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Sammanfattning 
Denna litteraturstudies syfte var att få kunskap om vad tidigare forskning uttrycker har för en mer 
genusmedveten och jämställd undervisning i naturvetenskapliga ämnen för grundskolans tidigare 
årskurser. Syftet preciserades i följande frågeställningar: 

 Hur resonerar lärare om genus och jämställdhet enligt tidigare forskning? 
 Vilken betydelse har elevers kön och ålder för deras intresse för naturvetenskap generellt 

eller för de naturvetenskapliga ämnena i skolan enligt tidigare forskning? 
 Vad betonar tidigare forskning som betydelsefullt för mer genusmedvetenhet och jämställd 

NO-undervisning? 
 Vilken betydelse har lärarna och föräldrarna för elevers motivation i NO-ämnena enligt 

tidigare forskning?  
  
Studien är utformad som en systematisk litteraturstudie. Ur syfte och frågeställningar skapades 
svenska och engelska sökord, naturvetenskap, NO och undervisning, samt gender, science och 
primary school. Dessa har sedan använts i databaserna avhandlingar.se, ERIC (Proquest) och 
NorDiNa för att finna aktuell forskning som kan besvara studiens frågeställningar. Resultatet visar 
att genusmedvetenhet hos läraren är av betydelse för elevernas resultat, intresse och attityd till 
naturvetenskap och teknik. Eleverna behöver få respons och feedback på deras arbeten för att känna 
sig motiverade och behålla intresset. Det är även viktigt att läraren vet skillnaden mellan kön och 
genus samt jämställdhet och jämlikhet.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Likvärdig undervisning, genus, naturvetenskap och teknik  
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Inledning	
Under min utbildning har jag tagit del av kurslitteratur och föreläsningar om hur man kan arbeta som 
blivande lärare. Som en del av utbildningen har praktik utförts på en skola där intervjuer och 
observationer ingått i olika uppgifter. Där fick jag se och möta många olika barn i samma åldrar. Barn 
som skall lära, utvecklas och växa under lika villkor. Under dessa observationer växte en fråga hos mig 
hur jag som blivande lärare skall gå tillväga för att möjliggöra att alla elever får en likvärdig 
undervisning. De lärandesituationer jag fått möjlighet att delta i har ibland visat sig väldigt 
komplicerade eftersom det finns många faktorer som kan ha en betydande roll för elevers lärande. 
Detta är faktorer som motivation, tidigare erfarenheter, vad läraren säger och gör, läroplan, läroboken, 
undervisningsmaterialet, genus etc. Frågan blir då vilken betydelse olika faktorer kan ha för att elever 
ska få en likvärdig undervisning. Här har jag valt att närmare fokusera på om genus och ramfaktorer 
är av betydelse för lärande i NO-ämnena och teknik. 
 
Genus är ett brett område där forskningen växer. Jag har valt att fokusera på lärarens 
genusmedvetenhet. Hur läraren ser på genus, jämställdhet och jämlikhet. Spelar lärarens egna 
erfarenheter in och kan det iså fall påverka elevernas intresse och skolresultat i NO-ämnena och 
teknik. Hur kan man arbeta som lärare med både jämlikhet och jämställdhet? 
 
Skolverkets (2012) rapport, Likvärdig utbildning i svensk skola? betonar att föräldrars inkomst och 
utbildningsnivå kan påverka elevers resultat. Elever med utländsk bakgrund har vanligtvis lägre 
skolresultat än elever med svensk bakgrund. Detta beror delvis på att elever med utländsk bakgrund 
har andra förutsättningar när det gäller det svenska språket, samt att de vanligen tillhör den lägre 
socioekonomiska gruppen (2012, s.46). Vidare betonar Skolverket att forskning och undersökningar 
visar på att socioekonomiska aspekter och elevers bakgrund spelar en betydande roll för 
skolresultatet (2012, s.46). 
 
I Skolverkets Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11) framhåller de att: 

 
Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt 
på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar 
som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och 
manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför 
ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende 
av könstillhörighet. (2011, s.8).  
 

Det Skolverket (2011) vill framhäva är att skolan ska arbeta för att motverka traditionella 
könsmönster, vilket blir grunden till mina frågeställningar om genus är av betydelse för elevers 
resultat i NO-ämnena och teknik. 
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Bakgrund	
I detta avsnitt presenteras vad likvärdig undervisning betyder och hur vi i Sverige bör arbeta för att 
uppnå likvärdig undervisning för eleverna. Vidare kommer bakgrunden ta upp viktiga begrepp inom 
genus och hur genusmedvetenhet hos lärarna påverkade undervisningen förr, samt vilka andra 
faktorer som kan spela in för att skolor ska bedriva likvärdig undervisning. 
 

Likvärdig	utbildning	
Skolverkets (2012) Likvärdig utbildning i svensk grundskola? En kvantitativ analys av likvärdighet över tid 
menar att Skollagens tre paragrafer angående likvärdig utbildning kan delas in i tre huvudsakliga 
aspekter: lika tillgång till utbildning (8§), lika kvalitet (9§) på utbildningen och att utbildningen ska vara 
kompenserande (4§) även kallad likvärdighetsbegreppet (2012, s.11). Svensk Skollag klargör i sina tre 
paragrafer att likvärdig utbildning tillåter att:  

 
Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, 
ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat följer av särskilda 
bestämmelser i denna lag (1 kap. 8§ skollagen). 

 
Skollagen menar att var du än bor i Sverige och hur din ekonomiska bakgrund ser ut ska 
utbildning vara en självklarhet. Norr som söder, öster som väster eller på landsbygden som i 
staden. Skolor ska finnas till allas förfogande.    
 

Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom 
fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas (1 kap. 9§ skollagen). 
 

Kunskaperna ska inte skilja mellan elever från olika skolor eller kommuner. Alla ska ha rätt till 
likvärdig undervisning. 
 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges 
stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga 
skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. (1 kap. 4 
§ skollagen). 

 
Det är viktigt att lärare är uppmärksamma och öppna för förändringar i undervisningen utifrån 
elevernas behov. Skolverket och skollagen vill understryka att var du än bor i landet och i vilka 
sociala förhållanden du än kan befinna dig i så ska möjligheten till utbildning vara likvärdig, samt 
att utbildningens kvalitet ska vara likvärdig (Skolverket 2012, s.11). 
 
