menar att dessa 
funktioner kan kopplas till barnens handlingsutrymme. I styrda klassrumssituationer kan 
istället en polarisering mellan flickor och pojkar ske som utgör en gränsupprätthållande 
process. Även E. Öhrn (1990) menar att villkoren i klassrummet bidrar till att upprätthålla 
genusgränserna mellan pojkar och flickor. Hon tydliggjorde skillnader i pojkars och flickors 
sätt att förhålla sig till läraren, s k social orientering. I det sammanhanget gynnas pojkars 
sätt att orientera sig mot läraren som ledare genom hur läraren bemöter eleverna. Även det 
kan kopplas till I. Karlsons (2003) begrepp om gränsupprätthållande processer.   

Även B. Odelfors (2001) analys av orsaker som bidrar till flickors val att positionera sig i 
den rådande maktstrukturen kan relateras till I. Karlsons (2003) diskussioner om 
gränsupprätthållande och gränsuppluckrande flickor. Ett sätt att knyta samman teorierna är 
flickors socialisering och val av positionering i strukturen i relation till att det kan variera 
beroende på de vuxnas varierande förväntningar inom flickgruppen. 

Utgångspunkten i socialiseringsprocessen är enligt K. Svaleryd (2003) och B. Odelfors 
(2001) reproduktionen av den egna socialiseringen och uppfattningen om genus. Ramarna 
för normer och värderingar teoretiseras genom genuskontraktet (Y. Hirdman, 2001). Dessa 
överförs genom speglingar av de vuxnas förhållningssätt och förväntningar på barnet. 
Olika varianter av handlingsutrymmen för flickor och pojkar skapar, enligt I. Karlson 
(2003), olika möjligheter att reproducera genus och upprätthålla gränserna mellan genus 
men det ger även möjligheter till gränsöverskridande. 

Flickor och naturvetenskap 

Det finns många olika perspektiv som kan påverka elevers attityder till det 
naturvetenskapliga ämnet. Ett perspektiv som S. Sjøberg (2000) problematiserar är de 
naturvetenskapliga idealen. Han belyser dessa ur barns perspektiv och menar att yngre barn 
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skapar sig en tydligt negativ och stereotyp bild av vetenskapsmannen. Idealen förstärks 
med adjektiv såsom kall, opersonlig och rigid. Han anser att en av orsakerna till den här 
bilden är massmedia och i synnerhet TV´s barnprogram där exempelvis vetenskapsmannen 
uttrycks som galen och ond eller verklighetsfrämmande och virrig. Han beskriver alltså en 
relativt dyster utgångspunkt för naturvetenskaplig undervisning. Kan det vara så att bilden 
av naturvetenskapen upplevs som kravfylld och otillgänglig? Utgör idealen en tyst 
omedveten kunskap3 som påverkar undervisningen från lärares men även elevers håll?  

Även andra författare belyser en liknande problematik men ur en annan synvinkel. Ett 
perspektiv som B. Dahlin, R. Ingelman & C. Dahlin (2002) diskuterar är att eleverna i den 
naturvetenskapliga undervisningen lär sig att den sinnliga erfarenheten för att uppfatta och 
förstå sin omgivning är oviktig. S. Sjøberg (2000) formulerar en liknande aspekt ur 
perspektivet att ämnet är identifierat med intellektuella färdigheter. Det kan innebära att 
eleverna inte kan identifiera sig med ämnet eftersom naturvetenskapens kalla personlighet 
inte motsvarar elevernas bild av sig själva som sinnliga och känslosamma människor. Han 
menar att det föreligger en oförenlighet mellan självbilden hos naturvetenskap vs 
människan. Därför, anser han, att det är viktigt att påvisa att naturvetenskapen är en 
subkultur där man kan välja att vara när man själv vill.   

S. Sjøberg (2000) lyfter fram några aspekter som beskriver naturvetenskapen som 
otillgänglig för flickor. Dess karaktär utgörs av ett maskulint sätt att relatera till 
omgivningen vilket bl.a. innebär att kontrollera, dominera och manipulera världen. Det 
utgör värden som inte ligger inom ramarna för vad flickor tycker är tilltalande. Han nämner 
också att ett problem utgörs av genusskillnader i klassrumsinteraktioner. I. Karlson (2003) 
visar i sin analys av naturvetenskapliga undervisningssituationer att dessa har en hierarkisk 
struktur och att en polarisering av genus uppkommer. Hon säger att dessa 
klassrumssituationer gynnar pojkars sociala förhållningssätt. Liknande resonemang har E. 
Öhrn (1990) som säger att samspelet i klassrummet gynnar pojkars sociala förhållningssätt 
eftersom pojkar orienterar sig mot läraren som ledare medan flickor orienterar sig mot 
läraren som person. Hennes studie belyser att läraren oftare bemöter pojkar utifrån deras 
sociala förhållningssätt medan flickorna bemöts som grupp. I. Karlson (2003) anser att 
processen att göra åtskillnad mellan genus i skolan inte finns i det övriga samhället. I ett 
samhällsperspektiv finns det många kvinnliga ingenjörer och läkare. Hon menar att trots de 
segregerade processerna mellan genus i skolan så väljer många flickor att ändå göra karriär 
inom en arena som tidigare bara var tillgängligt för männen.  

Studier av flickors ämnesmässiga värderingar och intressen ger, enligt S. Sjøberg (2000), en 
bild av hur naturvetenskapliga ämnen kan presenteras för att tilltala flickor. Syftet är att 
även flickor ska uppleva naturvetenskapen som meningsfull. För att göra det behöver 
ämnena byggas på flickornas intressen och värderingar. Liknande resonemang för R. Säljö 
(2000) som betonar vikten av att sätta ämneskunskapen i sammanhang och aktiviteter 
eftersom människan agerar, förstår och lär inom ramen av ett meningsfullt sammanhang. 

I. Karlson (2003) problematiserar att naturvetenskapliga ämnen och matematik anses svårt 
och menar att det är områden där det sannolikt är svårt för flickor att överskrida gränserna. 
B. Berner (2003) ger en forskningsöversikt om naturvetenskap, teknik och genus. Hon 
poängterar betydelsen av att flickor vill ha en nyttoaspekt i det de lär. De behöver veta 
sammanhang och samband för att uppfatta ämnet som meningsfullt. Det är betydelsefullt 
att förstå att flickor gör medvetna val. Att motstånd inte behöver betyda en lyckad 
stereotyp genusrollsinlärning utan i stället se till att reflektera över vilken genusmässig 

                                                 
3 B. Dahlin , R. Ingelman & C. Dahlin (2002) diskuterar betydelsen av att lärarens osynliga kunskap påverkar 
mötet med eleven. Det är viktigt i ett möte med eleven därför att eleven kan ana om det finns något under 
ytan eller inte, vilket påverkar mötets utgång. 
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betydelse som ska läggas i motståndet. Ett exempel är att resonemanget kan kopplas till 
flickors verklighet, behov och sammanhang. Ett uttryck som hon påvisar hur man kan 
missa flickors behov är att beteckna dem som rädda för matematik och sedan ge dem en 
lektion i självförtroendeträning istället för att lyssna till hur de förklarar sin situation. 

Kapitel 2. Metodbeskrivning och genomförande 
Följande kapitel beskriver undersökningens upplägg och genomförande. Kapitlet beskriver 
valet av undersökningsgrupp och undersökningsteknik, forskningsetiska överväganden, 
bearbetning och analys av det empiriska materialet, bortfall av material samt studiens 
tillförlitlighet och trovärdighet.  

Undersökningsgrupp 
Urvalet av deltagare gjordes med utgångspunkt i att studien sökte efter och avsåg att 
identifiera flickors tänkande om ämnena biologi, kemi, fysik och teknik. Undersökningen 
baserades på att deltagarna kunde reflektera över sina erfarenheter från undervisningen i 
grundskolans årskurs 7-9. Deltagandet i undersökningen var frivillig. (MM. Rosenqvist och 
M. Andrén, 2006) Deltagarna delades upp i tre grupper, dvs. deltagare från grundskolans 
årskurs 9, deltagare från gymnasiets årskurs 3 naturvetar- och tekniskt program liksom 
estetiskt och hotell- och restaurangprogram. Studiens fokus var på de deltagare som valt att 
fördjupa sina studier i naturvetenskapliga och tekniska ämnen vid gymnasiet. Kriterierna 
för dessa deltagare var studiemotivation och ämnesintresse. Därför valdes deltagare som 
studerar vid de naturvetar- och tekniska programmen. Deltagarna från estetiskt och hotell- 
och restaurangprogrammen utgjorde ett komplement till studiens huvudlinje om 
naturvetenskap och teknik. De har valt att fördjupa sig i andra ämnen där naturvetenskap 
och teknik har låg prioritet. Deras deltagande syftade till att undersöka varför de valde bort 
dessa ämnen och deras tänkande i valet av nuvarande ämnesstudier. Valet att använda 
deltagare från grundskolans årskurs 9 och gymnasiets årskurs 3 syftade till en 
åldersspridning mellan deltagarna och att de ändå har erfarenheterna från undervisningen i 
årskurs 7-9 relativt aktuella. Att använda olika åldrar och ämnesinriktningar avsåg att 
fördjupa bilden av undersökningsfrågorna och att söka efter teman, variationer och 
mönster av betydelse för intresse, undervisningens arbetssätt, lärare och förebilder.  

I enkäterna deltog 40 flickor, varav 19 flickor från naturvetar- och tekniska programmen 
och 21 flickor från estetiskt och hotell- och restaurangprogrammen. Antal deltagare 
begränsades i relation till examensarbetets storlek och de möjligheter som fanns inom givna 
tidsramar. I fördelningen av flickor till fokussamtal deltog 6 st. vid gymnasiets naturvetar- 
och estetiska programmen och i intervjuerna deltog 4 st. vid grundskolans årskurs 9. I 
undersökningen deltog alltså fler flickor från gymnasiet än grundskolan. För att få ett 
jämnare resultat mellan grundskola och gymnasiet borde fler flickor från grundskolan ha 
deltagit i undersökningarna.  

Undersökningstekniker 
Eftersom studien undersökte flickors tänkande och erfarenheter fokuserades studien på de 
två kvalitativa undersökningsteknikerna intervju och fokussamtal. Dessa tekniker utgör 
huvudstudien och syftade till att upptäcka så mycket som möjligt om deltagarnas 
uppfattningar. Insamling av det empiriska materialet genomfördes även via enkät. 
Enkätstudierna användes som ett komplement för att få en kvantitativ bild samt verifiera 
resultaten i några frågor i relation till fokussamtal och intervjuer i syfte att stötta 
huvudstudiens resultat. 
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Intervju 

Intervjun hade en formell karaktär med huvudfrågor och följfrågor. Frågor planerades att 
ha en relativt hög grad av strukturering och låg grad av standardisering. Intervjuerna skulle 
ha utrymme för oplanerade följdfrågor för att få möjlighet till förtydligande av svar och för 
betydelsefulla oförutsedda frågor. Syftet var att deltagarna skulle kunna besvara frågorna 
med egna ord för att studien skulle få den kvalitativa karaktären och innehållet. Svaren 
skulle kunna jämföras mellan deltagarna men betydelsefullt var också att ge utrymme för 
individuella frågor. (R. Patel och B. Davidsson, 2003; J. K. Jacobsen, 1993) 
Urvalskriterierna för att delta i intervjuerna var flickor som ville delta i en undersökning 
och att de gick i grundskolans årskurs 9. 4 deltagare i grundskolans årskurs 9 intervjuades. 
Varje deltagare intervjuades enskilt där varje intervju tog ca 20 min. De genomfördes i 
skolans grupprum. Intervjuerna bandades. Intervjufrågor, se bilaga 1.  

Fokussamtal 

Eftersom gymnasieflickorna hade skaffat sig mer erfarenheter på gymnasiet och att de i den 
här undersökningen skulle blicka tillbaka på sina erfarenheter av den naturvetenskapliga 
och tekniska undervisningen i årskurs 7-9 användes fokussamtal. Syftet med fokussamtalen 
var att deltagarna skulle känna sig trygga i samtalsgruppen och att de tillsammans skulle 
reflektera och diskutera om sina erfarenheter. Meningen var att få en fördjupad förståelse 
för deras uppfattningar. Undersökningen baserades på ett frivilligt deltagande, dvs. de fick 
frivilligt anmäla sig till undersökningen. Samtalen genomfördes med ett underlag 
innehållande nyckelord som användes till att leda och inspirera till samtal och fördjupning. 
(MM. Rosenqvist och M. Andrén, 2006) Underlag till fokussamtal, se bilaga 2. 

Två fokussamtal genomfördes och i varje fokussamtal deltog 3 flickor. Två fokussamtal 
genomfördes med flickor från naturvetarprogrammet och estetiska programmet. Samtalen 
utfördes i en grupp av 3 flickor per gymnasieprogram. Totalt har 6 flickor deltagit i studiens 
fokussamtal. Samtalen genomfördes i skolans grupprum och ett samtal tog ca 1 timme. 
Samtalen bandades och ljudupptagningen var så bra att det går att urskilja varje flickas 
enskilda uppfattning genom hela samtalet. Fokussamtalen genomfördes tillsammans med 
en kollega. För att undanröja eventuell trötthet hos deltagarna som berodde på törst eller 
hunger bjöds deltagarna på mellanmål. 

Det var relativt lågt intresse i rekryteringen av deltagare. En orsak som flickorna uppgav var 
att de i slutet av terminen är tidspressade att jobba med att avsluta projekt och skriva prov 
inför terminens betygssättning.  

Enkäter 

Enkäten utformades för att ha en hög grad av strukturering och relativt hög grad av 
standardisering. Några frågor hade fasta svarsalternativ och några av frågorna var öppna 
för att deltagarna skulle ges möjlighet att med egna ord skriva om sina tankar och 
förhållningssätt. Meningen var att svaren skulle kunna jämföras inom gruppen och mellan 
grupperna. Även de mer öppna frågorna avsågs kunna ge information som skulle kunna 
jämföras. (R. Patel och B. Davidsson, 2003) Enkät, se bilaga 3. 

Avsikten med enkäten var att den skulle ge förhandsinformation inför fokussamtalen. 
Resultaten skulle även finnas som underlag för planeringen av fokussamtalen och ha som 
funktion att utgöra en grund för att göra ett riktat urval till fokussamtalen. Användningen 
av enkät avsåg även att utgöra ett komplement till fokussamtalen. Enkäten fokuserades på 
några få frågor. Resultatet avsåg kunna ge information om det förekommer variationer i 
flickorna uppfattningar inom en större grupp. Den avsåg även kunna visa vilka likheter och 
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skillnader som förekommer mellan flickor inom en grupp liksom mellan olika grupper 
inom några specifika frågor. (MM. Rosenqvist och M. Andrén, 2006) 

Valet av deltagare genomfördes med utgångspunkt i vissa kriterier. Dessa var att den ena 
gruppen av deltagarna hade studiemotivation och ämnesintresse för teknik och 
naturvetenskapliga ämnen. Den andra gruppen hade valt studier där tekniska och 
naturvetenskapliga ämnen har låg prioritet och deras motivation finns inom andra 
ämnesområden. Urvalet för de gymnasieprogram som flickorna studerade på blev tekniskt 
program, estetiskt program, hotell- och restaurangprogrammet och naturvetarprogrammet. 
Undersökningen bortser från flickornas studieinriktning och fördjupning inom respektive 
gymnasieprogram.  

Från början avsågs enkätresultatet utgöra underlag för urval till fokussamtalen. Enkäten 
utformades så att deltagarna skulle uppge sitt namn för att valda deltagare sedan skulle 
kunna kontaktas. Enkätens utseende utformades så att namnen sedan kunde klippas bort 
och förstöras utan att påverka övriga enkätsvar. På så sätt blev elevernas svar konfidentiella 
och syns inte i uppsatsen. För att klargöra om enkäten var genomförbar och entydig 
gjordes en provenkät. Den utvärderades och användes som underlag till den slutliga 
enkäten. (R. Patel och B. Davidsson, 2003; MM. Rosenqvist och M. Andrén, 2006) Efter 
att ha fått in svaren på enkäterna beslutades att dessa inte skulle utgöra urvalsunderlag till 
fokussamtalen. Orsaken var att enkätresultaten visade att samtliga deltagare på 
naturvetarprogrammet hade höga betyg och var intresserade av ämnet. Dessutom 
uppvisade deltagarna på estetiska programmet generellt sett höga betyg men ett sämre 
intresse. Resultaten tydliggjorde att urvalskriterierna var alltför homogen inom gruppen av 
deltagare från naturvetarprogrammet. Istället fokuserades kriterierna för samtalen att 
deltagarna anmälde sig frivilligt och att de på så sätt även valde en grupptillhörighet där de 
kände sig trygga. Urvalet skulle vara lika för båda samtalen. Därför utformades nya 
urvalskriterier för fokussamtal. Urvalskriterier till fokussamtal, se avsnitt om fokussamtal. 

För att säkerställa att enkäterna besvarades tillfrågades respektive lärare om enkäten kunde 
genomföras under lektionstid. En muntlig information om studiens syfte, innehåll och att 
deltagandet är frivilligt och konfidentiellt gavs till flickorna. Därefter tillfrågades flickorna 
om de ville delta i enkätstudien. (MM. Rosenqvist och M. Andrén, 2006) Därefter 
genomfördes enkäten under ca 10 minuter. 

Forskningsetiska överväganden 
Flickorna i grundskolans årskurs 9 var 15 år och därför behövdes tillstånd från föräldrarna 
för att få delta i intervju. Ett informationsbrev utformades enligt forskningsetiska riktlinjer 
från Högskolan Dalarna (2006) och skickades till föräldrarna, se bilaga 4. Enkäterna och 
fokussamtalen riktade sig till gymnasister i årskurs 3 vilket innebar att de själva fick avgöra 
om de ville delta i studien. Under en av elevernas lektion gavs en kort information som 
beskrev innehåll, genomförande, frivillighet, konfidentiellt och anonymitet. De tillfrågades 
sedan om de ville delta i enkätstudien.  Enkäten genomfördes i direkt i anslutning till 
informationen. Enkäten utformades så att eleverna skulle ange sitt namn. För att svaren 
skulle vara konfidentiella utformades enkäten så att namnen kunde klippas bort och 
förstöras. (R. Patel och B. Davidsson, 2003; MM. Rosenqvist och  
M. Andrén, 2006; Högskolan Dalarna, 2006) 

Bearbetning och analys 
Intervjuerna och fokussamtalen var kvalitativa. Undersökningen avsåg att söka efter 
flickornas förhållningssätt, egenskaper, sätt att hantera undervisningssituationer och 
bakomliggande orsaker. Svaren kategoriserades under några övergripande rubriker för att 
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underlätta hanteringen och analys av frågor och svar. I utskrift och bearbetning av 
intervjumaterialet sorterades sådana utfyllnadsord som saknar innebörd för samtalets 
innehåll bort. Dessa ord var exempelvis ”öhh” och ”hm”. Utfyllnadsorden sorterades bort 
för att göra mönster och teman i intervjuerna mer tydliga. Hantering för säkerställande av 
tillförlitligheten och trovärdigheten, se avsnitt ”Tillförlitlighet och trovärdighet”. Enkäterna 
gav ett kvantitativt resultat som sätts i relation till de kvalitativa resultaten. 