I Lgr 11 förklarar Skolverket att likvärdig utbildning måste ta hänsyn till elevers olika förutsättningar 
och behov och att det på så sätt inte går att bedriva undervisningen på samma sätt överallt utan att 
det finns olika vägar att nå målen (2011, s.3). Vidare hävdar Skolverket att det är viktigt att skolan 
hindrar traditionella könsmönster och låter eleverna utveckla sina intressen oavsett kön, samt att 
skolan har samma krav och förväntningar på eleverna vad det gäller bedömning och hur de bemöts i 
skolan (2011, s.3).    
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Genusmedvetenhet	
Genusskillnader är något som diskuterats länge inom skolvärlden. Wernersson (2010) betonar i 
Lärande Skola Bildning – grundbok för lärare att skillnaden mellan pojkars och flickors utbildning och 
undervisning alltid varit en fråga som skapar stor diskussion (2010, s.409). Vidare förklarar hon att 
skolformen innan 1930-talet ansåg att pojkars och flickors undervisning inte skulle vara densamma 
eftersom de inte skulle arbeta eller leva efter samma villkor utanför skolan. De menade att flickornas 
utbildning inte alls behövde vara lika krävande som pojkarnas då de inte skulle ut och arbeta utan 
sköta sysslorna i hemmet (2010, s.409). Wernersson (2010) framhåller också att en del feminister 
argumenterade för separat skolgång för pojkar och flickor då de menade att flickor ofta presterade 
sämre i de tekniska och naturvetenskapliga ämnena (2010, s.410). Därför skapade man en grupp med 
endast flickor, i syfte att de inte skulle känna att de hamnade i bakgrunden då man ansåg att 
pojkarnas erfarenheter och kompetens var större i de naturvetenskapliga ämnena (2010, s.410). 
Vidare diskuterar Wernersson (2010) huruvida könskillnader kan ha en påverkan på elevernas 
resultat. Hon poängterar att undersökningar som gjorts inom detta område endast visat att 
könsskillnader som kan ha en praktisk betydelse för resultatet är inom sexualitet och aggressivitet 
men att det inom de intellektuella inte finns någon betydande effekt (2010, s.413). Wernersson 
understryker dock att skillnaden mellan pojkars och flickors resultat förmodligen har att göra med 
att flickorna arbetar mer systematiskt och anstränger sig över hela fältet medan pojkarna oftare 
fokuserar och koncentrerar sig på ett smalare område (2010, s.413). 
 
Genusmedvetenhet är ett begrepp som vuxit fram i det svenska samhället och i skolans värld. 
Josefson understryker att när man talar om genusmedvetenhet så är det av stor betydelse att man vet 
att det finns en skillnad mellan vad kön representerar och vad genus representerar menar Josefson 
(2005) enligt Mboge och Nilsson (2007). Kön representerar bara att du föds som pojke eller flicka 
medan genus är förväntningar och handlingar som vi människor i samhället har skapat genom 
normer. Normer för vad som är typiskt för pojkar respektive flickor anser Josefson (2005) enligt 
Mboge och Nilsson (2007). Josefson (2005) visar att genus är något som kan förändras då normerna 
inte ser lika ut idag som de gjorde för 100 år sedan eller vad som råder för elever på högstadiet 
respektive elever på gymnasiet. Författaren menar att genus är situationsbundet och inte enbart 
knutet till vilket kön man har anser Josefson (2005) enligt Mboge och Nilsson (2007). Josefson anser 
också att det är viktigt att ha den här förståelsen för vad som är kön och vad som är genus för att 
som pedagog kunna arbeta med genusmedvetenhet och jämställdhet i skolan menar Josefson (2005) 
enligt Mboge och Nilsson (2007). 
 
Tyvärr finns det begrepp inom genus som ofta blandas ihop och får samma betydelse fast de betyder 
helt olika. Dessa begrepp är jämlikhet och jämställdhet. Hedlin (2010) förklarar i Lilla genushäftet 2,0 
att när man talar om jämställdhet handlar det om lika villkor mellan pojkar och flickor medan man 
med jämlikhet syftar på människorna med eller utan funktionsnedsättning och ibland även barns 
olika socioekonomiska bakgrund (2010, s.7).  
 
I en rapport från Statens offentliga utredningar Biologiska faktorer och könsskillnader i skolresultatet 
skriver Ingvar (2010) om biologiska faktorer som är av betydelse för könsskillnader i skolan och att 
det är många faktorer som spelar in när det gäller pojkars och flickors prestationer (2010, s.17). 
Vidare anser han att egen planering och eget arbete på lektionerna för att komma framåt i 
skolarbetet blir ett problem för pojkar då deras utvecklingskurva kommer två år senare än hos 
flickor (2010, s.17-18). Författaren betonar också att om skolan vill få bort de traditionella 
könsmönstren så är troligtvis inte ett individuellt arbetssätt det bästa sättet eftersom det ofta drabbar 
pojkar som är sena i sin mognadsutveckling (2010, s.23). Ingvar (2010) understryker att det är viktigt 
att ta dessa skillnader mellan pojkars och flickors resultat i skolan på största allvar och titta mer på 
arv och miljö om eleverna ska utveckla sin fulla potential (2010, s.23). 
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Intresse	för	naturvetenskap	
I Lgr 11 kan vi under kursplanerna i NO-ämnena utläsa att undervisningen i NO ska syfta till att 
eleverna utvecklar kunskaper om naturvetenskapens olika sammanhang och nyfikenhet på och 
intresse för att veta mer (2011, s.111f).  
 
Trends in Mathematics and Science Study (TIMSS) är en studie som undersöker elevers kunskaper, 
erfarenheter i och attityder till matematik och naturvetenskap. Undersökningen genomförs i årskurs 
4 och i årskurs 8 vart fjärde år. Studien utförs även i flera olika länder. I en rapport från Skolverket 
(2012) presenteras mätningar av elevers kunskaper inom naturvetenskap hos svenska skolor där 
mätningarna visar på att elever i årskurs 4 har mer kunskaper men att resultaten försämras markant i 
årskurs 8 (2012, s.9).  
 
ROSE projekt är en studie som undersöker elevers intresse för NO i slutet av grundskolan. Lgr 11 
betonar i kursplanen för NO att det är viktigt att hitta ett intresse hos eleverna för naturvetenskap 
och teknik (2011, s111f). ROSE projekt fokuserar också på att skapa positiva attityder och ett 
intresse för naturvetenskap och teknik, eftersom de anser att intresse är en viktig faktor inför 
framtida utbildningsval (2010, s4).  Det som följer eleverna in i vuxenlivet är deras första intryck av 
NO-undervisningen. Sjøberg, S. och Schreiner, C. (2010) menar att innehållet i undervisningen blir 
en viktig faktor för att skapa positiva attityder och ett intresse. Han anser att dåliga erfarenheter av 
ett ämne ofta ligger kvar i elevers minne när de hör om ämnet (2010, s.4). I en undersökning av 
ROSE projekt fick elever svara på följande frågor: "Vad jag vill veta mer om” ”Hur intresserad är du 
för att lära sig om följande? ". Undersökningen visade att ämnen som är nära kopplade till vetenskap 
har låga poäng vad det gäller intresset hos unga elever (2010, s.16). Sjøberg, S. och Schreiner, C. 
(2010) tycker att elevernas erfarenheter och intresse bör ligga till grund för skapandet av läroplaner, 
undervisningsmaterial, läroböcker samt klassrumsaktiviteter (2010, s.29). De menar inte att eleverna 
helt ska få bestämma vad de vill lära sig utan att man tillåter eleverna delta i sitt eget lärande vilket i 
sin tur kan öka deras intresse (2010, s.29). 