Intervjusvaren, enkätsvar och fokussamtal studerades och kategoriserades för att se 
sammanhang och mönster i deltagarnas tänkande. Detta gjordes även i relation till litteratur 
och tidigare forskning för att tolka innebörden och fördjupa förståelsen. (MM. Rosenqvist 
och M. Andrén, 2006). Analys genomfördes genom att resultaten från samtliga 
undersökningar vägdes samman genom, s k triangulering, för att ge en berikad och 
fördjupad bild av studien. På så sätt kan likheter, skillnader, motsägelser och det som är 
mångtydigt synliggöras och jämföras. (R. Patel och B. Davidsson, 2002).  

Internt och externt bortfall 
Internt bortfall förekommer bl.a. därför att frågan i något fall anpassades till 
samtalssituationen. I några fall tillkom följdfrågor under samtalets gång och användes som 
ett komplement och förtydligande till övriga frågor. Dessa anges i anslutning till 
presentationen av resultaten. Enkätfrågan om arbetssätt tas bort i den här studien p g a att 
den är alltför ytligt ställd, frågan och svaren ligger utanför studiens syfte och tillför därför 
inte något till studien. Externt bortfall förekommer i ett fall i samband med fokussamtalen 
vid estetiskt program då en av flickorna avböjde i sista stund. Hon ersattes samma dag av 
en annan flicka i samma klass. De övriga tillfrågade elever deltog i enkäter, fokussamtal och 
intervjuer.  

Tillförlitlighet och trovärdighet 
För att öka tillförlitligheten och trovärdigheten i studien kombinerades enkäter, 
fokussamtal och intervjuer. Dessutom kombinerades deltagande flickor i grundskolans 
årskurs 9 och gymnasiets årskurs 3. En provenkät genomfördes för att öka enkätens 
trovärdighet och tillförlitlighet. (R. Patel och B. Davidsson, 2003; MM. Rosenqvist och M. 
Andrén, 2006) Fokussamtalen och intervjuerna bandades för att säkerställa att all 
information skulle finnas med i analys och utvärdering. Bandningen gjorde det möjligt att 
ta intervjuerna och samtalen i repris vid transkriberingen för att vara säker på att 
informationen återgavs korrekt. Fokussamtalet med flickorna från naturvetarprogrammet 
hade en hög kvalitet eftersom samtalen hade få taluttryck och utfyllnadsord. Det bidrog till 
att transkriberingen var enkel för att få bra återgivning av samtalen. Fokussamtalen med 
flickorna från estetiska programmet och intervjuerna med flickorna i grundskolans årskurs 
9 innehöll fler taluttryck och utfyllnadsord. Det gjorde det svårare att återge det exakta 
samtalet. För att få utskriften sammanhängande och förståelig togs vissa utfyllnadsord bort 
medan i andra sammanhang fick dessa ord finnas kvar eftersom det utgjorde en del av 
sammanhanget. (R. Patel och B. Davidsson, 2003) Att ställa frågor och göra sig förstådd 
kräver övning i att balansera öppna med mer ledande frågor och få adekvata svar vilket 
påverkar tillförlitlighet och trovärdighet. (R. Patel och B. Davidsson, 2003; J. K. Jacobsen, 
1993)  

Kapitel 3. Resultat 
I detta kapitel redovisas resultaten från enkätundersökningarna, fokussamtalen och 
intervjuerna. Resultaten presenteras som en sammanställning av ett urval av svar för att 
belysa flickornas uppfattningar. Dessa bör inte ses som bevisföring eller tolkas som 
sanningar utan avser synliggöra skeenden och förhållningssätt. (R. Patel och B. Davidsson, 
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2002) Resultaten är kategoriserade under huvudrubriker som illustrerar frågans innehåll. 
Svaren presenteras tillsammans med intervjufrågorna. Här redovisas de utsagor som knyter 
an till studiens syfte och undersökningsfrågor. Resultaten för respektive kategorier 
och/eller flicka sammanfattas i avsnittet ”Kommentar och reflektion”. (MM. Rosenqvist 
och M. Andrén, 2006). Namnen på flickorna är påhittade.  

Redovisning av intervju 
Resultaten har kategoriserats för att kunna jämföra deltagarnas svar och se mönster. (R. 
Patel och B. Davidsson, 2002; J K Jacobsen, 1993). Intervjuerna genomfördes enskilt. 4 
flickor i grundskolans årskurs 9 deltog och namnges som Isa, Wilma, Irma och Filippa. De 
går i samma klass.  

Ämnesintresse 
Isa: Jag är intresserad av SO, teknik, musik, bild, slöjd, engelska, svenska nästan allt 
förutom matte. 

Wilma: Som mest är det NO och SO, hemkunskap. …4 roliga ämnen som slöjd, teknik och 
idrott men inte matte. Engelska gillar jag också, svenska det är viktigt. … 

Irma: I skolämnen är det mest engelska, bild och biologi. … 

Filippa: Nja, de flesta utom historia. 

Favoritämne  
Isa: Den här terminen har jag gillat tekniken oerhört mycket. Det har t o m gett mig planer 
att gå tekniklinjen. Men annars är det SO som är mitt favoritämne.  

Wilma: Det är engelska. 

Filippa: … matte, svenska, NO, hemkunskap. 

Kommentar och reflektion 
Ämnesintresset varierar inom intervjugruppen. På den här frågan svarade flickorna ur ett 
brett ämnesperspektiv förutom Irma som preciserade sina favoritämnen direkt. Samtliga 
flickor uppger att de tycker om något av ämnena i NO eller teknik. 

Intresse 

Isa 
Vad är det som gör att du blivit så intresserad av teknik? 
Isa: Det är så roligt att komma på grejer att tänka hur det ska fungera hur jag ska göra för 
att få en cykel att rulla och kunna se saker från olika synvinklar och komma på nya grejer. ... 

Allt blir roligare när du själv kan. När du t ex ska lösa ett mattetal och du själv kan det, då 
är det mycket roligare. … Jag tänkte kvällen innan jamen hur rullar en cykel? Hur trampar 
jag? Hur gör jag det så att det liksom blir friktion och grejer? Ja, så då måste man ha någon 
gummisnodd som sitter fast. Då tänkte jag att så fort jag kom andra dagen så började jag så 
kom jag på och så funkade det inte och så hitta jag på nåt nytt så det liksom det började bli 
roligt när jag själv kunde. På så sätt tyckte jag att då fångade det mig.  

… jag är ju väldigt mycket så här håller på med data och grejer så att det är alltid mamma 
som ropar på mig nu när ja tv´n fungerar inte och då kan jag det oftast. Det börjar bli kul 
nu.  

                                                 
4 De resultat som presenteras är utdrag ur intervjuerna och fokussamtal. … används för att markera att 
intervjupersonen berättade mer än vad som presenteras.  
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Kommentar och reflektion 
Isa beskriver sin uppfinnarprocess som gör att det blir roligt, intressant och att, som hon 
säger, det fångar henne. Hon beskriver sin kreativitet som en betydelsefull faktor för 
intresse. Dessutom utgör en drivkraft för ett ökat intresse är att hon upptäcker sin förmåga 
att kunna lösa uppgiften, att hon upplever att det går bra och att det är spännande att lösa 
sin uppgift. Hon beskriver också tekniken i sitt vardagsliv där hon upptäcker sin förmåga 
att lösa tekniska problem vilket också kan utgöra en drivkraft för ett större ämnesintresse. 

Wilma 
Är du intresserad av fysik, kemi och biologi? 
Wilma: Nej.  

Varför? 
Wilma: För de är ganska svåra. Det är de svåraste ämnena här på skolan. Kemi t ex det är 
ganska svårt och matte också.  

Vad är ditt favoritämne? Om du får välja det ämne du är jätteintresserad av. 
Wilma: Det är engelska. 

Kommer du ihåg när du blev intresserad av engelska? 
Wilma: I åttan. Innan dess var jag jättedålig på engelska. För alla andra i min klass har läst 
engelska sedan fyran. Och jag har läst engelskan typ eller vi hade också engelska i femman 
och sexan fast våra lärare … fria lektioner, man fick jobba med vad som helst och vi 
jobbade aldrig med engelska. Så jag började … läsa engelska så här på riktigt, som alla 
andra i slutet av sexan. … Ja så jag hade inga kunskaper om engelska alls när jag kom till 
sjuan. Så när jag började läsa på riktigt … så blev jag bättre på det och på det är jag ganska 
bra. Jag ligger precis under VG gränsen. … jättegodkänd.  

Har det påverkat intresset? 
Wilma: Ja 

Du nämnde ändå att NO och teknik är intressant. Vad är det som gör att det blir roligt? 
För NO man lär sig mycket om människan på biologin. Ja, teknik det är också kul som jag 
sa förut man bygger små saker. För NO och biologi det är intressant. Man lär sig så mycket 
av det.   

För att du ska bli intresserad hur viktigt är det att ett ämne som du blir intresserad av har en koppling till 
din vardag? 
Mycket. För jag var intresserad av tekniken när jag gick i åttan. … För jag vill egentligen gå 
teknik för det har nästan med allting med vardagslivet att göra. Så gick jag med mamma till 
öppet hus då sa de ju att det var mycket matte man måste vara jättebra på matte och så och 
engelska så jag är ganska bra på engelska. Fast matte det kändes lite osäkert så jag är inte så 
bra på matte. Jag vill inte ha något med matte att göra liksom… Egentligen skulle jag ha 
gått teknik. 

Kan du inte läsa upp matten? 
Men det är jättejobbigt för matte är jättesvårt. Jag är godkänd på matte jag har inga 
svårigheter sådär men jag gillar inte matte. … 

Kommentar och reflektion 
Wilma beskriver att hon saknar intresse för NO därför att de är för svårt. Hennes 
favoritämne är engelska och säger att orsaken till att det är ett favoritämne är att hon 
upptäckte att när hon lade ner tid på att studera engelska så presterade hon bra i ämnet. 
Tolkningen är att glädjen över att upptäcka ett ämne som man är bra på kan utgöra en 
drivkraft till ett intresse och studier. Samtidigt belyses konsekvensen av att ett ämne som är 
svårt medför begränsningar i fortsatta studier av annat ämne som uppfattas som intressant. 
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Irma 
Varför är du intresserad av biologi, bild, musik och engelska?5

Biologi. … jag tycker bara om att studera kroppen … att veta mycket om kroppen för det 
är bra.  
Bild. Jag alltid varit så målaktig. Jag har alltid varit kreativ. 
Musik är också ett sånt ämne som jag tycker bra om. Jag klarar mig bra på de ämnena. 
Engelska. Jag har alltid tyckt om engelska för att det är ett roligt språk och lära sig. Och det 
är ett väldigt viktigt språk att kunna. 

Finns det någon speciell orsak till att du har blivit intresserad av de ämnena? 
Engelska, jag spelar väldigt mycket tv-spel och det är väldigt mycket engelsk text och tal. 
Jag märker att ju mer jag börjar läsa det på tv-spel förstår jag hur mycket lättare jag kan läsa 
flytande engelska. Bild, jag har alltid målat. Ända sen jag föddes har jag alltid målat. 
Musik, jag har alltid varit sån som när jag var liten var jag sån som alltid satt och klinka på 
pianot. Spelar ingen roll vad jag spelat jag bara kom på någonting. Så jag har blivit bättre 
nu. Biologi, ja det har blivit nu då när jag kommit upp till högstadiet. Jag började 
mellanstadiet med massor av biologi. Då var det mest om kroppen. Och då var det lite 
tråkigt och när man kom upp hit var det ju lite mer att göra. Mycket mer uppgifter och då 
blev det mycket roligare att göra saker.  

När uppkom intresset? 
Ja det vet jag inte riktigt det bara blev. Kände att det är bra att kunna om kroppen. Att det 
var ett lätt ämne att kunna mycket mera. 

Är du intresserad av fysik, kemi och teknik? 
Fysik, ja det går. Det är inte mitt favoritämne direkt. Alltså det kan vara kul. Jag har VG i 
fysik. Men det var väl bara för att jag ansträngde mig. Kemi det är väldigt mycket matte och 
jag har haft svårigheter med matte. Så då är ju inte det ett så jätteroligt ämne. Teknik är inte 
heller så kul det är för mycket dioder och sånt som man ska komma ihåg. 

Kommentar och reflektion 
Irma beskriver att de ämnen som hon har ett personligt intresse i är bild och musik därför 
att hon beskriver sig själv som musikalisk och kreativ där musik och bild är ämnen som 
hon finner roliga, har lätt för och presterar bra i. Jag tolkar hennes engagemang i engelska 
ämnet att det också finns ett personligt intresse i ämnet som utgör en drivkraft att studera 
det. Biologin har hon också ett eget intresse av att veta mer samt att hon uttrycker att det är 
ett lätt ämne att prestera bra i. Däremot tolkar jag hennes utsaga att biologin ändå enbart 
utgör ett skolämne och att hennes största intresse och drivkraft till studier finns i bild och 
engelska.6  

I diskussionen om de naturvetenskapliga ämnena tydliggörs att Irma saknar intresse för 
ämnena. Hon säger även att hon kan prestera bra i fysiken trots att hon saknar intresse. 
Således kan ett bra betyg presteras trots att intresse saknas. Teknik är bara tråkigt. Kemin är 
tråkig och svårigheterna i matten påverkar den situationen och troligtvis även intresset. 

Filippa 
Är du intresserad av biologi, fysik, kemi och teknik? 
Inte teknik så mycket men de andra är det inga problem med.  

                                                 
5 I första frågan uppgav Irma inte musikämnet utan det kom senare i följdfrågan. 
6 Hon nämner senare i intervjun att musik utgör ett stort intresse där hon använder sin egen kreativitet till 
musikaliskt skapande. Hon säger även att hon saknar skolning i något instrument vilket betyder att hon 
saknar behörighet för vidareutbildning på gymnasiet. Det gör att i den här studien utgår musikämnet för 
tolkning av flicka3 intresse och studieval. 
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Varför är du intresserad? 
För att se hur saker fungerar och går ihop. 

Vilka är dina favoritämnen? 
Jaaa, matte, svenska, NO, hemkunskap. 

Varför tycker du om att studera? 
För att jag har inga problem med det. 

Vad är det som gör att du läser dina favoritämnen? 
För att det är roligt. 

Kommentar och reflektion 
Filippa beskriver att intresset bygger på att upplevelsen av och för att få förståelse för 
ämnenas innehåll och hur det fungerar. Hon beskriver betydelsen av ämnenas sammanhang 
och samband för att uppfatta ämnet som meningsfull (R Säljö, 2000). Drivkraften i att 
studera ämnena är att det är roligt och att hon har lätt för att prestera bra i ämnena. Hon är 
intresserad av samtliga ämnen utom teknik. 

Arbetssätt 
Påverkar arbetssätten i NO- och teknikundervisningen ditt intresse? 
Isa: Nej. 

Wilma: Angående arbetssätt på NO-lektioner: Nej, jag tror inte det. Angående arbetssätt på 
tekniklektionerna: Ja, för teknik är ganska roligt tycker jag. Så vad vi än gör så är det kul.  

Irma: Det enda ämne som jag faktiskt tycker om är biologi. Ja du, jag vet faktiskt inte. (…) 
Det har bara blivit som det har blivit. NO-ämnena överhuvudtaget är inte något som jag 
har satsat på. Det är någonting man måste studera. 

Filippa: Nej, det tror jag inte. 

Kommentar och reflektion 
Samtliga flickor säger att arbetssätt inte påverkar intresset för ett ämne. Wilma säger att vad 
de än gör på tekniken så är det kul. Det kan sannolikt betyda att ett eget intresse är viktigare 
än arbetssätten för att vilja studera. För Irma så är NO-ämnena enbart pluggämne och 
utgör inget intresse. 

Förebild7

Isa om förebild på tekniklektion: … Nej. … Jag har kollat lite på min kompis en gång. Åh 
gud, vilket coolt stöd. Då utgår jag från det och gör ett mycket bättre … det kanske inte är 
rätt svar men kanske förebilder.  

Isa, om förebild i SO: Ja, min mamma är SO-lärare. Det är hon och på sätt hjälper hon mig 
mycket. Det är lätt att få hjälp av henne och då presterar jag mycket bättre i just mitt betyg 
… 

Wilma:  - 

Irma: Nej, det tror jag inte. 

Filippa: Nej. 

Internt bortfall: Wilma svar saknas. 

Kommentar och reflektion 
Isa berättar om värdet av att bli inspirerad av en kompis under en tekniklektion och menar 
att det kan vara en förebild. Hon beskriver även en annan förebild inom sitt andra 
                                                 
7 Frågan ställdes olika till intervjupersonerna och sammanfattas i benämningen förebilder. 
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favoritämne so. Hennes förebild är mamma och som även bidrar till att Isa kan prestera bra 
i SO. Varken Irma eller Filippa har förebilder. 

Läraren 
Hur skulle din lärare kunna stötta dig i NO och teknik?  
Isa: Ja det är ju när de stöttar en. Det är nästan det enda som hjälper mig. Att de stöder en 
då tänker man att då är man jättebra och då gör man nya grejer och visar igen. 

Wilma: Jag vet inte. Men hon8 är positiv liksom så att man jag vet inte hur jag ska förklara 
hon är jättebra så jag tror att hon kommer att stötta mig jättemycket. Ifall jag skulle välja att 
söka teknik eller natur så jag tror att hon skulle ha hjälpt mig jättemycket. 

Irma: Hon kan prata med mig på ett annat sätt för jag förstår inte riktigt det där med 
kemin.  

Filippa: Att alla får den hjälp de behöver. 

Kommentar och reflektion 
Samtliga flickor menar att personlig stöttning från läraren är betydelsefull för att få ut mesta 
möjliga av undervisningen. 

Hur är en bra lärare? 
Isa: En bra lärare ska vara positiv. Han ska stötta eleverna, hjälpa eleverna, finnas när en 
elev behöver hjälp, ska ge eleverna tips och ja i stort sett så det ska var en bra och rolig 
lärare. Det ska inte vara en tråkig, inte vara för överdriven utan en normal. 

Wilma: Ja, en bra lärare. Alltså de ska vara bättre än de jag hade på mellanstadiet i alla fall. 
De ska inte liksom bara sitta och vänta tills någon kommer och frågar för en elev brukar 
aldrig fråga eller jag brukar aldrig fråga om jag behöver hjälp. Då frågar jag mina kompisar. 
Jag tycker att en lärare ska fråga sina elever om de behöver hjälp. Ja, och så ska han gå runt 
och kolla och inte bara sitta och dricka kaffe. Så ska han ha genomgångar om vi går in på 
ett nytt kapitel i ex på matte. ... 

Irma: Ja, den ska inte vara för snäll. Men inte för sträng heller. Den ska vara lätt att 
kommunicera med i vissa fall som ex om man har svårt med saker och den ska ju lätt att 
kunna om man har svårt med saker att man får hjälp med det. Om någon har svårigheter 
med matte kanske får extrajobb med det från någon extra person som kan hjälpa en med 
det.   

Filippa: Kan sitt ämne, lyssnar och lär ut bra. 

Har läraren påverkat ditt intresse? 
Isa: Det har det gjort. Ja det har hon verkligen. 

Wilma: Ja, jättemycket. Det är mest teknik som hon har fått mig intresserad av.  

Irma: Nej verkligen inte 

Filippa: Ja ... 

Hur? 
Isa: Genom att hon framför en sak på ett sätt. Det beror ju på om hon ska berätta om 
atomer på ett tråkigt sätt. Det spelar verkligen roll hur hon ska ha sin undervisning också. 
Om just den här läraren bara ska skriva på tavlan och vi ska skriva av det blir jättetråkigt. 
Om hon gör ett spel eller en lek om atomer, jag tror att det fastnar mycket lättare. Det 
stannar härinne. Tror jag för att hon gör en grej av det. Annars blir det så tråkigt om hon 

                                                 
8 Wilma hänvisar till sin lärare. 
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ska skriva på tavlan och man skriva av. Då tror jag man bara skriver av och då tänker man 
inte på det hon skriver.  

Wilma: Hon är positiv när hon förklarar en sak. … Hon pratar på ett positivt sätt, så att det 
låter kul. När hon säger att vi ska bygga en cykel, ja då låter hon positiv så att vi ska gilla det 
om ämnet och sådär.  

Kommentar och reflektion 
Gemensamt för flickorna är att läraren ska vara engagerad i sina elever och visa att hon vill 
att de lär sig. Egenskaper som de lyfter fram är att denne ska vara positiv, kunna stötta 
eleverna, vara lagom snäll och lagom sträng. Lärarens förmåga till kommunikation och att 
se eleverna är betydande förutsättningar för att läraren ska kunna skapa förutsättningar och 
väcka intresse hos eleverna. Även arbetssätten har en viss betydelse för att motivera 
flickorna till att vilja lära sig och/eller anstränga sig för att få bra betyg.  

Manliga och kvinnliga lärare 
Har du haft manliga och kvinnliga lärare i NO och teknik? 
Isa: Hittills har jag haft kvinnlig, men det finns ju manliga också. Men jag har blivit 
undervisad av en kvinnlig. 

Wilma: Vi har haft vikarier som manliga lärare men det känns som om vår lärare9 är bäst.  

Irma: Vi har haft vikarier och då har vi haft vissa manliga ibland. Vissa förklarar på olika 
sätt, vissa förklarar så jag inte förstår och andra förklarar på ett lättare sätt även om det är 
samma ämne. 

Filippa: Nej, vi har ju bara haft en kvinnlig lärare10 … 

Tycker du att det spelar någon roll om läraren är man eller kvinna? 
Isa: Man kan tro det men nej jag tycker inte att det spelar någon roll. Nu har jag inte fått se 
för att kunna jämföra men jag tror inte det. Det tror jag inte. 

Wilma: Ja. För kvinnan är mycket snällare sådär. De är stränga men ja de lär ut saken på ett 
bättre sätt tycker jag. Och det finns såna ämnen som män inte jobbar med som 
hemkunskap jag tror inte män kommer att passa in på jobbet liksom.  

Irma: Nej. Absolut inte. 

Filippa: Inte om de kan lika mycket. 

Tycker du att det har varit skillnad mellan att ha haft en manligt eller kvinnlig lärare? 
Wilma: Ja. Liksom männen, vad heter det, jag tycker inte att de förklarar på ett sätt som 
kvinnan. Ja. T ex om någon behöver extrahjälp med att förstå någonting eller fatta något så 
går vår lärare11 fram till den killen eller tjejen och så förklarar hon liksom på ett bättre sätt. 
… Men männen de står vid tavlan och pratar. Ingen vågar fråga alltså mer om saken.  

Nej, men det är nästan bra att ha män på teknik för de är gjorda av sån´t. Teknik och sån´t. 
Men inte biologi och kemi kanske. Fysik är kanske också lite mer manligt ämne. Fysik och 
teknik de är manliga. Fast det finns ju klart jättebra lärare som är män … 

                                                 
9 Wilma anger lärarens namn som uppsatsens författar byter mot benämningen vår lärare. Nämnd lärare är 
kvinna. 
10 Filippa anger namnet som uppsatsens författare byter mot könets benämning en kvinnlig lärare för att 
synliggöra att läraren är kvinna. 
11 Wilma anger lärarens namn som uppsatsens författare byter mot benämningen vår lärare. Nämnd lärare är 
kvinna. 
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Irma: Det beror på vad vi har för ämne. Om vi har kemi t ex. då kan de manliga dra på 
med mycket grejer som man inte alls förstår. Medan en kvinnlig kan ju förklara om man 
verkligen ber henne men manliga de pratar så man inte fattar. I alla fall en del. I alla fall de 
vi har haft. Men annars är det inte så stor skillnad. Det är ju bara att säga att jag inte förstår 
kan du förklara på ett bättre sätt. 

Kommentar och reflektion 
Samtliga flickor har bara haft en kvinnlig lärare i NO och teknik. Två av flickorna berättar 
om vikarierna som utgör den enda referensbilden av en manlig lärare. Det är blandade 
synpunkter om det spelar någon roll om läraren är en kvinna eller man. Tre av flickorna 
säger att det inte spelar någon roll. Den fjärde flickan menar att kvinnor har ett annat sätt 
att bemöta och kommunicera på vilket hon upplever som positivt. 

Wilma belyser de sociala och kulturella arvet som utgör skillnaderna mellan kvinnligt och 
manligt (Y. Hirdman, 2001; K. Svaleryd, 2002). Hon lyfter även fram den manliga aspekten 
(S. Sjøberg) i den naturvetenskapliga ämnena och dess ideal. Hon säger även att för henne 
är det betydelsefullt hur hennes kvinnliga lärare kommunicerar och engagerar sig i eleverna. 

Flickor och pojkar 
Tycker du att NO och teknik är för alla elever? 
Isa: Ja självklart. Det är det. 

Wilma: Ja. Det tycker jag. För även om man inte är så bra på teknik eller ja då kan man 
liksom läsa biologi. Biologi tar upp allting här i livet liksom … 

Irma: Ja det gör det ju. De flesta ämnena okej kanske idrott vissa tjejer gillar ju idrott men 
de flesta ämnen de riktar sig till alla. Okej hemkunskap många killar gillar ju inte att baka 
och så där. Men det är ju en viktig sak i livet. 

Filippa: Ja, det ska väl alla kunna. 

Kommentar och reflektion 
Samtliga elever tar för givet att NO och teknik är ett ämne för alla elever. Irma lyfter upp 
diskussionen om skillnaden mellan manligt och kvinnligt i relation till skolämnen (Y. 
Hirdman, 2001; K. Svaleryd, 2002). 

Tycker du att alla får chansen att bli intresserade av NO och teknik? 
Isa: Ja, det tror jag.  

Wilma: Nej. 

Irma: - 

Filippa: - 

Varför då? 
Wilma: Därför att alla inte har bra lärare, inte bara här i skolan utan andra skolor. För de får 
en dålig bild av sina lärare och då tror de NO är tråkigt sådär för att deras lärare är tråkiga.  

Om du ser till din egen klass. Får alla i klassen chans att bli intresserade? 
Wilma: Ja det tror jag. Även om de inte gillar det så ja …man hör någon säger ånej det är 
NO nu men jag brukar liksom jämt höra någon som säger ånej det är svenska eller engelska 
typ. 

Kommentar: Internt bortfall från Irma och Filippa 

Tycker du att det finns skillnader eller likheter mellan flickor och pojkar  
Isa: Ja, det finns det ju. Jag kan tänka mig att pojkar är lite mer intresserade av såna här 
grejer. Fast jag tycker inte det borde vara så. Vi var på tema dag för en - två veckor sedan. 
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Då skulle vi titta på just vad killar brukar göra. Då var vi på en experimentverkstad och 
greja. Och jag menar, då var det två tjejer som hade en liten föreläsning. De berättade hur 
kul det var som tjej att vara där och de ville stötta oss att börja gå på det. Så jag tycker att 
det finns lite skillnad mellan tjejer och killar. Men jag tror tjejer kan gilla teknik mycket mer 
än de andra ämnena för teknik är rätt så kul. Då får man bygga och pyssla själv.  

Wilma: Ja, för pojkar. Jag tycker att pojkar är mer intresserade av NO än tjejer. Jag vet inte 
varför men de tycker om NO och sådär. Mer än tjejer. 

Irma: Nej. Det tycker jag inte. Jag försöker hänga med så gott jag kan. De brukar ju ha en 
förberedd lektion så det brukar gå bra …  

Filippa: Killarna är väl bättre på teknik. Det är väl bara så. Tjejerna kanske lägger ner mer 
tid på lektionerna. 

Vet du varför? 
Wilma: Nej, det har liksom någonting med … med kille och tjej. Typ att killarna spelar 
fotboll och tjejer dansar och det är också så där i NO. 

Menar du att det är ungefär samma orsak att tjejer väljer dans och killar fotboll som att de väljer NO och 
teknik. 
Wilma: Det finns även tjejer som spelar fotboll och killar som dansar så, ja. 

Kommentar och reflektion 
Wilma, Filippa och Isa säger att det är skillnad mellan flickor och pojkar. Skillnaderna 
utgörs av intresse och att killar är bättre på teknik. En annan aspekt är också att flickor 
lägger ner mer tid på lektionerna. Wilma lyfter även fram skillnaderna mellan genus (Y. 
Hirdman, 2001; K. Svaleryd, 2002). Isa anser att alla får chansen att bli intresserad. 

Tycker du att undervisningen låter flickor och pojkar få samma chans? 
Isa: … Men det är inte så att de favoriserar killar och tjejer. … 

Wilma: Ja. Men om en kille sitter och drömmer på en lektion då är det hans fel. För tjejerna 
brukar mer sitta och lyssna och höra på vad läraren säger, men killarna sitter mer och 
pratar, bråkar och sånt. Men det gör ju inte tjejerna. Det är ju inte bara på NO. Det är på 
alla lektioner. Det finns ju även killar som villa ha bra betyg och vill jobba. 

Kommentar och reflektion 
Den här frågan ställdes endast till dessa två flickor eftersom de passade in i diskussionerna 
och sammanhangen. Svaren visas eftersom de belyser att Isa anser att det inte förekommer 
någon favorisering av pojkar och/eller flickor. Wilma menar att det är upp till var och en 
att ta chansen att lära sig något på lektionerna. Att flickorna är mer ambitiösa än pojkar 
men att det finns pojkar som också vill studera till bra betyg. 

Har du någon erfarenhet av delad undervisning för pojkar och flickor i NO och teknik? 
Isa: Det var … i sexualkunskap då var det ett snack att eftersom vi är så få tjejer i klassen så 
skulle de dela in tjejerna … killarna skulle få göra något annat. Det blev aldrig av. Det är 
nog nästan den enda grejen de delar på flickor och pojkar. 

Wilma: Ja … Och jag tycker inte att det är bra. För man måste ha kontakt med killar. Och t 
ex på tekniken då är det bra om man ska dela in sig i grupper är det bra att vara med en 
kille för han kan ju liksom sånt. Sånt med teknik, han kan allt om verktygen och sånt där. 
Det kan inte en tjej. 

Irma: Nej. Sexualkunskap möjligtvis. Någon gång var vi till ungdomsmottagningen och då 
gick tjejerna och killarna för sig. Det var bara då. 

Filippa: Nej.  
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Kommentar och reflektion 
Isa, Irma och Filippa saknar erfarenhet av särundervisning. Wilma berättar om sina 
erfarenheter. Hon säger att det är fördelaktig att vara blandade pojkar och flickor eftersom i 
ex tekniken kan flickan lära sig av pojken som kan mer om teknik.  

Vill du ha separat undervisning? 
Isa: Jo jag skulle tycka att det är mycket bättre. Vissa killar är väldigt omogna ibland och 
vissa tjejer är väldigt omogna. Jag tycker eftersom att det kan vara rätt stor skillnad mellan 
pojkar och flickor. Jag tror att flickor kanske inte vågar prata mer än vad pojkar brukar som 
kan bara skrika rakt ut i klassen. På så sätt tror jag att tjejerna kan få komma fram mer och 
verkligen kan börja gilla ämnet om de får vara med och delta. Men annars sitter de ju bara 
och är tysta. Fastän de jättegärna vill säga deras egna åsikter. Så tror jag.  

Wilma: Ja ibland faktiskt. När det är redovisning så vill jag faktiskt vara redovisa för tjejer. 
Killarna sitter och åhh kolla vad hon säger och sådär. Jaaa. För vi har … killar i klassen som 
kommenterar alla och allting i skolan. … vill man inte … redovisa för. Alltså jag vill ha lite 
mognare killar. Jag blev liksom avundsjuk igår när jag gick på gymnasiet för där hade de typ 
jättemogna killar. Så jag kunde tänka mig att tjejerna går med killarna och umgås med 
varandra och de jobbar tillsammans. Och åhh jag vill också ha såna här killar i klassen 
liksom. 

Irma: Jag tycker ju om att vara i en stor grupp. Jag vill ju vara med hela min klass. Det är på 
slöjden då är vi uppdelade halva gruppen har syslöjd och andra gruppen har hemkunskap. 
… Nej det är inget fel att vi blir splittrade. Det spelar ingen roll.  

Filippa: Det spelar ingen roll. 

Kommentar och reflektion 
Två av flickorna uttrycker ett behov att ha särundervisning eftersom de inte riktigt får det 
utrymme som de behöver i bl.a. redovisningssammanhang och att få utrymme i 
teknikundervisningen. 

Gymnasieprogram 
Vilket gymnasieprogram planerar du att söka? 
Isa: Först var jag väldigt inne på samhällsvetenskapligt program men nu har tekniken 
kommit in så nu får vi se. Jag är inte riktigt säker än. Jag är sugen på teknik.  

Wilma: Samhällsvetenskapligt program 

Irma: Estetiskt program 

Filippa: Naturvetarprogram 

Kommentar och reflektion 
Samtliga flickor planerar att välja olika utbildningar. 

Redovisning av fokussamtal 
Följande sammanställning beskriver fokussamtalen med flickorna från naturvetar- och 
estetiska programmen. Namnen är påhittade. 3 flickor deltog från naturvetarprogrammet 
och namnges Livi, Maja och Tindra. Även 3 flickor från estetiskt program deltog och 
namnges Tyra, Amanda och Emilia. Flickgruppen från respektive gymnasieprogram går i 
samma klass men kommer från skilda grundskolor.  
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Naturvetarprogrammet 

Intresse 
Hur kommer det sig att ni är intresserade av naturvetenskap? 
Maja: Jag var bra på det. Jag kände att jag förstod naturvetenskap. Jag förstod den på 
högstadiet och fick någon slags gensvar, om man förstår så känns det ju kul.  

Livi: Jag tror att jag bara tyckte att et var kul. Att jag ville veta mer. Kanske. Och sen min 
pappa är lite naturintresserad … och vara ute i naturen. Då kände jag väl kanske att jag 
influeras mer av det. Fast jag vill ju inte gå nåt slags natur- och friluftslivsprogram, utan 
mer lära mig mer om det.  

Tindra: Jag tyckte väl att matte var kul. Det var roligaste. Men det var det här. Eller jag 
valde natur. Jag vill bli veterinär. Och så fanns det två att välja på naturbruk eller 
naturvetenskap. Och då tyckte jag att matte och sånt där var mycket roligare än jordbruk 
och trädgård och så där.  
… 
Livi: Ja jag kollade jättemycket på såna här discoverykanaler när jag var liten. Det tyckte jag 
jättemycket om. Gosedjur i såna fall som djur de är luddiga och goa men…jag var lite inne 
på marinbiologi i såna fall för det var mycket vatten men jag fick inte flytta hemifrån utan 
då fick jag gå det här istället.  
… 

Vad tänker du om det i framtiden? 
Livi: Jag tänker att jag ska hålla på med miljökunskap eller vatten. Kanske. I sådana fall djur 
i vatten på något sätt. Men man utvecklas ju hela tiden och jag brukar ändra mig ganska 
fort.  
… 
Maja: Jag vet inte om jag har haft något speciellt naturintresse. Inte specifikt att det varit 
naturämne som intresserat mig men jag fick mycket hjälp hemifrån med naturämnena. 
Mina föräldrar är naturvetare och så. Jag är mer uppfödd på det kanske. Sen var jag ju bra 
på matte och så det kändes ju kul att fortsätta med det. Det var roligt också.  
… 
Tindra: Jag vet inte. Jag har väl också hållit på och lärt mig … pappa höll på och lärde mig 
matte när jag var liten. … långt innan de i skolan visste det. Jag tyckte att det var roligt men 
sen har jag väl alltid varit intresserad av djur … jag vill hålla på med djur. Jag ville bli 
veterinär ända sen jag var sju år. Hela tiden. Och det är ju biologi då. Och biologi var ju 
kul.  

Jag tänkte om du hade någon förebild som gjorde att du blev uppmärksam just på det. 
Tindra: Det tror jag inte. Jag har aldrig ens träffat en veterinär. Nä, jag tyckte om djur helt 
enkelt. Men sen de där andra ämnena kemi och fysik det vet jag inte, det var väl sådär, eller 
jag var väl bra på de, det var jag i de flesta ämnena, de hörde till programmet så då fick det 
väl bli de då. Jag tyckte också att det gick att förstå. Ja när jag var mindre då villa jag absolut 
göra experiment. Då var jag liksom åhh kemi och fysik då ville jag en massa experiment 
och göra spännande saker. Det försvann ju tidigt på högstadiet.  