	

Syfte	och	Frågeställningar		
Syftet med den här studien är att få kunskap om vad tidigare forskning uttrycker har betydelse för en 
genusmedveten och jämställd undervisning i naturvetenskapliga ämnen för grundskolans tidigare 
årskurser. Syftet preciseras i följande frågeställningar: 

 Hur resonerar lärare om genus och jämställdhet enligt tidigare forskning? 
 Vilken betydelse har elevers kön och ålder för deras intresse för naturvetenskap generellt 

eller för de naturvetenskapliga ämnena i skolan enligt tidigare forskning? 
 Vad betonar tidigare forskning som betydelsefullt för mer genusmedvetenhet och jämställd 

NO-undervisning? 
 Vilken betydelse har lärarna och föräldrarna för elevers motivation i NO-ämnena enligt 

tidigare forskning?  
 

	
  	



 

5 
 

Metod	
Under metodavsnitt kommer litteraturstudiens design att beskrivas samt hur urvalskriterier och 
avgränsningar gjorts. Även sökprocessen från de olika databaserna kommer att redovisas samt vilka 
etiska överväganden som har tillämpats. Slutligen presenteras och beskrivs de artiklar och 
avhandlingar som sökkriterierna, urvalsprocessen och data- och kvalitetsanalys har bearbetat för att 
utgöra grunden för studiens resultat. 
	

Studiens	design			
Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) förklarar att en systematisk litteraturstudie är när 
man kritiskt granskar källan som framkommit under systematiska sökningar och använder deras 
resultat och data. I en systematisk litteraturstudie ställs undersökningsfrågan till 
forskningslitteraturen istället för till människan (2013, s.70). Enligt författarna är det en fördel om all 
aktuell forskning tas med i den systematiska litteraturstudien då den kan fungera som ett utvecklande 
syfte i t ex skolkontext. Dock påpekar författarna att detta många gånger inte är genomförbart, av 
olika skäl (2013, s.31). Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) påpekar att 
förutsättningen för att kunna genomföra en systematisk litteraturstudie är att det måste finns 
tillräckligt många frågeställningar som är relevanta till studien som kan utgöra underlag för en analys 
(2013, s.26-27). Ett systematiskt arbetssätt innebär att arbetet pågår i flera steg och bl.a. innefattar: 
 

 motivera varför studien görs 
 formulera frågor 
 bestämma sökord  
 välja litteratur efter kritisk värdering och kvalitetsgranskning av dessa  
 analysera och diskutera resultat samt dra egna slutsatser (2013, s.32).  

 
Genom att inkludera dessa punkter i arbetssättet med studien blir validiteten och realiteten i studien 
betydligt högre (2013, s114-116).  
 

Urvalskriterier	
Litteraturstudien inriktades inledningsvis till likvärdig undervisning i NO-ämnena årskurs 4-6 ur ett 
skolperspektiv. Då utbudet av specifik forskning inom det här området var väldigt begränsat 
tvingades dock sökpreferenserna att ändras till att titta på forskning i NO-ämnena ur ett 
genusperspektiv i årskurs 4-6. För att ta fram och använda aktuell forskning har vissa avgränsningar 
gjorts. Litteratur som tagits med i litteraturstudien är ”peer reviewed”, vilket betyder att materialet är 
vetenskapligt granskat av två oberoende forskare. Avgränsning efter årtal har även gjorts i databasen 
ERIC (Proquest) då antalet träffar blev för många och tiden var knapp valdes att avgränsa till studier 
från de senaste 10 åren, alltså en avgränsning från år 2005. Vidare har internationella artiklar använts 
med en bred spridning av studier från länder som Indien, Turkiet, England, USA och Sverige, där 
alla artiklarna är skrivna på engelska medan de tre avhandlingarna är skrivna på svenska. All litteratur 
utom två artiklar finns tillgänglig att läsa som både abstract och fulltext genom att söka på titlarna i 
www.google.se. Artiklarna som inte är tillgänglig via sökning i www.google.se kräver inloggning via 
en högskola eller på något liknande sätt för att man ska kunna läsa fulltexten då endast abstract kan 
läsas via sökning i www.google.se.    
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Sökstrategier	
Till en början formulerades ett syfte, genom att använda en förenklad modell av PICOC-metoden 
(Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström 2013, s.70f) där man arbetar efter att få med frågor som 
är kopplade till varje målgrupp som: vem (P), vad (I), utfall (O) och sammanhang (C) bildades 
frågeställningarna. Det C som inte användes för att bilda frågeställningarna står för kontrollgrupp 
och har tagits bort då det inte ansågs vara aktuellt för denna litteraturstudie. Utifrån dessa 
frågeställningar har studiens sökord uppkommit där de svenska sökorden är: naturvetenskap, 
undervisning och NO medan de engelska orden är: gender, primary school och science. När syfte, 
frågeställningar och sökord hade formats startades sökningen i tidskriften NorDiNa, och databasen 
Eric (Proquest), som valts ut eftersom den söker i många internationella tidskrifter som berör 
undervisning samt utifrån rekommendationer vi fick i kursen Vetenskapsteori och 
utbildningsvetenskap vårterminen-2015 via seminarium om informationssökning (Högskolan 
Dalarna 20150303). Eric (Proquest) är en databas som finns tillgänglig med hjälp av inloggning via 
Högskolan Dalarnas bibliotek och ger därmed en bred tillgänglighet av artiklar och avhandlingar. 
Tidskriften NorDiNa användes då den publicerar naturvetenskapsdidaktisk forskning. Databasen 
avhandlingar.se valdes eftersom den innehåller avhandlingar från svenska universitet och högskolor. 
 
Eric (Proquest), Educational Resources Information Center, är en utbildningsdatabas där man 
återfinner miljoner av tidskriftsartiklar, forskningsrapporter, kursplaner och undervisnings guider. 
  
Avhandlingar.se ger dig en inblick i vad Doktorander från svenska universitet och forskare arbetar 
med. (http://www.avhandlingar.se/) 
 
NorDiNa publicerar vetenskapliga artiklar inom naturvetenskaplig utbildning. Dessa artiklar är även 
forskningsbaserade. (https://www.journals.uio.no/index.php/nordina/) 
 
Eric (Proquest) nämns även av Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s.75f) som 
användbar databas då sökning efter utbildningsvetenskaplig litteratur sker.  
 
Då värdefull tid försvann vid sökningar till ett tidigare syfte som ej gav resultat fick nuvarande syfte 
och frågeställningars sökningar begränsas för att hålla tidsramen. Begränsningen som gjordes var att 
sökning på enskilda ord i databaserna inte var relevant utan jag började kombinera de svenska och 
engelska sökorden för att få fram relevant forskning för frågeställningarna. Orden gender, genus och 
science var tre ord jag försökte få med i varje sökning då syftet var att se vilken betydelse genus har 
inom NO-ämnena. Denna litteratursökning har endast skett genom sökningar i olika databaser.  
 

Urvalsprocess	
Artiklarna och avhandlingarna som hittades med hjälp av sökorden och databaserna var få, vilket 
gjorde att alla titlar lästes för varje sökning. De avhandlingar och artiklar som verkat intressanta för 
att svara på mitt syfte och mina frågeställningar har sorterats ut bland sökresultaten (se tabell 1). 
Genom att läsa titlar och i de fall när osäkerhet funnits avseende avhandlingen eller artikelns innehåll 
har även abstract lästs. Det jag ville att titeln skulle innehålla var något av följande: genus, science 
eller NO-undervisning i årskurs 4-6. Titlar och abstract som innehöll forskning kring lägre eller 
högre åldrar än årskurs 4-6 togs bort direkt. Om det genom att läsa abstract framgick att 
avhandlingen eller artikeln berörde likvärdig undervisning inom NO-ämnena ur ett genusperspektiv, 
lästes därefter hela avhandlingen eller artikeln. När resultaten mellan de olika sökorden och 
databaserna jämfördes med varandra visade det sig att några titlar var återkommande (se tabell 1).  
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Tabell 1. Kronologisk sammanställning av sökningen i databaserna Eric (Proquest), NorDiNa och 
www.avhandling.se  

Sökmotor Sökord: Avgräns-
ningar 

Träffar: Lästa 
titlar: 

Avhandlingar 
att läsa: 

Artiklar att läsa: Använda 
avhandlingar: 

Använda 
artiklar: 

NorDiNa Gender, 
Science 

 10 10 1, Anders Jidesjö, 
Different content 
orientations in 
science and 
technology among 
primary and 
secondary boys 
and girls in 
Sweden: 
Implications for 
the transition from 
primary to 
secondary school?  
 

 1  

NorDiNa Primary 
school, 
science 

 15 15 1, Anders Jidesjö*  1  

NorDiNa Naturvete
nskap 

 9 9 0    

NorDiNa Undervisn
ing, NO 

 6 6 1, Malena Lidar, 
Erfarenhet och 
sociokulturella 
resurser: Analyser 
av elevers lärande i 
naturorienterande 
undervisning  

 1  

ERIC 
(proquest) 

Science 
AND 
primary 
school 
AND 
gender 

Peer 
reviewed 
År: 2005-
2015 
Abstract 

20 20  4, (Spheres of 
Influence 
Archer, Louise; 
DeWitt, Jennifer; 
Wong, Billy.) (A 
Perspective of Gender 
Differences in 
Chemistry and Physics  
Harsh, Joseph A.; 
Maltese, Adam V.; Tai, 
Robert H) (Out-of-
School Experience 
Gafoor, Abdul K.; 
Narayan, Smitha.) 
(Investigation of 
Primary Students' 
Motivation 
Sevinc, Betul; Ozmen, 
Haluk; Yigit, Nevzat) 

 4 
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Sökmotor Sökord: Avgränsningar Träffar: Lästa 
titlar: 

Avhandlingar 
att läsa: 

Artiklar 
att läsa: 

Använda 
avhandlingar: 

Använda 
artiklar: 

Avhandlingar.
se 

Genus, 
Naturvete
nskap 

Titel/ord i titel 1 1 1, Kristina 
Andersson, 
(Lärare för 
förändring: att 
synliggöra och 
utmana 
föreställningar om 
naturvetenskap 
och genus.)  

 1  

Avhandlingar.
se 

Gender, 
science, 
primary 
school 

 10 10 2, Kristina 
Andersson*. 
Britt Lindahl,  
(Lust att lära 
naturvetenskap 
och teknik?: en 
longitudinell studie 
om vägen till 
gymnasiet.)  

 2  

*Samma avhandling/artikel 

Sökningen resulterade i att tre svenska avhandlingar hittades och fem internationella artiklar. 

	

Kvalitetsgranskning	
Artiklarna och avhandlingarnas studier granskades i samband med läsningen av fulltexterna i syfte att 
fastställa om de var av god vetenskaplig kvalitet. För att göra en kvalitetsbedömning av texterna som 
hittats under systematiska sökningar användes en analysmodell med frågor inspirerad av Eriksson 
Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s.179-183).  Analysmallen består av sex frågor som ansågs 
vara lämpliga för just den här litteraturstudien då de är formade för att avhandlingarna och artiklarna 
ska vara uppbyggda så att det på ett enkelt sätt går att granska hur studien är genomförd.   
 
 Frågor Ja Nej 
1. Är syftet relevant för studien?   
2. Finns frågeställningarna tydligt beskrivna?   
3. Är metoden tydligt beskriven?   
4. Är resultatet tydligt beskrivet?   
5. Är studien aktuell i nutid?   
6. Är etiska övervägande gjorda?   
 
Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) beskriver i Systematiska litteraturstudier i utbildnings 
vetenskap ett poängsystem som kan användas för att avgöra litteraturens kvalitet och validitet (2013, 
s.116). Ett poängsystem skapades även till frågorna i tabellen ovan. Varje avhandling/studie 
poängsattes utifrån antal svar i rutorna Ja och Nej. Litteratur som innehöll de aktuella frågorna fick 
ett Ja och de frågor som inte framträdde i litteraturen fick ett Nej. Därefter fick alla Ja-svaren 1 
poäng och Nej-svaren 0 poäng. För att sedan urskilja litteraturens kvalitet avgränsades 
poängsystemet från låg och hög kvalitet där litteratur med 0-3 poäng bedömdes som låg kvalitet. 4-5 
poäng bedömdes som medelgod kvalitet och 6 poäng som hög kvalitet.  
 
Här nedan i tabell 2 synliggörs resultatet av den utvalda litteraturens kvalitet och validitet. 
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Tabell 2. Presentation av svaret på frågor vid kvalitetsgranskningen. 

 
Sammanlagt kvalitetsgranskades åtta texter vilka var relevanta för denna studie. Av tre avhandlingar 
och fem artiklar fick alla tre avhandlingar och en artikel sex poäng och klassas som hög kvalitet (se 
tabell 2). De andra artiklarna som fick fem poäng fick alla svaret Nej på om etiska övervägande 
anges. Då det inte fanns någon tydligt uttalad etik beskriven i dessa avhandlingar och artiklar har de 
noggrant övervägts om de skall ingå i studien men eftersom de resterande frågorna i 
kvalitetsgranskningen (tabell 2) kan besvaras i alla texter med ”ja”, kan de ändå anses vara av 
tillräckligt god kvalité för att ingå i denna litteraturstudie. Efter kvalitetsgranskningen skedde en 
analys av de valda texterna.  
 
Nedan följer en beskrivning av de använda texterna som ligger till grund för studiens resultat. 
 

Beskrivning	av	utvald	litteratur	
I det här avsnittet kommer litteraturen som valts ut för den här systematiska litteraturstudien att 
presenteras. 