Varför då? 
Tindra: Man gjorde ju inga spännande saker. De experimenten man gjorde var ju koka upp 
vattnet och titta hur det såg ut. 

Maja: Eller hälla i en lösning i en annan och titta att det blev blått. 

Livi: De experiment vi gjorde på högstadiet var lite olagliga i såna fall.  
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Vad gjorde ni då? 
Livi: Det var lite mer färg och lite mer bubbel och lite mer sprak och eld. 

Maja: Man har ju någon slags föreställning att kemiexperiment ska vara att blanda i grejer så 
det ryker eller någonting, men det är inte riktigt så. 
… 

Hur långt tillbaka kan du minnas att du var intresserad av naturvetenskap? 
Maja: Jag vet inte. Det har väl alltid funnits där. Och sen är jag ju ganska mycket ute i 
naturen så då känns det ganska naturligt. Ja då blir man ju intresserad när man är där. Det 
har funnits så. 
… 
Livi: Ja, det har ju smugit sig på. I och med att jag varit djurintresserad och varit ute i 
skogen och så. Jag har varit mycket uppe i fjällen. Mina föräldrar har ju ingen 
högskoleutbildning när det gäller matte och så. Så de har inte kunnat hjälpa mig med sånt 
som har med gymnasiet att göra. Jag var väl mest envis i såna fall. Och att jag hade ett 
intresse från någon annanstans. Min granne gick natur också och jag såg upp till henne.  
… 

Kommentar och reflektion 
För att vara intresserad av naturvetenskap så lyfts några faktorer fram som är betydelsefulla 
för att motivera till djupare studier. Att ha upptäckt sin förmåga att förstå ämnena, att ha 
lätt för att prestera bra i dem och att det är kul anges som väsentligt för ett intresse. 
Dessutom säger flickorna att naturvetenskapliga ämnen alltid har funnits som en naturlig 
del i deras liv, att någon förälder på något sätt stimulerar och stöttar flickorna verkar vara 
faktorer som bidrar till ett intresse. En av flickorna saknar hjälp med läxor hemifrån men 
säger att hon är envis och löser sina problem ändå. Även att ha ett drömjobb liksom att bli 
inspirerad av TV-program anges vara en motivationskraft.   

De uttrycker en besvikelse över högstadiets naturvetenskapliga undervisning och en av 
flickorna menar att skolan dämpade hennes intresse.  

Är ni intresserade av teknik?  
Livi: Nej, datorer och bilar och små robotar och svettiga killar. 

Maja: Den teknik som vi hade på högstadiet tyckte jag var ganska kul. Det var lite så här 
pyssligt, och vi böjde lite ståltrådar och ringar och lärde oss vad verktyg hette. Det var 
ganska kul. Men jag vet inte om typ datorer intresserar mig så mycket.  

Tindra: Jag tyckte att det var jättetråkigt med teknik på högstadiet. Det var på mellanstadiet 
då vi fick bygga med tekniklego men det är väl det enda. Annars skulle man hålla på och 
löda, bygga nå´t larm. Jag vet inte lite kul var det kanske men jag kände mig ändå väldigt 
dålig på det. 

Fanns det en verklighetsförankring till ditt eget liv? 
Maja: nej. 

Tindra: Jag vet inte. Jag tycker att det är svårt. Teknik känns som om det blir så dåligt på 
något sätt för ska man kunna göra riktiga saker på tekniken måste man ha pluggat en hel 
massa år och liksom ha ett maskinrum eller nåt sånt för att det ska kunna vara nåt man kan 
göra själv. Det blir ju inte användbart till någonting. De blir bara fula och sneda. 

Livi: Jag vet inte men på senare tid min pappa och bror har byggt modellbåtar och det är 
väl det som är teknik hos mig. Och sen så har vi ju platt dator ja jag har ju inte intresserat 
mig så mycket med det. Min pappa och bror har väl tagit över det där. Jag fick inte vara 
pojkflicka kanske. 
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Kommentar och reflektion 
Flickorna har inget tekniskt intresse. De säger att de tekniska ämnena inte ligger inom deras 
intresseområden. 

Förebild 
Har ni haft förebilder i ert val av naturvetenskapliga ämnen? 
Maja: Ja alla mina syskon har gått natur. Och mina föräldrar gick väl naturlinjen alltså 
motsvarande. Jag kände mig inte speciellt intresserad av någon annan linje. Så det var väl 
inget annat som drog egentligen. Det var inget annat som jag tänkte på.  

Tindra: Jag hade kanske min pappa. Han höll på och lärde mig matte och så där. Men i de 
andra ämnena vet jag inte. Det skulle väl vara så här visare som kom till skolan och visade 
vad man gjorde då.  

Kommentar och reflektion 
Föräldrar och syskon har på olika sätt haft betydelse för intresset. För Livi har dock ingen 
speciell person haft betydelse i studierna och för ämnesintresset. Istället uttrycker hon att 
hennes envishet löser de problem hon möter. 

Arbetssätt 
Vilka arbetssätt hade ni? 
Tindra: Blandat. Ibland så pratade läraren och ibland fick vi jobba själva. Det var mycket 
bygga på teknik och fysik. Och på kemin var det väl lab och på biologin var det väl att gå ut 
i skogen. Men biologi och kemi var roligast där hade vi den bästa läraren. På högstadiet 
tyckte jag nog bäst om att göra saker själv men jag tyckte också om när läraren pratade. När 
det var en bra lärare. Det är så skönt att sitta och lyssna och förhoppningsvis är det 
spännande.  

Vad har motiverat dig i arbetssätten? Var det just det här att sitta och lyssna eller?  
Tindra: Ja, det var det och att labba som var roligast.  

Har det bidragit till att du har fått ett ökat intresse och motivation att studera? 
Tindra: Det har det väl. Om vi inte hade fått göra det så hade det inte varit bra. 

Du hade drivet tidigare att du ville bli veterinär hade du haft det drivet ändå trots att arbetssätten hade 
varit jättetråkiga? 
Tindra: Det vet jag inte. I och för sig kändes det inte som om det vi gjorde på högstadiet 
hade så mycket med djur att göra så det kanske inte hade påverkat. Men jag vet inte. Det 
hade i alla fall varit väldigt jobbigt. 
… 

Arbetssätten i sig självt, undervisningsformerna hade de någon betydelse? 
Livi: ja det tror jag nog. På kemin hade vi ju både lab och läsa i boken. Eller arbeta med 
frågorna. Så vi hade ju labbarna anknutna till frågor i en lärobok. Så att det var ganska 
intressant tror jag. 

Kommentar och reflektion 
Arbetssätten har betydelse för att öka studiemotivationen. 

Lärare 
… 
Livi: … i matte hade vi den här tysken igen. Han var sträng. Det behövdes för bråkiga 
högstadieelever.  
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Vad innebär sträng? 
Livi: … Han var handfast. Man bråkade inte med honom, han hade den respekten också. I 
början så tyckte man inte alls honom, man hatade ju honom för att han var så jobbig. Men 
sen i slutet så tyckte man ju mest om honom för att han hade lärt en mest.  

Så det var viktigt att han ställde krav? 
Livi: Mmmm. 

Maja: Det tycker jag är det bästa att de ställer krav för annars blir det så flummigt och man 
vet inte riktigt vad man ska göra.  

Tindra: Ja det blir jättejobbigt om det kommer en lärare och man ska lämna in uppsatsen 
och så säger man nämen vi hann inte. Det var så lite tid och så fick man två veckor till. 
Och så hade man själv kämpat och blivit klar i tid och så fick alla andra mer tid. Så visste 
man aldrig så drog det ut över hela tiden och så hann man ingenting.  

Hur påverkade det motivationen? 
Tindra: Det var bara jobbigt. Hon var så mesig liksom. Hon var ju snäll men det hände ju 
aldrig någonting.  

Maja: Om de är lite stränga så vet man ju vad som gäller och då vet man vad man ska följa. 

Livi:  Säger läraren ”om ni inte lämnar in nu får ni inget betyg”. I alla fall i min klass var det 
ju en fruktansvärd betygshets alla satt ju som på nålar i alla fall på biologin ju.  

Varför just i biologin? 
Livi: Då hade vi tysken också. Han ställde ju hårda krav, han var ju tysk och man var ju 
rädd för honom. … 
… 

Hur är en bra lärare? 
Livi: En bra lärare har kontakt med sina elever. Är lite kompis med dem. Samtidigt som 
läraren om den är sträng och har regler som man verkligen måste följa. 

Tindra: Jag tycker att det finns olika. Det finns bra lärare som är jättestränga. Vi hade en 
lärare som började lektionerna med att vi skulle stå bakom bänkarna. Så fick man inte sätta 
sig förrän han sa varsågod och sitt. Men han var jättebra. I början var alla livrädda för han 
men han var egentligen väldigt snäll. Men sen hade vi även andra lärare som var jättebra 
som var mycket mer pratiga och mycket friare men du måste ändå kunna sätta någon gräns 
och kunna organisera. ... 

Maja: Jo så att de är tydliga och 12

Livi: Strukturerade lektioner. 

Maja: Ja, strukturerade lektioner. 

Tindra: Så man vet vad man håller på med. 

Livi: Sen att det inte är samma grej hela lektionen. Det var också ganska frustrerande och 
man hade långa pass och sitta och göra samma sak hela tiden. För då börjar folk kasta 
papper och bli griniga. 

Maja: Jag håller med man måste ha lite … de kan ju vara sociala med eleverna 

Tindra: Att de säger till på ett bra sätt. Det är svårt tror jag. Vissa säger inte till tillräckligt 
bra då är det för slappt eller så säger till för hårt och är för sura och då blir det också dåligt. 
Jag vet inte.  

                                                 
12 Maja blir avbruten av Livi. Maja avslutar sin mening strax efter att Livi avslutat sin mening. 
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Livi: Jag vet inte, om man är lite halvkompis med eleverna då tror jag det funkar i alla fall 
för då känns det som om att de ger respekt tillbaka är läraren vuxen då kommer eleverna 
också att försöka bete sig vuxet.  

Kommentar och reflektion 
Flickorna är eniga om att läraren behöver ha handfasta gränser för ordningen och rättvisan 
i klassrummet. Tydliga gränser visar eleverna vilka regler som gäller för bl.a. 
inlämningsuppgifter och betyg. Att ha för lösa ramar kan skapa irritation hos ex de elever 
som klarar uppsatta mål och att det ger eleven en känsla av att inte lära sig tillräckligt. En 
bra lärare har tydliga gränser men har ändå bra kontakt med eleverna. De säger också att 
lektionerna ska vara tydliga och strukturerade. Deras uppfattningar om hur läraren ska vara 
blir motstridiga. Dels ska läraren vara kompis med eleverna och samtidigt vara sträng. 
Dessutom definieras en sträng lärare som någon som eleven är rädd för. 

Manliga och kvinnliga lärare 
Hade ni både manliga och kvinnliga lärare i NO och teknik? 
Maja: Jag hade en manlig lärare i teknik. Alla NO-ämnen hade jag kvinnliga lärare.  

Tindra: Jag hade manlig lärare i alla ämnen. 

Livi: Jag med. 

Hade det någon betydelse att det var både män och kvinnor. 
Maja: Ja det tycker jag väl. Man kan identifiera sig mer om man ser att den har ett intresse 
då kanske jag har ett intresse. En kvinna i kemi då kanske jag kan vara intresserad av kemi. 
Jag tycker att det kan ha betydelse. Att man kan identifiera sig med den personen.  

Tindra: Jag tänkte inte alls på det då att det spelar någon roll vilken person det var utan det 
var hur bra den var men det är klart det kan väl hända att tjejer, vi hade ju kvinnor i 
svenska språk och sådär och manliga i NO så det kan väl hända att man fick någon slags 
uppfattning om hur det kunde vara men det var inget som jag tänkte på.  

Livi: Jag var envis och ville visa att jag kunde fast jag var tjej. Det var ju en manshierarki 
och jag skulle bryta den. Sen så jag kände mig lite lockad i största allmänhet tycker jag mer 
om killar än tjejer tror jag så det kändes ändå så här ja så. Fast jag kände också att ja jag kan 
faktiskt också.  

På vilket sätt har det påverkar era val?  
Livi: Ja. 

Tindra: Att det bara var manliga lärare tror jag inte påverkade mitt val. 

Maja: Jag tyckte att det var kemilärare som kemilärare Det kändes bra med kvinnlig men 
det har inte så stor betydelse. Det är mest om vad läraren gör är intressant och 
motiverande. 

Kommentar och reflektion 
Livi och Tindra har erfarenhet av bara manliga lärare. Maja har haft både manliga och 
kvinnliga lärare. En aspekt med, menar Maja, att ha en kvinnlig lärare är att det kan vara 
lättare att identifiera sig med en kvinnlig kemilärare. Tindra menar att för henne hade inte 
läraren någon avgörande betydelse i valet av naturvetenskapliga studier. För Livi innebar 
det att det gav henne en känsla av ”jag kan” och gav henne en envishet att lyckas. 

Flickor och pojkar 
Tycker ni att naturvetenskap är ämnen för alla. 
Livi: Ja det är det väl. Det tycker jag. Fast teknik blir ju ett killämne för att det ligger i den 
sociala standarden eller liksom i själva allmänheten att killar får en dator och så får det ett 
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tv-spel och så får de ett game-boy. Tjejer får barbie-dockor och så kan de få två 
stickpinnar. Det ligger lite i bakhuvudet fortfarande.  

Tindra. Ja, det kändes som om killarna levde upp mer.  

Livi: De får styra upp det där så att det inte bara blir de som kan på en gång som tar över 
och så rullar det på för att de lär sig mer för att de kunde lite från början.  

Maja: Man kommer ju alla med olika förutsättningar in i undervisningen och det blir ju 
jättesvårt om några få leder och får svara på frågorna så att de kommer längre fram.  

Upplever ni det att alla fick chansen att bli intresserade? 
Maja: Naturvetenskap kan ju vara jämlikt. På teknik var det ju killarna men ändå så tycker 
jag att alla fick chansen. … killarna var bättre det kände man ju.  

Tindra: Tycker att det beror på läraren. På biologi och kemi kändes det som att lärarna 
brydde sig om alla. Men på teknik var det ju bra det är ni killar ni kan ju det här. 

Maja: … ni killar kan ju visa. 

Kommentar och reflektion 
De anser att naturvetenskap är för alla eleverna. Samtidigt problematiserar flickorna de 
sociala normerna som ligger till grund för genus. På tekniklektionerna menar de att 
undervisningen främst är för pojkar eftersom de har förkunskaper och därför tar i anspråk 
ett större handlingsutrymme än vad flickorna får. Flickorna belyser även att i den 
naturvetenskapliga undervisningen så upplevde de att situationen var jämlik medan 
tekniklektionerna gynnade pojkarna. 

Särundervisning 
Kommentar och reflektion 
För dessa flickor så finns inga tankar och erfarenheter kring att dela undervisningen mellan 
pojkar och flickor. 

Estetiskt program 

Intresse 
Är ni intresserade av naturvetenskap och teknik? 
Emilia: Nej, egentligen inte. Det har egentligen inte riktigt varit min grej. Jag tycker att det 
är ganska svårt och så där. Speciellt så där fysik och kemi. 

Tyra: Ja, det tycker jag också verkligen. … Jag tycker det är intressant att veta lite om det. 
… Det finns inget sånt intresse.  
… 
Amanda: … det är ju ganska svårt att komma ihåg alla siffrorna.  

Varför ni tycker så? 
Tyra: Jag tror att jag har ärvt det från mamma och hennes sida. Ingen av dem har varit så 
smart i kemi och fysik och sådär. Ingen av dem har tyckt om det. 

Emilia: Jag tror att det beror på läraren. Jag tyckte att han var bra. Jag hade en ganska bra 
lärare. Han var ganska lätt av sig. Han skrev upp provfrågorna på tavlan och sen skrev han 
svaren och då visste man vad man skulle plugga på. … 

Amanda: Jag tror att det är så ... eller det är klart att det beror på lärare och 
undervisningssätt osv men jag tror att det är så att jag inte är så intresserad och så men det 
är klart att är det en bra lärare så blir det bättre liksom. 
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Kommentar och reflektion 
Flickorna synliggör att deras förhållningssätt till naturvetenskap är att det är intressant men 
det utgör inte något av deras personliga intresseområde.  

Förebild 
Har ni haft någon annan i närheten som har varit intresserad av naturvetenskap och teknik?  
Tyra: Jag har haft en gammal klasskompis som tyckte mycket om naturkunskap … 
Emilia: Min syster är väldigt naturintresserad. 

Kan jag tolka det som att ni känner att ni inte har haft några förebilder? 
Tyra: Nej inte riktigt. Jag har inte haft någon riktigt bra lärare. … 

När ni har valt estetiskt program har ni haft några förebilder? 
Amanda: Nej, jag valde först sam men sen så bytte jag för jag trivdes inte där. … Så jag är 
inte så jätteintresserad av det här. Men ändå.… ja min mamma håller väl på och är rätt 
intresserad. Jag kanske har blivit omedvetet påverkad. … 

Emilia: Jag kommer från en konstnärsfamilj, min syrra har gått det här programmet. … 

Tyra: För mig har det blivit samma. Jag har alltid tyckt om att måla så jag har velat utveckla 
mig … 

Kommentar och reflektion 
Att ha en kompis eller syskon som har ett djupare intresse för naturvetenskap behöver inte 
påverka det egna intresseområdet för studier. Två av flickorna säger att de har tydliga 
förebilder, dvs. familj, kopplat till estetiska ämnen. Den tredje flickan har sannolikt inte 
bestämt vad hon är riktigt intresserad av ännu. 

Arbetssätt 
Arbetssätten i naturkunskapen har de på något sätt påverkat intresse eller motivation för 
naturvetenskapliga ämnen? 
Tyra: Inte så mycket 

Amanda: Jag vet inte eftersom jag är ointresserad av sånt så överhuvudtaget fast det är klart 
att i kemi som är svårast där det har varit den tråkigaste undervisningen i om man hade 
lyckats göra det roligare så är det klart då hade jag haft ett positivt minne av det fast å andra 
sidan är det väldigt svårt att göra någonting roligt av något som man tycker är tråkigt … Jo 
det är klart att hur vi arbetade påverkade ju liksom intresset. 

Du menar alltså att ett ointresse till viss del kan vägas upp med ett bra arbetssätt men att det är svårt att 
få upp ett intresse med det.  
Amanda: Jaa…jag har väldigt svårt att se mig själv som intresserad av kemi och fysik. Men 
det är klart att det hade kunnat kännas roligare då och det hade kunnat leda till att jag 
kunde ha varit lite mindre ointresserad.  