Avhandlingar	
Författare, år, titel och högskola/universitet: Lidar, Malena (2010) Erfarenhet och sociokulturella resurser: 
Analyser av elevers lärande i naturorienterande undervisning. Uppsala Universitet.  
Syfte: Den övergripande ambitionen i avhandlingen är att bidra med kunskap om hur det går till när 
elever lär sig ett naturvetenskapligt innehåll i skolan och vilken roll möten med sociokulturella 
resurser kan ha för detta lärande.  
Språk och studiens ursprung: Avhandlingen är skriven på svenska och två svenska skolor har studerats.  
Typ av avhandling: En fallstudie med kvalitativa video- och ljudinspelningar och observationer ligger 
till grund för resultat relaterade till elever i årskurs 4-9.  
Studerade elevernas ålder: Årskurs 4-9  

Författare Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Fråga 4 Fråga 5 Fråga 6 Resultat

Malena Lidar Ja Ja Ja Ja Ja Ja 6 poäng 
(hög 
kvalitet) 

Kristina Andersson Ja Ja Ja Ja Ja Ja 6 poäng 
(hög 
kvalitet) 

Britt Lindahl Ja Ja Ja Ja Ja Ja 6 poäng 
(hög 
kvalitet) 

Anders Jidesjö Ja Ja Ja Ja Ja Nej 5 poäng 
Louise Archer, 
Jennifer DeWitt and 
Billy Wong 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 

 
6 poäng 
(hög 
kvalitet) 

Joseph A. Harsh,  
Adam V. Maltese and 
Robert H. Tai 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 

 
Nej 

 
5 poäng 

Abdul K. Gafoor and 
Narayan, Smitha 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 

 
Nej 

 
5 poäng 

Betul Sevinc,  
Haluk Özmen and 
Nevzat Yigit,  

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 

 
Nej 

 
5 poäng 
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Etiska aspekter: Skola och elevernas målsman har gett skriftligt medgivande till medverkan i intervjuer 
och observationer. Elevernas och skolans namn framkommer inte.  
Studerade elevernas ålder: Årskurs 5-9. I denna systematiska litteraturstudie har endast resultat tagits 
med som rör elever i årskurs 4 till 6.  
Undersöker könsskillnader: Nej.   
Resultat: Presenteras med hjälp av avhandlingens fyra artiklar. Den första artikeln är tänkt att ge en 
inledande orientering över problemområdet för elevens lärande. De tre följande artiklarna fokuserar 
på lärares epistemologiska riktningsgivare i relation till elevers lärande (artikel II), hur individuell 
kontinuitet och förändring kan förstås och vilken roll artefakter kan spela i elevers lärande (artikel 
III) samt vilken roll användningen av laborationsinstruktioner spelar som riktningsgivande för 
elevers lärande (artikel IV). 
Slutsats: Visar att individuella, sociala och kulturella dimensioner samspelar i lärandeprocessen. 
 
Författare, år, titel och högskola/universitet: Andersson, Kristina (2011) Lärare för förändring: att synliggöra och 
utmana föreställningar om naturvetenskap och genus. Linköpings universitet. 
Syfte: Synliggöra om en större genusmedvetenhet kan underlätta lärares förhållningssätt vad gäller 
genomförandet av lektioner och dess innehåll. 
Språk och studiens ursprung: Avhandlingen är skriven på svenska och det är en svensk skola som har 
studerats.  
Typ av avhandling: longitudinell aktionsforskningsstudie tillsammans med en grupp 
förskollärare/lärare. Detta i form av observationer. 
Etiska aspekter: Skola och elevernas målsman har gett skriftligt medgivande till medverkan i intervjuer 
och observationer. Elevernas och skolans namn framkommer inte. 
Studerade elevernas ålder: F-6. 
Undersöker könsskillnader: Ja.   
Resultat: Efter att lärare har granskat sig själva och deras genusmedvetenhet under lektionerna har de 
insett att det krävs vissa förändringar och förbättringar för att åstadkomma en bättre 
genusmedvetenhet inom naturvetenskap och teknik.   
Slutsats: Förändringsarbete gällande värdegrundsfrågor är svårt, bland annat därför att dessa frågor är 
intimt förknippade med vår identitet. Studien visar att vi har olika förståelse av kön/genus, på olika 
nivåer, dessutom kan vissa föreställningar om kön/genus vara omedvetna.  
Studien visar också på att de naturvetenskapliga ämnena är kopplade till känslomässiga upplevelser, 
samt att arbetet kring förändringar av genus och jämställdhet är en utmaning.  
 
Författare, år, titel och högskola/universitet: Lindahl, Britt (2003)Lust att lära naturvetenskap och teknik? 
Göteborgs Universitet.  
Syfte: Ta reda på elevers attityder och intresse för naturvetenskap och teknik, och vad som påverkar 
dem. Vad som avgör valet av gymnasieprogram, vilken betydelse attityd/intresse har, förmåga, 
förståelse, kön samt social och kulturell bakgrund.  
Språk och studiens ursprung: Avhandlingen är skriven på svenska och det är en svensk skola som har 
studerats.  
Typ av avhandling: Longitudinell studie baserad både på kvantitativa och kvalitativa metoder. 
Intervjuer och observationer ingår i den kvalitativa metoden.  
Etiska aspekter: Namn på elever, lärare och skola är ej angivet. Berörda lärare och skolledare fick 
lämna medgivande innan studien påbörjades. Skriftlig information till berörda elever och föräldrar, 
där skriftligt medgivande fick lämnas in, för att bekräfta att eleven ville, och fick delta i studien. 
Inför varje intervjutillfälle har författaren bett eleven om lov för att genomföra intervjun, och svar 
har respekterats, detsamma har gällt bandinspelning vid intervju. 
Studerade elevernas ålder: Årskurs 5-9. I denna systematiska litteraturstudie har endast resultat tagits 
med som rör elever i årskurs 4 till 6.  
Undersöker könsskillnader: Ja.   
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Resultat: Till stor del stämmer elevernas gymnasieval i årskurs 9 väl överens med de framtidstankar 
eleverna hade i årskurs 5. I skolår fem visar studien att flickor har mindre intresse för ämnet teknik 
än pojkar och även ett sämre självförtroende inom ämnet. Resultat utan anknytning till denna studies 
avgränsning (årskurs 1-6) redovisas inte här.  
Slutsats: Andra utbildningsval hade troligtvis gjorts om undervisningen i de undersökta skolorna såg 
annorlunda ut. Eleverna hade kunnat lämna skolan med en positivare bild av ämnet NO (teknik 
inräknat).  
  

Artiklar		
Författare, år och titel: Jidesjö, Anders (2008).”Different content orientations in science and technology 
among primary and secondary boys and girls in Sweden”.  
Publicerad i: NorDiNa, Vol 4, No 2 2008. 
Språk och studiens ursprung: Artikeln är skriven på engelska och redovisar studier som är en del av det 
svenska ROSE-projektet som undersöker elevers intressen och attityder till naturvetenskap och 
teknik i grundskolan. 
Syfte: Undersöka vad elever i tidigare årskurser som 4-6 och elever i årskurs 7-9 vill lära sig inom 
naturvetenskap och teknik. 
Typ av artikel: Artikeln är delstudie tre i Jidesjös avhandling som innehåller fem delstudier; vad elever 
i årskurs 9 finner intressant inom naturvetenskap, vad elever finner intressant i förhållande till det 
lärare undervisar om, intresseskillnader mellan yngre elever i årskurs 5 och äldre elever i årskurs 9, 
naturvetenskap i skolan och i samhället samt mer fördjupande statistik. 
Studerade elevernas ålder: 11-15 år.  
Etiska aspekter: Anges ej.  
Undersöker könsskillnader: Ja.  
Resultat: Forskningen visar på en större spridning mellan vad flickor och pojkar vill lära sig inom 
naturvetenskapen i årskurs 4-6 än vad fallet är i de högre åldrarna. 
Slutsats: Ungdomar har ett intresse för naturvetenskap och teknik både på grundskole- och 
gymnasienivå. Deras intressen verkar vara dels könsberoende där åldern är en viktig faktor samt 
ungdomars intresse för vetenskap och teknologi. Det är viktigt att man arbetar för att underlätta 
övergången mellan grundskola och gymnasienivå.  
 
Författare, år och titel: Archer, Louise, DeWitt Jennifer och Wong Billy (2014). Spheres of Influence: 
What Shapes Young People's Aspirations at Age 12/13 and What Are the Implications for 
Education Policy? 
Publicerades i: Journal of Education Policy, Volume 29, Issue 1, 2014. 
Språk och studiens ursprung: Artikeln är skriven på engelska och redovisar studier som är en del av det 
engelska ASPIRES projektet. 
Syfte: Utforska vetenskapliga ambitioner och engagemang bland 10 till 14-åringar. 
Typ av artikel: Metaanalys som analyserar resultat av studier ur forskningsprojektet ASPIRES projekt. 
En pågående femårsstudie som utforskar vetenskapliga ambitioner och engagemang bland 10 till 14-
åringar. Den består av en kvantitativ online-undersökning som ursprungligen administreras till ett 
prov för 10-11 år gamla studenter i England. Som senare undersöktes på nytt vid en ålder av 12-13. 
Studerade elevernas ålder: 10-14 år.  
Etiska aspekter: Anges ej.  
Undersöker könsskillnader: Nej.  
Resultat: Studien identifierade att de vanligaste och populäraste karriärerna elever i årskurs 6 till 
årskurs 8 strävar efter är inom konst, undervisning, sport och medicin - även företagande finns 
starkt med bland elever i årskurs 8.  
Slutsats: Studien visar att valet av framtida yrken är påverkad av familjesituationer. Den visar att 
familjemedlemmars arbeten eller vänner till familjen som utför dessa arbeten ligger högre upp på 
listan än arbeten som inte utförs av någon i elevens närmaste omgivning. 
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Författare, år och titel: Joseph A. Harsh, Adam V. Maltese och Robert H. Tai (2012). A Perspective of 
Gender Differences in Chemistry and Physics Undergraduate Research Experiences.  
Publicerad i: Journal of Chemical Education, Sep 4, 2012 
Språk och studiens ursprung: Artikeln är skriven på engelska och redovisar studier som är en del av 
Projekt CROSSOVER. 
Syfte: Syftet med denna studie är att specifikt undersöka utsträckningen av vilka könsskillnader som 
existerar inom intresset för kemi och fysik. 
Typ av artikel: Projekt Crossover, är en studie utformad för att undersöka övergången från att vara 
elev till att välja ett arbete inom vetenskapen. 
Studerandes ålder: Från student till praktiserande vetenskapsman 
Etiska aspekter: Anges ej. 
Undersöker könsskillnader: Ja.  
Resultat: Studien visar att könsskillnader och sociala kulturer är två faktorer som är av stor betydelse 
för elever som presterar sämre i ämnena naturvetenskap och teknik. Resultatet visar också att flickor 
ifrågasätter sig själva oftare än vad pojkar gör och att detta vanligtvis sker i dessa ämnen. 
Slutsats: Studien visar på en svag ökning bland flickors intresse till ett framtida yrke inom 
naturvetenskap.  
  
Författare, år och titel: Abdul K. Gafoor and Narayan, Smitha (2012). Out-of-School Experience 
Categories Influencing Interest in Science of Upper Primary Students by Gender and Locale: 
Exploration on an Indian Sample. Publicerad i: Science Education International, v23 n3 p191-204 Sep 
2012 
Språk och studiens ursprung: Artikeln är skriven på engelska och redovisar studier som är en del av 
SOSSE projektet och SIS. 
Syfte: Syftet med denna studie är att se vilken effekt utomhuspedagogiken har på elevers intresse 
för naturvetenskap och teknik bland lågstadieelever.  
Typ av artikel: Studien har genomförts genom informella intervjuer med elever i åldersgruppen 10-14 
år, från olika socioekonomiska och inrikes bakgrunder.  
Studerade elevernas ålder: 10-14 år 
Etiska aspekter: Anges ej.  
Undersöker könsskillnader: Ja 
Resultat: Utomhuspedagogiken är en bidragande faktor till att intresset för naturvetenskap och teknik 
ökar hos eleverna.  
Slutsats: Intresse för naturvetenskap och teknik bland grundskoleelever ökar genom 
utomhuspedagogik. Erfarenheter från experiment med anknytning till biologi, fysik och kemi har 
tillsammans ett högre inflytande än vad observation i dessa områden har. Observation kräver mer 
tänkande och begreppsförståelse vilket inte känns lika intressant för eleverna. 
 
Författare, år och titel: Betül Sevinc,  Haluk Özmen and Nevzat Yigit, (2011). Investigation of Primary 
Students' Motivation Levels towards Science Learning. 
Publicerad i: Science Education International, Vol.22, No.3, September 2011, 218-232 
Språk och studiens ursprung: Artikeln är skriven på engelska och redovisar studier inom intresset för 
naturvetenskap och teknik.  
Syfte: Undersöker motivationsnivåerna till vetenskapligt lärande hos studenter. 
Typ av artikel: En nuvarande forskning som genomfördes med 518 studerande i 6:e, 7:e och 8:e 
klasser i grundskolan. Forskningen genomfördes för att undersöka vilka faktorer som är av betydelse 
för elevers motivationsnivåer till vetenskapligt lärande. 
Studerade elevernas ålder: 12-13 år 
Etiska aspekter: Anges ej 
Undersöker könsskillnader: Ja 
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Resultat: Det konstaterades att kön är en betydande faktor för elevers motivation till lärande i 
naturvetenskap och teknik, dock finns det även andra faktorer. 
Slutsats: Studien visade på att det finns olika faktorer som är av betydelse för elevers motivation till 
lärandet i naturvetenskap och teknik. 
 