Skulle det kunnat leda till att du skulle välja naturvetenskapligt program? 
Amanda: Nej så långt skulle jag inte gå. 

Emilia: … jag tror att jag fick lite intresse men av en bra lärare … nu på gymnasiet tycker 
jag att det är jättetråkigt. Men det kanske har med läraren att göra. ….nu när man är van att 
jobba så här … då är det tråkigt att sitta. 

Tyra: Jag har inte varit så intresserad av det. … 

Emilia: Vi hade ju mycket och just på biologin alla ifrågasatte det man inte förstod och 
ställde frågor och sådär.  
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Du nämnde något med teknik att det fanns en verklighetskoppling, att det var ganska kul. 
Amanda: ja det var mer lek man fick bygga istället för att bara läsa. 

Kommentar och reflektion 
Samtalet lyfter fram att ett intresse uppkommer inte ur ett intressant arbetssätt. Läraren 
uppges ha betydelse för om ämnet blir intressant. Resonemanget om arbetssätten 
utvecklades till att utgöra lite lösa trådar om flickornas egna erfarenheter men det synliggör 
att flickorna saknar ett djupare intresse för ämnena vilket speglas i resonemanget.  

Lärare 
Är det några speciella arbetssätt och/eller lärare som gör att det blir intressant? 
Tyra: Det beror ju mycket på läraren vad man får för uppgifter sådär. Ibland får man 
bestämma själv vad man vill göra. Han kanske frågar vad vi vill hålla på med och lära oss. 
Då kan ju vi säga det och då blir det ju mer intressanta och man får lära det man vill. 
Istället för att ta in en massa grejer man inte är intresserad av då åker det typ ut i andra örat.  

Amanda: Ja det var verkligen så man satt och läste massor av sidor till de här proven och så 
skrev man MVG så gick det en vecka så hade man ingen aning om vad det var man läst. 

Emilia: Ja det håller jag inte riktigt med om då eftersom han skrev upp men alltså det var 
andra frågor på provet … men hade man pluggat på det han skrivit på tavlan då kunde man 
det. Man fick väl gratis där att man bara gick dit och lyssnade det var ju liksom ni kan läsa 
mer om det i boken på de här sidorna och sa sidantal. Det var alltid ganska lätt att få bra 
poäng och han ville att alla skulle få bra. Han ville inte att någon skulle få IG. Han ville inte 
sätta dit en.  
… Sen finns det de lärare som pratar hela lektionen och skriver inte så mycket på tavlan 
kanske bara skriver huvudrubriker och det blir liksom lite jobbigt att bara lyssna typ 1 ½ 
timme på lektionen. 
… jag minns att man satt och tittade på klockan nu är det bara 35 min kvar… 

Följdråga till Emilia:  
Menar du att du minns det han skrev på tavlan? Att det finns där levande?  
Emilia: Inte allt kanske men det viktiga kom jag ihåg. 

Hur är en bra lärare? 
… 
Tyra: Att de har intresse för sina elever vad de vill lära sig. 
… 
Tyra: försöka planera vad som är bra för de och göra det mer roligare. En del lärare vet att 
det är ganska många elever som inte tycker om naturkunskap så mycket så då att det 
försöker tänka ut något bra 

Amanda: och varierar. Att läraren inte ställer sig över en. Och ändå får de ju inte förlora sin 
auktoritet. Så det inte blir som på högstadiet då är det ju mer stimmigt om man jämför med 
nu liksom  
… 

Kommentar och reflektion 
De egenskaper som lyfts fram är att läraren ska ha intresse för sina elever, att 
undervisningen ska planeras och anpassas till eleverna liksom att denne ska hålla ordning i 
klassrummet. 

Manliga och kvinnliga lärare 
Spelar det någon roll om det är tjejer eller killar som är lärare? 
Tyra: Nej. Det gör det inte.  
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Kommentar och reflektion 
Det spelar ingen roll om läraren är en man eller kvinna. 

Flickor och pojkar 
Är ämnet teknik ett ämne för alla? 
Alla: Ja 

Emilia: Jag tycker att alla borde veta lite. Sen får man ju bestämma själv hur långt man vill 
gå i de olika ämnena.  

Amanda: Ja precis. 

Emilia: Det hör ju till allmänbildningen 

Tyra: Det är ju bra att veta lite om allting. 

Tycker ni att skolan bidrar till det? Att det är ett ämne för alla. 
Tyra: Det beror ju på lärarna hur de bryr sig eller inte eller om de bara är påträngande och 
säger att du måste veta det där.  

Amanda: Det är ju hur de anpassar det efter eleverna. 

Emilia: Ja precis, det slutar någonstans att det är upp till läraren hur den väljer att lära ut 
det. … 

Amanda: Ja, det tycker jag också. Jag menar att naturkunskap är naturkunskap och man kan 
ju vinkla det på väldigt många sätt och det är lärarens uppgift. 
… 

Tyckte ni att det var så på högstadiet att när det gäller både NO och teknik; tyckte ni att det var skillnad 
mellan pojkar och flickor? 
Emilia: Jag gick ju estet redan från högstadiet så vi hade ju bara fem killar och mycket tjejer 
så var det mycket grupper det var de som var lite mer pluggisar de som hade MVG på alla 
proven och de som var aktiva och det var så mycket för de tror jag. Killarna var ju ganska 
mycket idioter … 

Tyra: Jag kommer ihåg från min gamla skola då var det några elever både killar och tjejer 
som tänkte så här nä jag måste ha MVG i alla ämnen så då tvingade sig själva att lära sig 
någonting inte mycket för att de ville det själv men utan bara för att få bra betyg, var det 
också mycket. Dessutom var det den där tjejen som tyckte om NO då.  

Emilia: Ja det var ju ganska mycket betygshets i 9:an. 

Fanns det skillnader på intresset? 
Amanda: Kan ju hända att killarna var lite mer intresserade över lag eller vad tycker du? 

Emilia: Det kändes ju ändå som om hela klassen var ganska ljummet intresserade. Det var 
ju ingen som direkt … det kanske var något fler killar som var lite mer intresserade men det 
var ju ändå fler tjejer som var liksom  ambitiösa. Tjejerna fick ju ändå bättre resultat på 
proven än de men det var ändå så att det var några fler killar som var intresserade. 

Hur förhåller sig lärarna till teknik i relation till pojkar och flickor i undervisningen i teknik? 
Tyra: Vi hade killar för sig och tjejer för sig i tekniken.  

Amanda: Var det så? 

Tyra: Jag har för mig det. 

Amanda: Var det när vi byggde bilar? Ja då var det nog så för annars hade vi ju hela klassen, 
eller hur? 

Tyra: Sen gick ju jag bara en termin med er så jag … vet inte så mycket.. 
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Kommentar och reflektion 
Emilia tycker att teknik är allmänbildning. De anser att hur ämnet uppfattas är upp till 
lärarens ansvar. De relaterar inte heller till att det är skillnad mellan flickor och pojkar i 
annat avseende än att pojkar kanske är lite mer intresserade och flickor lite mer ambitiösa 
på lektionerna. En flicka uppgav att de haft särundervisning vid ett tillfälle i klassen men 
kan inte uppge orsaken till det. Dessutom var en av de andra flickorna i gruppen en f.d. 
klasskamrat som inte minns att de haft teknisk särundervisning.  

Särundervisning 
Hur var det att ha delade tjej och killgrupper? 
Tyra: Det gick ju helt okej. Man tänkte ju inte så mycket på det.  

Amanda: Nä jag kommer faktiskt inte ihåg det. Jag kommer ihåg det nu när du säger det. 
Det var ju just för att det bara var en eller två av de lektionerna då vi byggde de där bilarna  

Tyra: Jag tror att det var två. Det kanske var för att det inte var så stort klassrum så de 
delade väl upp det… 

Amanda: ja det var nog mest därför … 

Emilia: Jag känner att jag har dålig koll där för vi hade bara fem killar och nästan bara tjejer 
så jag märkte det inte lika lätt då om de särbehandlade de eller inte  
… 

Och i naturvetenskapen då? Hur såg det ut där? 
Amanda: Jag tror att det kan ha varit så att vi var ungefär lika många killar som tjejer men 
så var ju killarna de som tog mest plats förutom några få tjejer … då blev det nog kanske 
skillnad på hur de behandlades på just därför men då handlade det inte om vilket ämne vi 
läste utan var lika i alla. 

Kommentar och reflektion 
Ingen av eleverna belyser särundervisning som något som är betydelsefullt. 

Redovisning av enkäter 
En sammanställning av resultaten från enkäterna presenteras för naturvetarprogram, 
tekniskt program, estetiskt program och hotell- och restaurangprogram. Flickorna från 
respektive gymnasieprogram går i årskurs 3 och kommer från skilda grundskolor. 
Resultaten presenteras genom några utdrag av enkätsvaren och en sammanfattning i 
avsnittet ”Kommentar och reflektion”. (MM. Rosenqvist och M. Andrén, 2006) Dessa bör 
inte ses som bevisföring eller tolkas som sanningar utan avser synliggöra förhållningssätt 
(R. Patel och B. Davidsson, 2002). Resultaten är kategoriserade under huvudrubriker som 
illustrerar frågans innehåll. Flickornas namn är påhittade. Samtliga resultat finns i bilaga 5. 

Naturvetarprogrammet 

Kommentar och reflektion 
12 flickor deltog i enkätundersökningen. Samtliga elever, utom en flicka som inte svarar på 
frågan, anger att de var intresserade av naturorienterande ämnen (NO) och teknik i årskurs 
7-9. De flesta flickor uppger att de hade någon förebild, någon som stimulerade dem att bli 
bra i något av ämnena eller ett framtida mål som stödjer deras studieval. För dessa elever 
sammanfaller intresset för ämnena, personliga aspekter som förebilder, lärare osv., framtida 
mål och höga betyg. Det framgår inte att arbetssätten påverkar intresset och viljan att läsa 
naturvetarämnen och teknik. 

 30



 

Följande kommentarer visar några olika förhållningssätt: 
Varför 
Maja: Jag tyckte inte det var roligare än andra ämnen. Jag hade en bra lärare så det gjorde 
att de ämnena blev intressanta. 
Ester: För att det var kul att börja förstå hur världen hänger ihop. 
Förebild 
Elin: 2 av mina äldre bröder gick natur och även min pappa. Det är en bred förutbildning. 
Ester: Nej. Men visste redan då vad jag ville bli så då var det natur som gällde. 
Elevernas egna reflektioner om arbetssätt 
Isa: Väldigt stor skillnad på kurserna mellan högstadiet och gymnasiet. Få elever att förstå 
varför man lär sig det. 
Saga: Vi hade bara stränga manliga lärare kanske hade det någon betydelse. 

Tekniskt program 

Kommentar och reflektion 
7 flickor deltog i enkätundersökningen. Samtliga elever anger att de var intresserade av NO 
och teknik i årskurs 7-9. De flesta av flickorna påvisar att de har ett tekniskt intresse. Två 
av flickorna belyser lärarens betydelse i att de blev intresserade av ämnena. De betonar att 
teknik är roligt liksom att det är roligt att uppfinna och utveckla saker. En annan faktor 
som tas upp är att ”ha lätt” för ämnet. 2 av flickorna uppger att det är drömjobbet som 
motiverar till tekniska studier. 3 av eleverna uppger att deras föräldrar har stöttat och 
stimulerat till studievalet. Det framgår inte att arbetssätten påverkar intresset och viljan att 
läsa naturvetarämnen och teknik. 

Följande kommentarer visar några olika förhållningssätt: 
Varför 
Milla: Jag tyckte teknik var roligt. Det är kul att komma på och utveckla saker. 
Cilla: Roligt att lära sig och förstå tekniska prylar.   
Mimmi: Jag har alltid gillat NO ämnen. Kan vara för att jag har haft ganska lätt för mig just 
för dessa ämnen. Men jag tycker även att det är väldigt intressant. 
Förebild 
Milla: Nej, har velat jobba med teknik design sen jag var liten. 
Cilla: Min pappa är väldigt teknisk av sig så jag har alltid haft det nära. 

Estetiskt program 

Kommentar och reflektion 
13 flickor deltog i enkätstudien. De flesta eleverna tycker att naturvetenskapliga ämnen är 
intressant. Eleverna uppger dock en varierad bild av olika intressen inom de 
naturvetenskapliga ämnena och olika faktorer som påverkar deras förhållningssätt. En elev 
säger att det inte var hennes ämne. En annan elev säger att hon hade lätt att förstå ämnena 
medan en annan säger att det var svårt att förstå. En elev uppger att hon var 
jätteintresserad av ämnena och har valt fel linje. En elev belyser lärarens betydelse av att ha 
en bra lärare. 3 elever uppger läraren förebild alternativt diskuterar lärarens betydelse för att 
väcka intresse. Några av eleverna anser att ämnena är för teoretiska och svåra. Resultatet 
antyder att elevernas intresse inte utgör en tillräckligt stor motivation för att göra ett 
naturvetenskapligt eller tekniskt studieval. Trots höga betyg så utgör sannolikt inte det en 
tillräcklig motivation för att välja natur- och teknikämnen. 

Följande kommentarer visar några olika förhållningssätt: 
Varför 
Sofi: Endast biologi var kul då det handlade om djur & växter. Kemi – syror – otäckt. Fysik 
- tråkigt & svårt. 
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Ulrika: Jag har ganska lätt att förstå ämnena. 
Alexandra: Det var inte min grej. Plus att det var svårt. 
Förebild 
Vega: som liten tyckte jag om att titta på vetenskapens värld och rymden har alltid 
intresserat mig. Sen hade jag en väldigt bra lärare i fysik och matte. 
Alva: Nej ingen speciell det är klart att en bra och roligare lärare underlättar. 
Elevernas egna reflektioner om arbetssätt 
Sofi: Ville inte gå natur eller sam13 eftersom det skulle göra att man fick fortsätta med fysik, 
kemi osv med svårare svårighetsgrad. 
Liv: Jag tycker ämnet är för koncentrerat. För att fler ska fatta tycke för ämnet borde man 
kanske vinkla de åt fler håll. 

Hotell- och restaurangprogram 

Kommentar och reflektion 
8 flickor deltog i enkätstudien. Flickorna på hotell- och restaurangprogrammet visade ett 
varierat intresse för naturvetenskapliga ämnen och teknik under årskurs 7-9. Ungefär 
hälften av eleverna säger sig varit intresserade och den andra hälften säger sig ha varit 
ointresserad. Den som sade sig vara intresserad uppskattade den varierade undervisningen i 
kemi och biologi. Den som sade sig vara ointresserad var just det och tyckte att det var 
tråkigt. Nästan alla sade sig sakna förebild i naturvetenskapliga ämnen och teknik. Endast 
en av eleverna hade sin biologilärare som förebild. Enkäten säger inget om betydelsen av 
förebild i studievalet av hotell- och restaurangprogrammet. Betygen antyder att det kan 
föreligga ett ointresse för ämnet. Andra faktorer kan vara studiesvårigheter eller ointresse 
av skolan i allmänhet som inte syns i den här studien. I det stora hela verkar det som om att 
dessa elever sannolikt saknar ett intresse och även förebild. 

Följande kommentar visar en flickas förhållningssätt till NO och teknik:  
Jasmine: Både ja och nej. Allt var inte intressant men fanns någonting i varje ämne som det 
gick. Tyckte aldrig om de lektionerna men man gick ju på dem ändå. 

Sammanfattande resultat och reflektioner 
De här resultaten visar att flickorna på naturvetenskaplig linje har ett intresse för ämnena 
som motiverar dem att läsa naturvetenskapliga ämnen. I deras omgivning finns föräldrar, 
syskon, grannar och kompisar som väcker, stimulerar och stöttar deras intresse. Några 
säger att de har lätt för ämnena vilket troligtvis bidrar till ett ökat intresse. Några av 
eleverna uppger även ett framtida drömjobb som motivation till studier. Svaren från 
naturvetarflickorna tyder på att de är fokuserade i sina studier och vet vad de vill. De ger en 
bild av att vara trygga i sitt studie- och ämnesval och är förankrat i deras vardagsliv. 

Även flickorna på tekniskt program visar att de har ett intresse som troligen bidrar till att 
vilja studera tekniska och naturvetenskapliga ämnen. Ett tekniskt intresse baseras bl.a. på 
att de tycker om att förstå, uppfinna och utveckla saker. De omges av föräldrar som väcker 
och stimulerar deras intresse liksom att de finner stöttning. Att ha lätt för ämnet anges 
också som en betydelsefull faktor liksom att ha ett speciellt ämnesintresse. Ett framtida 
drömjobb anges också vara ett mål som gör att de läser tekniskt program. Även dessa 
flickor ger en bild av att vara trygga i sitt studie- och ämnesval och som finns förankrad i 
deras vardagsliv. 

Flickorna på estetiskt program uppvisar en variation av olika faktorer som påverkar deras 
förhållningssätt till naturvetenskap och teknik. De saknar förebilder och belyser ingen som 
stöttar eller inspirerar dem att studera dessa ämnen. Deras höga betyg visar på att de kan 

                                                 
13 Sofi avser gymnasiets naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga program. 
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prestera bra i ämnena men att avsaknad av ett eget personlig intresse gör att det väljer att 
studera andra ämnen. En liknande bild finns hos flickorna på hotell- och 
restaurangprogrammet. De saknar intresse, förebilder och lyfter inte fram någon som 
stöttar de naturvetenskapliga ämnena. Dessutom uppvisar de en annan betygnivå.  

Enkätstudien synliggör inte att arbetssätten har påverkan på flickornas motivation och 
intresse för att studera naturvetenskapliga och tekniska ämnen. 