Analys	av	litteratur	
I den första kvalitetsgranskningen valdes artiklar/ avhandlingar ut efter antalet poäng de fick på 
kvalitetsfrågorna (se tabell 2) där de med fem eller sex poäng ansågs godtagbara.  Därefter gjordes en 
andra granskning av de utvalda artiklarna/avhandlingarna med studiens frågeställningar som 
bakgrund. En djupare analys av materialet som sedan följde bekräftade att de flesta texterna från 
tidigare antagandet var relevant för denna litteraturstudie. Materialet från denna granskning delades 
in i användbart material och oanvändbart material utifrån hur många av litteraturstudiens 
frågeställningar innehållet berörde. Bedömningen är att analysen av materialet ändå har varit 
objektivt. Målet med redovisningen av resultatet har varit att redovisa det på ett neutralt, strukturerat 
och systematiskt arbetssätt samt utan att på något sätt förändra resultatet i de presenterade texterna. 
 
I tabell 3 nedan presenteras hur innehållet i valda avhandlingar och tidskriftsartiklar berör denna 
litteraturstudies frågeställningar. Dessa är: 
 

 Hur resonerar lärare om genus och jämställdhet enligt tidigare forskning? 
 Vilken betydelse har elevers kön och ålder för deras intresse för naturvetenskap generellt 

eller för de naturvetenskapliga ämnena i skolan enligt tidigare forskning? 
 Vad betonar tidigare forskning som betydelsefullt för mer genusmedvetenhet och jämställd 

NO-undervisning? 
 Vilken betydelse har lärarna och föräldrarna för elevers motivation i NO-ämnena enligt 

tidigare forskning?  
 
Analysen utfördes med hjälp av ovanstående frågor. I varje avhandling/artikel markerades de avsnitt 
som svarade på någon av frågeställningarna i denna studie med ett kryss. Då litteraturstudien endast 
har tre frågeställningar var kravet för att materialet skulle användas att litteraturen berörde minst en 
frågeställning. En artikel eller avhandling som inte berörde någon frågeställning lades åt sidan men 
sparades utifall det kunde bli aktuellt att granska det igen. 
 
Tabell 3. Presenterar litteraturens relevans till frågeställningarna i denna litteraturstudie. 
Författare/år Frågeställning 1 Frågeställning 2 Frågeställning 3 Frågeställning 4 

Malena Lidar (2010) - - - X 

Kristina Andersson 
(2011) 

X X X X 

Britt Lindahl (2003) - X -  

Anders Jidesjö (2008) - X -  

Louise Archer, 
Jennifer DeWitt and 
Billy Wong 
(2014) 

- - - X 
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Författare/år Frågeställning 1 Frågeställning 2 Frågeställning 3 Frågeställning 4 

Joseph A. Harsh, 
Adam V. Maltese and 
Robert H. Tai (2012) 

- - - - 

Abdul K. Gafoor and 
Narayan, Smitha 
(2012) 

- X - - 

Betul Sevinc, Haluk 
Özmen and Nevzat 
Yigit,  
(2011) 

- - - X 

 
Fokus vid genomgången av de valda artiklarna/avhandlingarna är de frågeställningar som denna 
litteraturstudie bygger på. Med dessa frågor som underlag har texterna analyserats. I denna 
litteraturstudie har enbart artiklar och avhandlingar redovisats som helt eller delvis har kunnat 
besvara frågeställningarna. I tabellen finns det en artikel som inte besvarat någon av 
frågeställningarna och kommer därför att läggas åt sidan. 
  

Etiska	överväganden	
Vetenskapsrådet (2011) har tagit fram och utformat regler och förhållningssätt för god forskning, 
det betonas att fusk och ohederlighet är uteslutet (Gustafsson, Hermerén och Petterson 2005). 
Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) påpekar att i en litteraturstudie som denna är det 
viktigt att välja forskningsstudier som följer forskningsrådets regler: att alla resultat från studien ska 
presenteras även de som inte stöder hypotesen, samt att alla studiens avhandlingar och artiklar ska 
redovisas och arkiveras på ett säkert sätt under tio år (2013, s.69-70). Vidare förklarar de att etiska 
överväganden av studiens material är viktigt för att de ska få presenteras i en systematisk 
litteraturstudie. Genom att avhandlingarna eller artiklarna är peer-reviewed menar Lönn (20150303) 
att materialet är vetenskapligt granskat av två oberoende forskare. 
 
Samtliga artiklar och avhandlingar i den här litteraturstudien är peer reviewed vilket innebär att de 
granskats gällande etiska aspekter. I denna studie har ambitionen varit att inte påverka resultatet 
genom personliga åsikter eller att förvränga författarnas resultat utan att hänvisa och referera till det 
som presenteras i de artiklar och avhandlingar som utgör urvalet för denna systematiska sökning. 
Resultaten från studiens olika sökningar finns dokumenterad och arkiverad, liksom den slutligen 
utvalda litteraturen, med tanke på tillgänglighet och säkerhet.  
 

Resultat	
I resultatdelen beskrivs resultatet av den tidigare forskningen som är relevant för mina 
frågeställningar. Syftet med den här studien var att få kunskap om vad tidigare forskning uttrycker 
har betydelse för en mer genusmedveten och jämställd undervisning i naturvetenskapliga ämnen för 
grundskolans tidigare årskurser.  
.  

Hur	resonerar	lärare	om	genus	och	jämställdhet	enligt	tidigare	forskning?	
Andersson (2011) har i sin aktionsforskning sett att lärares tankar om genus, jämställdhet och 
naturvetenskap befinner sig på olika nivåer samt att det inom dessa nivåer finns olika föreställningar 
representerade. Hon anser att det finns två sidor av lärarens sätt att se eleverna. Först ansåg av 
hennes studies lärare att både flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar att arbeta med 
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naturvetenskap och teknik. Samtidigt visar samma lärare könsmässiga skillnader när det gäller 
elevernas naturvetenskapliga arbete och engagemang då de tolkade elevernas aktiviteter: 
 

– flickor vill vara läraren till lags 
– produktens utseende är det viktigaste för flickorna, det ska vara fint 
– produkterna ser olika ut, flickorna bygger ”plant” och pojkarna ”på höjden” 
– det flickorna gör är ”töntigt” (2011, s.45). 

Problemet med att sortera elevernas egenskaper utifrån flickor respektive pojkar som homogena 
grupper menar Andersson (2011) att lärarna inte uppmärksammade när elever bröt mot dessa 
föreställningar och klev utanför lärarnas förväntade ramar (2011, s.45). Konsekvenserna blir då att 
lärarna inte ser om flickorna har andra målsättningar och när de bryter mot lärarens föreställning ser 
läraren ofta det som något negativt. Detta leder enligt Andersson (2011) till att flickorna blir utsatta 
för en dubbelbestraffning. Följer flickorna lärarens instruktion och väntar på sin tur, anses detta av 
läraren som passivt och lyder de inte läraren och istället bryter mot föreställning om att flickor är 
skötsamma och lydiga, så är de obetänksamma och ointresserade av uppgiften (2011, s.46). 
 