Kapitel 4. Diskussion 
Metoddiskussion 
Studien baseras på undersökningsteknikerna fokussamtal, intervju och enkät. Att använda 
tre tekniker syftade till att få ett bredare utbud av resultat. Undersökningens fördjupning 
fås genom intervjuer och fokussamtal medan enkäternas få och specifika frågor ger ett 
ytligt material. Den avsåg att få ett fokuserat och kvantitativt svar om några specificerade 
frågor. Det syftade även till att se tendenser inom en grupp liksom mellan olika grupper. 
Deltagarna i enkätstudien kom från 4 gymnasieprogram i årskurs 3 vilket ger 
undersökningen ett bredare och ytligare resultat. En fråga i enkäten om arbetssätt har lyfts 
bort ur studien då det visade sig att frågan var för ytligt ställd och inte kan kopplas till 
studiens syfte och undersökningsfråga. I fokussamtalen kom deltagarna från 2 skilda 
gymnasieprogram i årskurs 3 och i intervjuerna kom de från grundskolans årskurs 9 vilket 
bidrar till fördjupning av studiens innehåll. Deltagarnas åldrar och att flickor från 2 
gymnasieprogram med skilda ämnesinriktningar deltar bidrar till en bredd i resultaten 
eftersom de har skilda erfarenheter och uppfattningar. Val av tekniker och målgrupper 
avsåg förbättra studien tillförlitlighet, noggrannhet och rimlighet (R. Patel & B. Davidsson, 
2002). Ett problem som finns i studien är att kombinationen av bredd, ytlighet och 
fördjupning bidrar till att göra studien större än som var avsett från början. Materialet gör 
att studien blir mer mångfacetterad. Exempelvis behovet av att identifiera sig med en grupp 
och ett sammanhang synliggörs i resultaten. 

Frågor som berör skillnader och likheter mellan genus och i vilken mån den kommer till 
uttryck i diskussionerna beror på flickornas medvetenhet om den situationen. Det kan vara 
svårt att prata om ämnen som man inte är insatt i och har reflekterat kring. För att förbättra 
träffsäkerheten i frågeställningarna kan de utformas annorlunda och fokusera på några färre 
men mer djuplodande frågor. Det kan sannolikt ge ett mer riktat kvalitativt svar inom 
ramen för genus. Observation kan också vara en teknik där olika genusaspekter kan 
synliggöras och där skeenden och beteende inte färgas och/eller begränsas av målgruppens 
medvetenhet.  

En faktor som påverkar tillförlitligheten och noggrannheten är exempelvis ovanan att ha 
rollen som intervjuare och samtalsledare (J. K. Jacobsen, 1993). Det är 10 deltagare i 
intervjuer och fokussamtal väger resultaten från varje enskild individ tungt. Ambitionen att 
anpassa samtal och intervjuer efter frågor i kombination med att vara lyhörd för samtalet 
fungerade relativt bra.  

Fokussamtalet med flickorna från naturvetarprogrammet var fokuserat vilket gjorde att 
samtalet hade ett bra sammanhang och innehåll. Tydligt är också att frågorna var 
fokuserade och riktade mot målgruppen och deras sammanhang. Målet att samverkan 
mellan flickorna skulle fördjupa samtalets innehåll (MM. Rosenqvist red. & M. Andrén red., 
2006) uppnåddes.  

Fokussamtalet med flickorna från estetiska programmet blev mer ofokuserat. Trots att 
frågorna var avsedda att vara fokuserade på flickornas utgångspunkt, dvs. att de har valt en 
annan ämnesinriktning än naturvetenskap och teknik, blev samtalet trögt och aningen 
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rörigt. Det blev även mer påtagligt i samband med utskriften av samtalet. De visade tydligt 
att de gärna deltog i fokussamtalet men det ostrukturerade och lösa innehållet kan till viss 
del bero på att de saknar motivation och intresse för naturvetenskap och teknik. 
Samtalsledarna hade en svag styrning av samtalet vilket tenderar att vara en brist i det här 
resultatet. Ett av syftena med fokussamtalet var att deltagarna skulle ha möjlighet att ha 
tankeutbyte med varandra och att det skulle fördjupa samtalet (MM. Rosenqvist och M. 
Andrén, 2006). Tankeutbytet ledde inte till den fördjupning av studien som avsågs utan ger 
intryck av att vara ett ofokuserat samtal. Samtalet hade två ledare som styrde samtalet vilket 
i det här sammanhanget utgjorde en nackdel eftersom dessa inte var tillräckligt samspelta. 
En betydelsefull aspekt är att frågorna ska ställas ur en annan synvinkel för att möta rätt 
målgrupp (J. K. Jacobsen, 1993). Det är bra att banda intervjuerna och fokussamtalen. 
Kvaliteten av ljudupptagningen av intervju och samtal varierade. Det beror på att 
deltagarna har olika ljudnivå när de pratar, hur nära de sitter bandspelaren och rummets 
återklang. Det som ytterligare kan försvåra transkriberingen är de utfyllnadsord och 
taluttryck som vanligtvis används i samtal men som ger intryck av att samtalet är 
osammanhängande i utskriven form. Min bedömning är att intervju och fokussamtal gav en 
ljudupptagning som gav bra återgivning av samtalen. Vid bearbetningen av det bandade 
materialet går det att lyssna flera gånger vilket förbättrar noggrannheten och 
tillförlitligheten. Det ökar chansen att skriva förhållandevis objektivt eftersom det inte 
behöver göras några tolkningar i intervjustunden. För att förbättra tillförlitligheten och 
noggrannheten så går det även att träna intervju- och samtalsteknik. Rimligheten i 
resultaten utgörs av att dessa endast kan tolkas som en tendens till exempelvis ett skeende 
eller gestaltning. Bredden och fördjupningen i studien förbättrar rimligheten något. 

Resultatdiskussion 
Flickor i årskurs 9 

Intresse och arbetssätt 
Resultaten visar att ämnesintressena mellan flickorna varierade. Gemensamt för dessa 
flickor är att definitionen för att ha ett ämnesintresse som kan leda till fördjupade studier är 
att det grundar sig i ett personligt intresse som är förankrat i vardagslivet. Att upptäcka den 
egna förmågan och begåvning för ett ämne kan väcka ett personligt ämnesintresse. Isa 
beskriver sin upptäckt av sin tekniska förmåga och intresset i att uppfinna saker som en 
drivkraft till att studera ämnet. Det finns även en koppling till hennes vardagsliv som bidrar 
till att öka intresset. Hon säger att det bidrar till att hon funderar på fortsatta tekniska 
studier på gymnasiet. Motsvarande upptäckt beskrivs av Wilma som plötsligt får intresse 
för engelska när hon upptäcker att när hon anstränger sig för att lära sig ämnet så presterar 
hon bra. Irma har förstått vilken nytta hon kan ha av engelska i sitt vardagsliv vilket ger ett 
större intresse för att lära sig ämnet mer. Hon säger även att hon vill fokusera sig på sin 
skapande sida där bild utgör ett uttrycksmedel. Hennes inre drivkraft säger hon beror på att 
hon alltid har varit en talang i att uttrycka sig i bild vilket gör att hon har lätt för ämnet. Att 
ha lätt för ett ämne utgör en drivkraft för fortsatta studier vilket hon har gemensamt med 
Filippa som har lätt för NO-ämnen. För henne är det lättheten att lära sig ämnet liksom att 
ha en nyfikenhet för hur saker och ting hänger ihop som utgör en drivkraft för fortsatta 
studier inom naturvetenskapliga ämnen. Irma och Filippa uppger att det går att prestera bra 
betyg i ämnen som inte ligger inom ett intresseområde, vilket sannolikt kan innebära att ett 
bra betyg i ett ämne inte är detsamma som att man behöver vara intresserad av ett ämne. 
Resultaten pekar på att ett betydelsefullt behov som, enligt motivationsteorin (W. Glasser, 
1996), behöver få komma till uttryck och tillfredsställas är att ha roligt. Att få en sinnlig 
upplevelse av sin förmåga att uppfinna, att uppleva sin egen förmåga och begåvning på ett 
positivt sätt såsom att prestera bra och/eller att ha lätt för att lära in och förstå ett ämne ger 
en tillfredsställelse som enligt motivationsteorin är en förutsättning för att motivera till en 
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aktivitet, exempelvis fördjupade studier. Även B. Berner (2003) lyfter fram vikten av att 
bemöta flickornas behov för att lärandet ska uppfattas som meningsfullt. Ytterligare ett 
perspektiv som synliggörs är att kunskaperna behöver ha en verklighetsförankring i 
flickornas vardagsliv för att de ska uppfattas studierna som meningsfulla vilket B. Berner 
(2003), S. Sjøberg (2000) och R. Säljö (2000) påpekar.   

Samtliga flickor uttrycker att undervisningens arbetssätt inte påverkar intresset för ett 
ämne. Wilma säger att vad de än gör på tekniken så är det kul därför att hon är intresserad 
av det. Det kan sannolikt betyda att ett eget intresse är viktigare än arbetssätten för att vilja 
studera. 

Aktiva och medvetna flickor 
Flickornas förhållningssätt till sina studier och framtida studieval visas i resultaten att de är 
intresserade och aktiva flickor som på ett medvetet och aktivt sätt vill styra sitt liv. Det 
belyser flickan som aktör såsom I. Karlson (2003) diskuterar. Deras förhållningssätt till 
ämnesintresse baseras främst på deras egna personliga intressen och begåvningar vilket 
även bekräftas av B. Berner (2003) som säger att flickor gör medvetna val. Hon menar att 
flickornas val kan kopplas till deras verklighet, behov och sammanhang vilket synliggörs i 
den här studien.  Någon koppling till att flickorna är underordnad enligt Y. Hirdmans 
genuskontrakt (Y. Hirdman, 2001; K. Svaleryd, 2002; B. Odelfors, 2001) är inte synbart i 
den här studien.  

Resultaten säger att flickorna inte uppfattar NO-ämnen som typiskt manliga eller kvinnliga 
områden. Flickorna anser att de väljer ämnen efter eget intresse och talang. Det kan bero 
på att flickorna uppfattar av sin lärare att ämnet är viktigast och att det inte föreligger 
någon tydlig genuskoppling till ämnet. Det kan även bero på att socialiseringen av genus 
och genuskontraktet sker på ett omedvetet plan (Y. Hirdman, 2001; K. Svaleryd, 2002) och 
därför inte uppfattas som något som behöver problematiseras eller ifrågasättas. I. Karlsons 
(2003) diskussion om den gränsöverskridande flickan menar jag kan relateras till dessa 
resultat. Jag menar att resultaten antyder att dessa faktorer kan utgöra några kännetecken 
och drivkrafter för att flickor ska söka till studier och yrken inom en traditionellt manlig 
arena. I. Karlson (2003) säger att många kvinnor finns i samhällspositioner, ex läkare, som 
tidigare bara fanns tillgänglig för männen. Trots de rådande ramarna som utgör genus och 
som genomsyrar skolmiljön så menar hon att många flickor ändå väljer yrken inom en 
traditionellt manlig arena. Jag menar att dessa drivkrafter utgör en betydelsefull grund för 
att flickor väljer att söka studier och yrken inom en manlig sfär. Vilket även kan stödjas av 
I. Karlsons (2003) observation att flickor gärna förändrar och varierar sin genusgestaltning 
när tillfälle ges. Det kan sättas inom ramen för att finns det möjlighet, dvs. bl.a. intresse och 
begåvning, så väljer flickan sannolikt att förändra sin gestaltning av genus. 

Flickors sociala orientering och lärarens betydelse 
Flickors sociala orientering mot läraren som person belyser E. Öhrn (1990). Hon menar att 
flickor lägger vikt och söker kontakt med läraren som person men att flickorna vanligtvis 
istället bemöts som en grupp. Det kan sannolikt bidra till att det inte blir kontakt mellan 
lärare, flickor och ämneskunskaper eftersom det antyder en problematik i 
kommunikationen. Även B. Odelfors (2001) belyser problematiken i kommunikationen 
och säger att fler faktorer behöver beaktas för att samtliga elever ska få ett 
handlingsutrymme i en undervisningssituation.  

Den här studien antyder att flickorna är socialt orienterade mot läraren som person (E. 
Öhrn, 1990) eftersom flickorna belyser lärarens betydelse för intresset och lärandet. Enligt 
min tolkning av resultaten bekräftar detta genom att de fokuserar diskussionen på att de 
tycker att läraren är bra på att förklara, är stöttande och positivt lagd. Det kan innebära att 
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dessa flickor får det personliga bemötande och därav även till viss del det 
handlingsutrymme som de behöver för sitt lärande. Det styrks även i viss mån av att 
samtliga flickor uppger att de tycker att NO är intressant även om det inte är inom ramarna 
för deras personliga intresse och talang. Wilma diskuterar skillnader mellan manliga och 
kvinnliga lärare. Den egenskap som hon lyfter fram är att manliga och kvinnliga lärare 
kommunicerar olika. Flickan föredrar kvinnlig lärare eftersom hon uppfattar att hon då kan 
få ett personligt bemötande när hon behöver det. För henne är ett personligt bemötande då 
läraren kan förklara något på flera olika sätt när hon behöver det, är stöttande, har en 
positiv inställning och är snäll. Hennes resonemang hamnar således inom ramarna för 
flickors sociala orientering (E. Öhrn, 1990) och synliggör att dessa utgör några faktorer 
som stimulerar henne att studera. 

Wilma har erfarenhet av särundervisning och säger att det är en fördel att vara pojkar och 
flickor blandade. Hon menar att i exempelvis teknik, där pojkar kan mer, ger henne 
möjlighet att snabbt lära sig av pojkarna när de samarbetar i grupp. Hennes resonemang 
handlar om att nyttja teorin om utvecklingszonen enligt Vygotsky´s definintion (R. Säljö, 
2000). Vilket innebär att eleven jobbar med någon som kan lite mer och på så sätt får 
möjlighet att uppnå ny kompetens. En annan aspekt som lyfts fram är de stereotypiska 
genusskillnaderna för manligt och kvinnligt ur genusperspektivets teori om genuskontraktet 
(Y. Hirdman 2001; K. Svaleryd, 2002) men som Wilma i den här situationen uppfattar som 
en möjlighet att lära mer. Isa och Wilma säger att de har behov av att få mer utrymme i bl a 
redovisningssammanhang och att få mer utrymme i teknikundervisningen eftersom 
pojkarna tar ett stort handlings- och talutrymme. E. Öhrn (1990) lyfter fram hur 
undervisningen saknar återkoppling till flickornas sociala orientering för att bemöta och 
kommunicera med dem. Även I. Karlson (2003) diskuterar hur handlingsutrymmet 
påverkar möjligheterna att skapa olika gestaltningar av genus. Flickorna berättar att de har 
olika behov för att få möjlighet att ta plats i undervisningssammanhang. 

Matematik och NO – hinder för att förändra genusgestaltning och gränsöverskridande 
Irma och Wilma anser att matematik och NO-ämnen är svåra. Irma presterar bra i vissa 
NO-ämnen och menar att det går att prestera bra om hon anstränger sig trots att hon 
saknar ämnesintresse. Medan Wilma tycker att matematik och NO är svåra ämnen vilket 
minskar tillgängligheten för henne att fördjupa sig i teknikämnet som hon tycker är 
intressant. Wilma tycker att NO-ämnen och matematik är svårt. Hon säger att 
svårigheterna i matematik påverkar hennes förståelse i NO-ämnen. Enligt I. Karlson (2003) 
anses matematik och NO-ämnen vara svåra. Wilma säger att NO och teknik är intressanta 
ämnen. Hennes tekniska intresse gjorde att hon kunde tänka sig att studera tekniskt 
program på gymnasiet tills hon insåg att det brister i matematiken som hon tycker är för 
svår. Enligt I. Karlson (2003) kan det vara en bidragande orsak till flickors svårigheter att 
överskrida gränser vilket troligtvis stämmer överens med flickans utsaga. 

Flickor i gymnasiets åk 3 naturvetarprogrammet 

En liknande bild, som flickorna i grundskolans åk 9, om intressets betydelse synliggörs i 
fokussamtalen med flickor från naturvetarprogrammet. Ett personligt intresse och att ha 
lätt för ämnena har stor betydelse för att motivera till naturvetenskapliga studier. Även att 
ämnesintresset har en koppling till vardagslivet har till viss del en betydelse för intresset 
som exempelvis kan ta sig uttryck i ett framtida drömjobb. De belyser att det är en svår och 
hård utbildning och att det därför är betydelsefullt med ett personligt intresse. Även hos 
gymnasieflickorna synliggörs att de gör medvetna och aktiva val såsom B. Berner (2003) 
och I. Karlsson (2003) diskuterar.  
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Fler faktorer som gymnasieflickorna uppger som betydelsefulla för val av 
naturvetenskapliga studier är förebilder och familjemedlemmar som har en 
naturvetenskaplig bakgrund. Dessa förebilder och familjemedlemmar är både manliga och 
kvinnliga. En tolkning är att flickor med en bakgrund där det finns förebilder och stöttning 
från familjen skapar en miljö där naturvetenskapliga ämnen är en självklarhet och inte är 
genusmärkt. Den primära socialiseringen (R. Säljö, 2000), dvs. den närmaste familjen och 
vännerna, är av betydelse för framtida val av studier. K. Svaleryd (2002) menar att barnets 
vuxna förebilder är betydelsefulla i socialiseringsprocessen. Hon säger att barnet bygger sin 
självbild av samhällets normer genom att spegla sig i den vuxne. B. Odelfors (2001) 
diskuterar Vygotsky´s teori om överföring av kulturellt förråd. I den här kontexten kan det 
vara sannolikt att flickornas närmaste omgivning har en fostrande funktion med koppling 
till naturvetenskapliga ämnen. Det i sin tur gör att i deras självbild skapas naturvetenskapen 
som en självklar del av sig själva och som även är en del i omgivningens uppfattning om 
genusgestaltning (I. Karlson, 2003). I I. Karlsons (2003) teori om gränsöverskridande 
flickor karaktäriseras flickor som aktörer på en arena som de själva väljer. Studiens flickor 
hanterar sitt liv med utgångspunkt i egna personliga intressen förankrade i den omgivande 
miljö med naturvetenskaplig koppling.  Teorin om gränsöverskridande flickor, menar jag, 
passar in i dessa flickors förhållningssätt till sina naturvetenskapliga studier. Däremot utgör 
det inte ett medvetet val att överskrida genusgränserna. Istället pekar resultaten mot att 
deras djupare förankring i omgivningen, ett eget personligt intresse och att ha lätt för sig 
bidrar till att valet är självklart utan några djupare tankar om att det är en manlig arena som 
de väljer. Enligt motivationsteorin (W. Glasser, 1996) tillfredsställs behoven att ha roligt 
och att känna en tillhörighet som motiverar flickorna till fördjupade naturvetenskapliga 
studier.  

Flickorna säger att läraren har betydelse för intresset och lärandet. De lägger vikt vid 
lärarens kommunikativa förmåga och personliga egenskaper istället för att fokusera 
diskussionen vid arbetssätt. Det antyder troligtvis att flickornas sociala orientering mot 
läraren som person (E. Öhrn, 1990) kan tolkas som att kontakten med läraren har större 
betydelse för flickornas intresse än undervisningens arbetssätt. Det påverkar sannolikt även 
flickornas tolkning och erfarenheter av undervisningens arbetssätt (B. Odelfors, 2001; I. 
Karlson, 2003).  

En annan faktor som troligtvis kan påverka flickornas förhållningssätt är om läraren är man 
eller kvinna. För en flicka är identifieringen med en kvinnlig naturvetenskaplig lärare 
betydelsefull. För en annan flicka gav den manliga dominansen av lärare under hennes 
skolgång en känsla av att ”jag kan” som gav henne en envishet att lyckas med det hon 
väljer att göra. Detta kan bidra till att få drivkraften till att göra gränsöverskridande (I. 
Karlson, 2003) studieval.  

Flickorna resonerade även kring skillnaderna mellan pojkar och flickor och de sociala 
normer som utgör genuskontraktet (Y. Hirdman, 2001) alternativt de oskrivna reglerna (K. 
Svaleryd, 2003). De menar att i det naturvetenskapliga ämnet kan 
undervisningssituationerna vara rätt jämlika men skillnaderna var tydliga under 
tekniklektionerna som gynnade pojkarna. På tekniklektionerna har pojkarna ett större 
handlingsutrymme eftersom de har förkunskaper som flickorna anser sig sakna. En 
tolkning kan vara att flickornas handlingsutrymme minskar under tekniklektionerna (B. 
Odelberg, 2001; I. Karlson, 2003) vilket kan leda till en polarisering mellan genus och de 
gränsupprätthållande processerna dominerar situationen. Ingen av flickorna uppvisar något 
djupare intresse för det tekniska ämnet. En tolkning som verkar sannolik är att de 
gränsupprätthållande processerna påverkar flickornas intresse för det tekniska ämnet i 
negativ riktning. Ingen av flickorna uppger att tekniken har någon förankring i deras 
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vardagsliv som enligt S. Sjøberg (2000) och B. Berner (2003) är av vikt för att flickor ska 
uppfatta ämnet som meningsfullt.  

Enligt flickorna har arbetssätten betydelse för studiemotivationen och att undervisningen 
ska bli lärorik och intressant. Det kan troligtvis bidra till ett djupare personligt intresse men 
sambandet i resultaten är vag. Andra faktorer som har diskuterats har större betydelse än 
undervisningens arbetssätt för att stimulera till ett djupare personligt ämnesintresse. I. 
Karlson (2003) diskuterar den naturvetenskapliga undervisningen och säger att den har en 
hierarkisk struktur. Situationen menar hon skapar en polarisering mellan genus, dvs. den 
upprätthåller gränserna mellan könen. En förklaring till att flickorna inte lägger vikt vid 
arbetssätten utan istället hellre pratar om lärarens betydelse för undervisningen kan kanske 
finnas i det här sammanhanget. I samtalet glider flickorna lätt över till att diskutera lärarens 
betydelse istället för att hålla sig till frågan om arbetssätten. En betydelsefull egenskap hos 
läraren anser de är dennes sätt att kommunicera med flickorna. Enligt E. Öhrn (1990) är 
flickorna socialt orienterade mot läraren som person vilket verifieras i dessa resultat. Hon 
säger att flickors intressen inte tas tillvara i undervisningen eftersom klassrumssituationerna 
främst riktas mot pojkars sociala förhållningssätt. Det kan vara en orsak till att flickorna 
inte diskuterar arbetssätten i någon större grad utan hellre pratar om lärarens betydelse för 
intresse och lärande.  

Flickor i gymnasiets åk 3 estetiskt program 

Resultaten visar att flickorna i ett avseende är intresserade av naturvetenskapliga och 
tekniska ämnen men att de saknar ett personligt intresse till ämnena. De har istället valt att 
läsa estetiskt program av liknande orsaker som flickorna på naturvetarprogrammet men 
deras utgångspunkt är att de har ett personligt intresse i de skapande processerna som 
omfattar exempelvis bild, musik och teater. Flickornas ointresse för teknik och 
naturvetenskap genomsyrade diskussionen. Samtalet förefaller vara relativt ytligt och att 
mer fördjupade diskussioner uteblev. En tolkning av samtalet kan vara att de 
naturvetenskapliga och tekniska ämnena inte handlar om dem och att det då är svårt att 
diskutera ett ämne som de är ointresserad av.  

Flickorna i enkätstudierna 

Enkätstudierna bekräftar huvuddragen i fokussamtalen för flickorna på gymnasiets 
naturvetarprogram och estetiskt program. I resultaten finns likheter mellan flickorna som 
valt att studera naturvetarprogrammet och tekniskt program liksom det finns likheter 
mellan flickorna som valt att studera estetiskt program och hotell- och 
restaurangprogrammet. Sammanfattningsvis synliggör enkäterna några gemensamma drag 
inom respektive undersökningsgrupp som verkar vara relaterat till intresse och ämnesval. 
Enkäterna utgör ett kvantitativt perspektiv på några specifika frågor som bekräftar 
resultaten från fokussamtalen. Dessa resultat kan därför stärka bilden av resultaten från 
respektive fokussamtal och ingår i samma teoretiska resonemang som finns för 
fokussamtalen, se ovan. 

Naturvetenskapligt och tekniskt program 
Gemensamt för flickorna är att de betydelsefulla faktorer för ett ämnesintresse till 
fördjupade studier är ett personligt intresse, lärarens egenskaper, att ha lätt för ämnena 
liksom föräldrar och andra betydelsefulla personer i deras omgivning som stöttar och 
väcker intresse. Ämnena är på något vis kopplade till deras vardagsliv som exempelvis kan 
uttryckas i form av ett drömjobb. De är trygga och fokuserade i sitt val av studier. Det som 
skiljer flickor på tekniskt program mot naturvetarprogrammet är att de tekniska flickorna 
säger att de tycker om att uppfinna och utveckla saker. Dessa faktorer stämmer överens 
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med resultaten från fokussamtalen med flickorna från naturvetarprogrammet. I jämförelse 
med intervjuerna med flickorna i årskurs 9 verkar samma egenskaper vara betydelsefulla 
oavsett om flickan studerar i grundskolans årskurs 9 eller gymnasiets årskurs 3.  

Estetiskt program och hotell- och restaurangprogrammet 
Flickorna saknar ett personligt intresse för att motivera till fortsatta och fördjupade studier 
i naturvetenskap och teknik. De saknar även förebilder och har ingen i sin omgivning som 
stöttar och inspirerar dem. Dessa resultat bekräftar resultaten från fokussamtalet med 
flickorna vid estetiskt program.  

Naturvetenskapliga ideal och subkultur – flickors erfarenheter och attityder 

Både S. Sjøberg (2000) och B. Dahlin, R. Ingelman & C. Dahlin (2002) problematiserar de 
naturvetenskapliga idealen som bidrar till ämnets otillgänglighet för flickor. De menar att 
idealen kan vara en orsak till att flickor inte väljer naturvetenskapliga ämnen. De 
reflektioner och uppfattningar som flickorna i årskurs 9 diskuterar synliggör inte dessa 
teorier. Det kan antingen innebära att ideal och subkultur inte är synbar och tolkningsbar 
för flickorna. Det andra alternativet är att dessa inte existerar i klassrummet och 
undervisningen. Dessa flickor uppger inte att arbetssätten i de naturvetenskapliga ämnena 
har någon betydelse för deras intresse och uppfattning om ämnet. Däremot säger flickorna 
på naturvetarprogrammet att arbetssättet har betydelse för att öka studiemotivationen men 
däremot påverkar det inte intresset och motivationen till fördjupade och svårare studier. 
Samtliga flickor belyser istället lärarens betydelse i undervisningssammanhang.  

De egenskaper hos läraren som flickorna i årskurs 9 lyfter fram som väsentliga är de varma 
mänskliga egenskaperna där lärarens positiva inställning, uppmuntran och stöttning är 
betydelsefulla faktorer för lärandet och intresset. Dessa egenskaper menar flickorna finns 
hos deras kvinnliga lärare och påverkar deras intresse och lärande. Även flickorna på 
naturvetarprogrammet uppger att lärarens kommunikativa förmåga är betydelsefull men 
uppger också egenskaper som att sätta gränser och skapa ordning som väsentligt. Dessa 
resultat motsäger S. Sjøbergs (2000) teori om att de naturvetenskapliga idealen och 
subkulturen, som i sin extrema form utgör stela och kalla förebilder, påverkar flickors 
uppfattningar negativt. Resultaten motsäger även B. Dahlin, R. Ingelman & C. Dahlin 
(2002) uppfattning om att naturvetenskapen inte knyts an till sinnlighet. Dessa flickor 
uppfattar naturvetenskap och teknik som roligt och säger att de lär sig mycket. En av 
flickornas beskrivning av sin uppfinnarprocess synliggör en kreativ och sinnlig process. 
Orsaken till att de inte fördjupar sig i ämnet beror främst på att de antingen är mer 
personligt intresserade av andra ämnen där de har lätt för att lära och har upptäckt sin 
förmåga. Andra orsaker som de anger är att matematik och NO är svåra ämnen och att det 
gör att exempelvis teknikämnet på gymnasiet blir otillgängligt. Samtidigt säger flickorna i 
naturvetarprogrammet att det är en svår och hård utbildning som kräver ett personligt 
intresse och förmåga att lätt tillägna sig ämnet för att klara av och motiveras till studierna. I. 
Karlson (2003) menar att problemet att matematik och NO anses svårt av många flickor 
bidrar till att det blir svårigheter att överskrida genusgränserna. B. Berner (2003) säger att 
flickorna bör själva få förklara sin situation till de studieproblem de har för att ge dem 
möjlighet att lära sig matematik och NO efter egna behov och förutsättningar. Det 
motsvara diskussionen om att handlingsutrymmet påverkar lärandesituationen (E. Öhrn, 
1990; B. Odelfors, 2001; I. Karlson, 2003). 

Att flickorna vill ha ett meningsfullt sammanhang och där det ingår en 
verklighetsförankring i det de lär diskuterar både B. Berner (2003) och S. Sjøberg (2000). 
Några av flickorna i årskurs 9 uppger att de anser att tekniken och biologin ligger inom 
ramen för deras vardagsliv. Samtliga flickor uppger att det är viktigt att se koppling till sitt 
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vardagsliv vilket utgör en drivkraft till studier. Däremot synliggörs hos en av flickorna att 
tolkningen av vad som är vardagsnära och betydelsefullt är en personlig uppfattning. Även 
flickorna på naturvetarprogrammet synliggör betydelsen av en förankring i vardagslivet där 
de även belyser familj och vänner som bidragande faktorer till intresse och studier.  

Identifiering 
F. Ambjörnsson (2004) beskriver flickors behov av att identifiera sig för att tillhöra en 
grupp. I gruppen positionerar sig flickorna på olika sätt genom att ta ställning till något. 
Antingen så sker det genom att de identifierar sig med egenskaper som tillhör gruppen eller 
att de disidentifierar sig med något. Hon säger att disidentifiering är motsatsen till 
identifiering vilket innebär ett avståndstagande och ovilja men även ett främlingskap inför 
en position som man har fått. Även S. Sjöberg problematiserar elevers identifiering med de 
naturvetenskapliga ämnenas ideal och subkultur. Han menar att idealen och subkulturen 
befinner sig utanför flickors intresseområden och att de har svårt att identifiera sig med 
ämnesområdet.  

Resultaten visar att flickorna från naturvetenskapliga programmet har identifierat sig som 
naturvetare. Det speglas genom utsagan att naturvetenskapliga ämnen alltid har funnits som 
en naturlig del i deras liv, att någon förälder på något sätt stimulerar och stöttar flickorna 
och/eller att de har omgetts av någon förebild som inspirerat dem. De tar även avstånd 
från, dvs disidentifierar sig, tekniken genom att säga att de saknar tekniskt intresse. Det 
kanske betyder att identifieringen med naturvetenskap och deras grupptillhörighet innebär 
att vara disidentifierad med tekniken. Att det föreligger en polarisering mellan naturvetare 
och tekniker. Samtalet med de estetisk intresserade flickorna genomsyrades av deras 
ointresse för naturvetenskap och teknik. Resultaten visar att de saknar förebilder och 
stöttning i de ämnena. Däremot uppger flickorna att det finns inom deras ämnesområden. 
Samtalet karaktäriserades av vara ytligt och okoncentrerat. Den fördjupning som var 
avsedd att ske i ett fokussamtal uteblev. Resultaten visar att dessa flickor tar avstånd från 
ett ämne vilket indikerar att de disidentifierar sig med en grupp till förmån för en annan 
grupptillhörighet. Det föreligger sannolikt en polarisering mellan de estetiskt intresserade 
flickorna och de naturvetenskapligt respektive de tekniskt intresserade flickorna.  

För att överbrygga flickors intresseområden och den naturvetenskapliga subkulturen menar 
S. Sjøberg (2000) att läraren kan visa att det går att kombinera egenskaperna att vara en 
varm människa och att gå ut ur och in i den naturvetenskapliga subkulturen. Både F. 
Ambjörnsson (2003) och S. Sjøberg (2000) problematiserar identifieringen och en fråga blir 
om det går att överbrygga behovet av att tillhöra och identifiera sig med en grupp till 
förmån för naturvetenskapliga studier. Resultaten påvisar vikten av att identifiera sig med 
en grupp och få en tillhörighet. Däremot synliggörs inte detta behov hos flickorna i 
grundskolans årskurs 9. En möjlighet att få flickorna intresserade av ett ämne är sannolikt i 
grundskolans årskurs 7-9 då de ännu inte har identifierat sig med att vara naturvetare eller 
estet.  

Enligt min uppfattning har resultaten visat på några av de förutsättningar som finns 
delaktiga i valet av naturvetenskapliga och tekniska studier. De ingår troligtvis även som en 
del av de personliga egenskaper och drivkrafter hos en gränsöverskridande flicka som 
aktivt väljer en manlig yrkesarena (I. Karlson, 2003). För att göra ett lyckat 
gränsöverskridande, menar I. Karlson (2003), behövs vissa förutsättningar såsom 
problemlösningsförmåga, fantasi och social kompetens. Jag menar att den här studien 
sannolikt belyser några grundläggande förutsättningar för att vilja välja gränsöverskridande 
studier och yrke. Ytterligare en aspekt har synliggjorts i resultaten vilket är vikten av att 
identifiera sig med ett sammanhang och grupp och som interagerar med ämnesintresse och 
studieval. 
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Förslag till fortsatt forskning 
Fler studier behövs för att verifiera och fördjupa förståelsen för de gränsöverskridande 
flickornas förhållningssätt och drivkrafter till studieval inom naturvetenskapliga och 
tekniska områden. Studien kan få ett bättre underlag och fokus om fler intervjuer och/eller 
fokussamtal kan genomföras med flickor i årskurs 9 och naturvetarprogrammet årskurs 3. 
Intervjufrågorna och samtalsfrågorna bör bli färre och fördjupas för att få en djupare fokus 
i undersökningen.  

Studien kan även kompletteras med observationer för att synliggöra exempelvis 
bakomliggande beteenden och förhållningssätt som ej blir synbart i en intervju eller 
fokussamtal. Ett förslag är att studera flickor med naturvetenskapliga och tekniska intressen 
i relation till I. Karlsons (2003) definition av gränsöverskridande flickans kännetecken och 
beteende. Det kan även sättas i relation till givna möjligheter till handlingsutrymmen för 
varierade genusgestaltningar i undervisningen (E. Öhrn, 1990; B. Odelfors 2001; I. Karlson, 
2003) och vilka effekter det har i förhållande till naturvetenskapliga och tekniska studie- 
och yrkesval. Observationerna kan genomföras i NO-undervisning i grundskolans årskurs 9 
och i undervisningen av naturvetenskapliga och tekniska ämnen vid gymnasiets årskurs 3. 
Ett annat förslag är att inrikta studien på flickors identifiering med ämnen, positionering i 
grupp, behovet av att tillhöra en grupp och dess konsekvenser. 
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  Bilaga 1 

Intervju åk 9 
Intresse och motivation 
Vilka ämnen är du intresserad av? 
Är du intresserad av fysik, kemi, biologi och teknik? 
Varför? Varför inte?  
När - blev du intresserad av dina favoritämnen (NO/sv osv)? 
Varför - är du intresserad/ointresserad av fysik, kemi, biologi och teknik? 
När hade du NO/Te första gången i skolan? 
I vilken årskurs skulle du vilja börja med NO och Te? 

Motivation 
Varför tycker du om att läsa NO/Te-ämnena?  
alternativt  
Varför tycker du om att läsa dina favoritämnen? 
Vad motiverar dig att läsa dina favoritämnen? Betyg? Intresse? Förebild? Drömjobb? 
Annat?  

Förebild 
Finns det någon som gjort dig intresserad? 
Vem? 
Hur har den personen inspirerat dig? 

Arbetssätt 
Vad tycker du om att göra på NO/Te-lektionerna?  
Lärarledda lektioner, grupparbete, enskilt arbete, diskussioner i helklass-små grupper, 
laborationer, fritt experimenterande, annat…………  
Hur har arbetssätten på NO/Te-lektionerna påverkat ditt intresse och motivation? 
Hur kan läraren stötta dig i NO/teknik? Hur skulle du vilja ha det? (Varför?) 
Tycker du att NO/Te hör ihop med ditt liv utanför skolan? (verklighetsförankring?) 

Lärare 
Har du haft manliga och kvinnliga lärare i NO/teknik?  
Spelar det någon roll om läraren är kvinna eller man? Varför? 
Hur är en bra lärare? 
Har du haft någon lärare som fått dig intresserad av NO och teknik? Vad gjorde det 
intressant? 

Framtidsmotivation 
Vilket gymnasieprogram planerar du att söka? Har du något drömjobb som du siktar mot? 
Varför?  
Hur kom du på det? 
Vem? 
När? 

Flickor och pojkar 
Är NO- och teknik ämnena för alla elever? Får alla chansen att bli intresserade? 
Finns det skillnader/likheter mellan pojkar och flickor i NO och Te? Vad innebär 
skillnaderna/likheterna? Är ämnena för båda könen? (omformulera…)   
Har ni haft separat undervisning för pojkar och flickor? 
Vill du ha delad undervisning mellan flickor och pojkar? Varför ? 

Följdfrågor: När? Var? Hur? Varför?  

 



  Bilaga 2 

Fokussamtal   
underlag, nyckelord 

Intresse, motivation och förebilder  
Fördjupning med enkätsvaren som grund. 

1. Riktad fråga direkt till var och en av eleverna: 
-    Hur kommer det sig att du är/inte är intresserad av NO/teknik? 
- Varifrån tror du att ditt intresse/ointresse för naturvetenskap och/eller teknik 

kommer? 
- När?  Hur långt tillbaka kan du minnas att du varit intresserad/ointresserad…?  

När väcktes/släcktes intresset? 
2. Hur blir man motiverad att satsa på de naturvetenskapliga eller tekniska ämnena?   

Är betygen ett sätt?  Måste man ha eget intresse för att bli motiverad? 
3. Förebilder om sådana fanns – vilka och på vilket sätt har de påverkat dig? 

Arbetssätt 
Fördjupning med enkätsvaren som grund. 

1. Hur har arbetssätten påverkat ditt intresse och motivation? 
2. Var undervisningen varierad? 
3. Var något arbetssätt dominerande (förekom oftast)? 
4.  Vad gjorde de bra arbetssätten (som ni tyckte om) bra? 
5.  -”-                   sämre                          -”-                  dåliga? 
6. Hade ni separat undervisning för flickor och pojkar?  För- och nackdelar.  
7. Hade ni velat ha separat undervisning?  Varför? 
8. Hur kan skolan stötta elevers NO-/teknikintresse – hur skulle ni vilja ha det?  Hur 

tidigt skall man börja med no och teknik?  
9. Handlade skolans NO/teknik om verkligheten ni levde i?  Kopplades 

undervisningen ihop med livet utanför skolan?  
10. Fick ni chansen att förstå varför ni läste no-ämnen och teknik under grundskolan?  

Läraren 
1. Hade ni både manliga och kvinnliga lärare i NO/teknik? 
2. Spelade det någon roll om läraren var kvinna eller man?  På vilket sätt? 
3. Hur är en bra lärare i ämnen? 
4. Fanns det lärare (eller hans/hennes arbetssätt) som hjälpte till i att ni faktiskt ville 

välja NO/teknik i gymnasiet?  Hur och vad gjorde denne? 

Flickor och pojkar 
1. Är skolans NO/teknik ämnen för alla?  Får alla chansen att bli intresserade? 
2. Fanns det skillnader mellan flickor och pojkar när det gäller skolans NO och 

teknik?  Var ämnena till för båda könen?  Hade båda könen självförtroende nog för 
att hantera NO/teknik? 

 



  Bilaga 3 

 ENKÄT ANGÅENDE FLICKORS VAL TILL GYMNASIEPROGRAM 
 
 
Namn: ________________________________   Klass: ________ 
 
 
 
1. Vilket gymnasieprogram går du på nu?  
 
______________________________________________________ 
 
 
2. Tyckte du om något eller några av ämnen: biologi, kemi, fysik, teknik i 
årskurserna 7-9? 
 

                  
Ja            Nej 
 
 
Berätta gärna varför! 
 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
 
3.  Fanns det någon förebild (till exempel lärare, förälder, programledare, 
kamrat osv.) som gjorde dig intresserad av naturvetenskap eller teknik? 
Vem? 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
 
 
4. Vilka arbetssätt tyckte du om under NO- och tekniklektionerna (åk 7-9)?  
Kryssa för ett eller flera alternativ! 
 
Lärarledda teorilektioner      
 
Grupparbete 
 
Enskilt arbete 
                           Frågan fortsätter på nästa sida! 

 



Diskussioner, små grupper    
 
Diskussioner, i helklass  
 
Laborationer 
 
Fritt experimentande 
 
Annat arbetssätt Vad: ___________________  
 
 
Andra tankar om arbetssätten inom NO- och teknikämnen:  
 
 
 
 
 
 
5. Vilka betyg hade du i åk9 i: 
 

- Kemi     :  _____    
 
- Fysik     :  _____ 
 
- Biologi  :  _____ 
 
- Teknik   :  _____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ett jättestort tack 
från Ann-Charlotte och Anita 

för att du tog dig tid att svara på våra frågor  
och hjälpte oss med vår uppsats! 

 

 



  Bilaga 4 

Till föräldrar i klass (...) 
2006-12-10 

Hej! 

Jag heter Ann-Charlotte Bergman och är lärarstudent vid Högskolan Dalarna, campus 
Falun. Jag läser min sista kurs i Pedagogiskt arbete C och är snart utbildad lärare. Jag har 
under hösten genomfört min praktik vid … där … har varit min handledare. Just nu 
arbetar jag med mitt examensarbete, dvs. en forskningsstudie, som har arbetstiteln ”Varför 
väljer flickor naturvetenskapliga studier?”. I mitt arbete med uppgiften behöver jag hjälp av 
eleverna i form av intervjuer. 

Information om forskningsstudien - Varför väljer flickor 
naturvetenskapliga studier? 
Du/ni tillfrågas härmed om din/er dotter får deltaga i den här studien. 

Bakgrund 
Studien syftar till att undersöka vad som motiverar flickor att välja naturvetenskapliga 
studier. Den fokuserar på betydelsen av deras intresse, undervisningens arbetssätt, lärare 
och förebilder för motivationsprocessen. Studiens målsättning är att bidra till förståelsen 
och medvetenheten om flickors förutsättningar och förhållningssätt till naturvetenskap och 
dess arbetssätt samt hur deras intresse, lärare och förebilder påverkar deras motivation till 
studier i naturvetenskap. 

Studien i sin helhet baseras på fokussamtal i grupp och enkäter som genomförs vid ett 
gymnasium samt enskilda elevintervjuer som kommer att genomföras i grundskolans senare 
år. 

Praktiskt genomförande - intervju: 
Den här delen av studien genomförs genom intervjuer med 1 elev i taget. En intervju tar ca 
20 min.  

Intervjuerna kommer att handla om; 
elevens intresse/ointresse för ämnena fysik, kemi, biologi och teknik, vad de tycker om 
arbetssätten, hur läraren påverkar intresset samt om de har förebilder och hur det har 
påverkat intresset, vad eleverna tror om skillnader mellan flickor och pojkar samt elevens 
tankar kring sitt kommande gymnasieval. 

Jag vill banda intervjun för att jag ska få den så autentisk som möjlig för kommande 
sammanställning och analys. Om ni inte vill att jag ska banda kan jag föra anteckningar 
istället. Meddela nedan om jag inte får banda intervjun. 

Anonymitet och frivillighet 
Att delta i studien är helt frivillig och du/ni kan när som helst avbryta utan motivering. 
Intervjumaterialet är helt anonymt dvs. elevens namn och klass kommer inte att anges 
varken i bandning, anteckningar eller i den färdiga uppsatsen. Materialet kommer att sparas, 
är endast tillgänglig hos mig och visas endast i det fall att uppsatsen ska granskas.  

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna.  

Ytterligare upplysningar lämnas av följande ansvariga; 

Ann-Charlotte Bergman (…) student 
(…), handledare vid (…) 
(…) handledare vid (…) 

/Med vänliga hälsningar Ann-Charlotte Bergman 

 



Jag/vi godkänner att min/vår dotter får deltaga i den här studien. 

Målsmans underskrift 
------------------------------------------------------------------------ 
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Redovisning av enkätsvar 
En sammanställning av resultaten från enkäterna presenteras för naturvetarprogram, 
tekniskt program, estetiska program och hotell- och restaurangprogram. Namnen är 
påhittade.  

Följande resultat är en sammanställning av enkätsvaren. Dessa bör inte ses som bevisföring 
eller tolkas som sanningar utan avser synliggöra förhållningssätt. (R. Patel och B. 
Davidsson, 2002) Resultaten är kategoriserade under huvudrubriker som illustrerar frågans 
innehåll. (MM. Rosenqvist och M. Andrén, 2006) Namnen på flickorna är påhittade.  
Naturvetarprogrammet 

Antal deltagare: 12 

Tyckte du om något eller några av ämnen: biologi, kemi, fysik, teknik i årskurserna 7-9 
Ja 11 
Nej 0 
1 svarar varken ja eller nej. 

Varför 
Maja: Jag tycket inte det var roligare än andra ämnen. Jag hade en bra lärare så det gjorde 
att de ämnena blev intressanta. 
Lovisa: Jag tyckte att kemi och biologi var intressanta men var inte så förtjust i fysik och 
teknik eftersom att man aldrig fick göra någonting kul i dessa ämnen. 
Elin: Fysik var väldigt intressant, framförallt astronomi. De andra ämnena var fascinerande 
men ändå lite småtråkiga. 
Isa: Biologi, kemi och fysik har jag aldrig tyckt varit speciellt roligt men det gick bra så då 
var det ok. Teknik var mest flum och kopplande hit och dit så det var kul. 
Julia: Biologi var kul för vi hade en bra lärare och lärde oss intressanta saker. Kemi var 
också ganska kul (det var samma lärare). Fysik är tråkigt och teknik svårt och där hade vi en 
dålig lärare. 
Ester: För att det var kul att börja förstå hur världen hänger ihop. 
Sally: Tycket att biologin var rolig, roligt med människokroppen, intressant och så. 
Olivia: För att jag hade lätt för dem och det var mer intressant för mig än religion, politik 
och liknande. 
Saga: Vi hade en bra lärare i biologi och det var roligt att labba på kemin. Jag har alltid varit 
intresserad av vad som händer i min omgivning och att få reda på det var mycket 
spännande. 
Jill: Jag trivdes på lektionerna biologi, kemi, fysik och teknik därför att min lärare var så bra. 
Ämnena var inte roligare än något annat ämne i grundskolan. 
Terese: Biologi kemi och teknik tyckte jag om. Bra lärare. Intressant ämne. 
Ebba: Jag gillade biologi. Det var nog mest för att jag var bra på det. Mina föräldrar är 
sjuksköterskor och gillade att lära mig. 

Förebild 
Maja: Nej 
Lovisa: Jag hade en bästa kompis som gick i ettan på natur som tyckte om det. 
Elin: 2 av mina äldre bröder gick natur och även min pappa. Det är en bred förutbildning. 
Isa: Min pojkvän. Jag valde mellan frisör, natur och human men han övertygade mig. Han 
gick då i NV i 2:an. 
Julia: Pappa har alltid lärt mig mycket matte, men det var ingen särskild i de 
naturvetenskapliga ämnena. 
Ester: Nej. Men visste redan då vad jag ville bli så då var det natur som gällde. 
Sally: Inte riktigt, mest viljan att bli läkare och jag visste att det krävde NV-utbildning 

 



Olivia: Nej, jag hade lärare som var både bra och dåliga. Mer framtida jobb som drog. 
Saga: Min granne som är tre år äldre än mig gick natur, hon har tidigare haft någon slags 
systerroll. Jag ville också gå på den här skolan14 för att miljön här var trevlig. 
Jill: Nej, min lärare var ingen förebild och ingen annan heller. 
Terese: Båda mina föräldrar har gått motsvarande program. Alla mina äldre syskon har gått 
natur. 
Ebba: Nej. Ingen förebild. Min syo sa dock att natur/sam skulle passa. Jag gillade matte 
och valde natur. Mina föräldrar har kanske gjort mig intresserad av hur kroppen fungerar. 

Elevernas egna reflektioner om arbetssätt 
Lovisa: jag har alltid tyckt mycket bättre om prov än arbeten. 
Elin: jag hade på högstadiet en ganska snäll lärare. Jag tror inte att jag besitter tillräcklig 
kunskap i alla ämnen. 
Isa: Väldigt stor skillnad på kurserna mellan högstadiet och gymnasiet. Få elever att förstå 
varför man lär sig det. 
Saga: Vi hade bara stränga manliga lärare kanske hade det någon betydelse. 
Jill: Experiment som läraren gjorde var kul att se på. 
Terese: Jag tycket att fysik var tråkigt i högstadiet, nu tycker jag det är roligare. 
6 elever hade inget att säga och har därför tagits bort. 

Betyg 
Samtliga elever har VG och MVG i ämnena kemi, fysik, biologi och teknik.  

Tekniskt program 

Antal deltagare: 7 

Tyckte du om något eller några av ämnen: biologi, kemi, fysik, teknik i årskurserna 7-9 
Ja 7 
Nej 0 

Varför 
Sally: Jag gillade både teknik och fysik i högstadiet. Mycket utav det beror nog mest på att 
jag kom bra överens med lärarna. Fysik är däremot inte mitt starkaste ämne idag. 
Milla: Jag tyckte Teknik var roligt. Det är kul att komma på och utveckla saker. 
Cilla: Roligt att lära sig och förstå tekniska prylar.   
Mimmi: Jag har alltid gillat NO ämnen. Kan vara för att jag har haft ganska lätt för mig just 
för dessa ämnen. Men jag tycker även att det är väldigt intressant. 
Veronika: Jag tyckte om teknik för att vi hade en bra lärare. Vi fick göra roliga uppgifter 
och det var ett relativt lätt ämne. 
Lea: Teknik var jätteroligt! Vi fick hålla på med robotlego och programmera bilar. 
Moa: Jag hade en bra lärare. Vi lärde oss väl inte så mycket på lektionerna men han var 
rolig. Sen har jag alltid haft lätt för såna ämnen. 

Förebild 
Sally: Nej, det var mest elever på öppet hus och med hjälp utav mitt drömjobb. 
Milla: Nej, har velat jobba med teknik design sen jag var liten. 
Cilla: Min pappa är väldigt teknisk av sig så jag har alltid haft det nära. 
Mimmi: Min mamma är matte och NO lärare så det är väl det. 
Veronika: Hmm, nej det kan jag inte påstå. 
Lea: Min låtsaspappa ritar ganska mycket i solid works så jag testade det hemma och tyckte 
det var kul. Han föreslog att jag skulle gå teknik. 
Moa: Jag valde linjen mest för att den var bred och att det var mycket matte. 

                                                 
14 Skolans namn anges och byts därför till benämningen ”den här skolan” av uppsatsens författare. 

 



Elevernas egna reflektioner om arbetssätt 
Moa: Det går att göra kul men också väldigt tråkigt. Det gäller att lyssna på eleverna. 
Övriga elever hade inget att säga och de har därför tagits bort. 

Estetiskt program 

Antal deltagare: 13  

Tyckte du om något eller några av ämnen: biologi, kemi, fysik, teknik i årskurserna 7-9 
Ja 9 
Nej 4 

Varför 
Livia: Astronomi, alltså fysik. Men bara den delen av fysiken. Biologi var intressant när vi 
diskuterade människokroppen. Jag tyckte om astronomi och kroppen för det finns så 
mycket som inte är definitivt och uppklarat. 
Vega: Jag tycket om astronomi specifikt men även fysik överhuvudtaget. Det var mer 
spännande än biologi och kemi. Teknik hade vi bara i ca 1 termin, vi fick inte ens göra klart 
våra glass-pinnehus som vi började med. 
Sofi: Endast biologi var kul då det handlade om djur & växter. Kemi – syror – otäckt. Fysik 
- tråkigt & svårt. 
Viktoria: Kemi, det var intressant och kul. 
Ulrika: Jag har ganska lätt att förstå ämnena. 
Alexandra: Det var inte min grej. Plus att det var svårt. 
Lova: Det intresserar mig helt enkelt inte. 
Mirjam: Biologin var hemskt pga dålig lärare. Fysik däremot var jättekul. Bra lärare och det 
var intressant med planeter. 
Emilia:  Jag tycket att det var jätteintressant och kul men tycker även det idag. Jag vet att jag 
valt fel linje men orka gå om. 
Emma: Våran lärare var rätt bra och hade enkla prov – ville att vi alla skulle bli godkända. 
Magda: Jag tyckte det var svårt att förstå. 
Alva: Ja det var intressant och kul att göra praktiska saker. 
Liv: Aldrig varit ämnen som tilltalat mig. 

Förebild 
Livia: Nej 
Vega: som liten tyckte jag om att titta på vetenskapens värld och rymden har alltid 
intresserat mig. Sen hade jag en väldigt bra lärare i fysik och matte. 
Sofi: Nepp. 
Viktoria:  Nej. 
Ulrika: Nej. 
Alexandra: Nej 
Mirjam: Inte då, snarare nu. Nu har man blivit införstådd med hur illa vi behandlar vår 
jord, växthuseffekt osv. Det är först nu som naturvetenskap känns intressant. 
Emilia: Min lärare var Lisa15 och Darwin. 
Emma: nja…lite intressant är det väl på tanke hur världen förändras och hur saker hänger 
ihop. Kan prata med syrran hon är intresserad. 
Alva: Nej ingen speciell det är klart att en bra och roligare lärare underlättar. 
Liv: Nej ingen 
2 elever hade inget att säga och har därför tagits bort. 

                                                 
15 Namnet är påhittat av uppsatsens författare. 
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Elevernas egna reflektioner om arbetssätt 
Livia: För lite praktik, för mycket teori! 
Sofi: Ville inte gå natur eller sam eftersom det skulle göra att man fick fortsätta med fysik, 
kemi osv med svårare svårighetsgrad. 
Viktoria: Nej 
Alexandra: Nej 
Lova: Det är nog bra att få veta vad man ska ha kunskaperna till. Vad man kan använda det 
till i framtiden. (det fick aldrig vi…) 
Mirjam: - 
Emilia: Fruktansvärt kul och intressant. Labbrapporter är dock inte lika kul. 
Emma: Nej 
Alva: Nej 
Liv: Jag tycker ämnet är för koncentrerat. För att fler ska fatta tycke för ämnet borde man 
kanske vinkla de åt fler håll. 
3 elever hade inget att säga och har därför tagits bort. 

Betyg 
11 av eleverna har flera VG och MVG i ämnena kemi, fysik, biologi och teknik. Övriga har 
G och VG. 

Hotell- och restaurangprogrammet 

Antal deltagare: 8 

Tyckte du om något eller några av ämnen: biologi, kemi, fysik, teknik i årskurserna 7-9 
Ja 3  
Nej 4 
Ja och nej 1  

Varför 
De som visade intresse var främst intresserade av biologi och kemi. En av dem uppger att 
det ämnet var varierande med både praktiskt och teoretiskt arbete. De som visade ointresse 
var bara ointresserade och tyckte att det var tråkigt. 

Förebild i naturvetenskap eller teknik 
7 av deltagarna uppger att det inte fanns någon förebild. 1 säger att biologiläraren var 
förebilden. 

Elevernas egna reflektioner om intresse och arbetssätt 
Biologin var intressant när vi fick jobba om droger, alkohol och tobak. Vi fick göra ett 
antitobakhäfte. Dom andra ämnena var ganska tråkiga eftersom det var mycket att skriva 
och inte så mycket praktiskt. 
Både ja och nej. Allt var inte intressant men fanns någonting i varje ämne som det gick. 
Tyckte aldrig om de lektionerna men man gick ju på dem ändå. 

Betyg 
6 elever har genomgående G i ämnena kemi, fysik, biologi och teknik. 1 elev hade 
genomgående VG och 1 elev hade VG i ett av ämnena och G i de övriga. 
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