Andersson (2011) framhåller även ett annat problem med att flickor och pojkar ses som statiska 
grupper med olika förmågor och egenskaper när deras beteenden som både flickor och pojkar 
uppvisar ges olika tolkningar av lärarna (2011, s.46). Andersson visar ett exempel ur studien när 
lärarna förklarar helt olika varför flickor och pojkar vill ge läraren ”rätt svar”. Lärarna anser att 
flickorna scannar av läraren och är läraren till lags för att de ska svara rätt eller iallafall ha ett svar 
som kommer vara godtagbart av läraren. Pojkarna vill bara svara rätt för att det ska gå så fort som 
möjligt, eftersom de alltid har bråttom (2011, s.46). 
 
I början av ett jämställdhetsarbete betonar Andersson (2011) att det är viktigt att man försöker se 
skillnader och observerar flickors och pojkars olika förutsättningar för att på så sätt kunna synliggöra 
orättvisor (2011, s.46). Dessvärre påpekar Andersson (2011) att det finns en risk när man gör detta 
genom att man lätt hamnar i samma situation igen när man lyfter fram och synliggör skillnaderna 
mellan pojkar och flickor vilket då leder till att vi normaliserar dessa och förstärker 
kategoriseringarna av kvinnligt respektive manligt (2011, s.46). 

	
	
Vilken	betydelse	har	elevers	kön	och	ålder	för	deras	intresse	för	naturvetenskap	generellt	
eller	för	de	naturvetenskapliga	ämnena	i	skolan	enligt	tidigare	forskning? 
Andersson (2011) hävdar i sin avhandling att genus har en betydande roll när det gäller intresset för 
naturvetenskap hos pojkar och flickor. Flickors intresse förloras ofta då de har svårt att förstå de 
olika begreppen menar författaren (2011, s.18).  
 
Under genomgången av artiklarna och avhandlingarnas resultat har återkommande resultat visat på 
att intresset för undervisningen i naturvetenskap och teknik skiljer sig från årskurs 5 till årskurs 9.  
Jidesjö (2008) framhåller i sin undersökning att det är en större spridning mellan vad flickor och 
pojkar vill lära sig inom naturvetenskapen i årskurs 4-6 än vad det är i de högre åldrarna (2008, 
s.197-198). Gafoor och Smitha (2012) framhäver i sin undersökning att flickornas intresse för NO-
ämnena är uppgifter kopplade till biologi och kemiska experiment medan pojkarnas intresse för NO-
ämnena är mer för fysikaktiviteter och biologiska experiment (2012, s.199-200). Resultatet som 
Gafoor och Smitha (2012) presenterar angående elevernas intresse återfinns även i Jidesjös (2008) 
undersökning där han redovisar att flickor i grundskolan helst vill lära sig om djur från andra delar av 
världen och dinosaurier medan intresset hos pojkarna är inom tekniken vad det gäller t ex en DVD’s 
funktioner men även kloning av djur (2008, s.199-200).  Intresset för naturvetenskap och teknik 
kopplat till elevers ålder är en diskuterad fråga i avhandlingarna och artiklarna. 
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Lindahl (2003) har i sin avhandling tittat mer grundligt på hur elevernas intresse förändras under 
skolåren inom varje skolämne. Hon visar att redan i årskurs 5 är intresset för NO-ämnena lägre än 
för de andra ämnena. Vidare betonar hon att intresset inte varierar så mycket men att en liten ökning 
sker inom biologi medan intresset minskar i fysik och kemi hos elever på högstadiet (2003, s.107). I 
årskurs 6 har Lindahl (2003) i sin undersökning delat in eleverna i grupper där varje grupp får starta 
med enskilt område inom NO. Gruppen som börjar med fysik och läser om astronomi visar en 
positiv attityd till ämnet, främst pojkarna. Det finns även flickor som är positiva till ämnet men att 
större delen flickor anser att fysik är svårt och att de inte förstår (2003, s.113). Kemi-ämnet i årskurs 
6 fick en mycket positivare respons från både pojkar och flickor. Lindahl konstaterar att eleverna 
framförallt beskriver experimenten som väldigt intressant och lärorika. Dock finns det även elever 
här, speciellt flickor, som anser att ämnet är roligt då de får experimentera men att det även är 
många svåra ord och formler som de måste lära sig (2003, s.114). Det Lindahl (2003) kan se under 
sin studie är att eleverna i årskurs 6 läser biologi tillsammans med SO-ämnena vilket leder till att 
eleverna inte reflekterar över att även biologi tillhör NO-ämnena. Hon nämner till eleverna att de 
kommer läsa NO-ämnena separat på högstadiet där många elever uttrycker förväntan men även att 
flickor känner en viss rädsla för att det kan bli svårt att förstå (s.114). Från att elever i de yngre 
åldrarna ofta tycker att NO är svårt uttrycker sig eleverna från årskurs 7, 8 och 9 att de inte förstår 
varför de ska behöva lära sig dessa saker då de inte känns relevanta och blir därav meningslösa. För 
dessa elever menar Lindahl (2003) att innehållet blir viktigare då eleverna vill lära sig saker de har 
nytta av i vardagslivet (2003, s116).  
 
Lindahl (2003) framhåller att intresset för naturvetenskap och teknik påverkas mer av åldern på 
eleverna än vad könet gör. Trots att flickor ofta har en negativ attityd till NO-ämnena börjar de i 
äldre åldrar accepteras mer men det finns fortfarande vissa delar som anses svåra. Sett till pojkarnas 
intresse och attityd till NO-ämnena har deras intresse varit mer jämt över årskurserna men att det i 
årskurs 7, 8 och 9 ändras till en mer negativ bild då pojkarna anser ämnena som tråkiga och känner 
att de inte lär sig något nytt (2003, s.109). Dock framhäver Lindahl att det är en större spridning i 
årskurs 5 vad det gäller intresset för NO-ämnena och vad pojkar och flickor är intresserad av att lära 
sig (2003, s.110). Hon poängterar också att faktorer som hem och skola även är av betydelse för 
elevernas attityder och intresse för dessa ämnen (2003, s.51). 
 

Vad	betonar	tidigare	forskning	som	betydelsefullt	för	mer	genusmedvetenhet	och	jämställd	
NO‐undervisning?	
Andersson (2011) framhäver i sin aktionsforskning att hon använde en strategi kallad ”motbilder” 
där hon gav lärarna exempel på situationer där barnen inte gör det som lärarna förväntar samt att 
hon lyfte fram situationer när flickor och pojkar agerar gränsöverskridande, allt för att förändra 
lärarnas negativa uttalanden om flickor (2011, s.47). Andersson använde även en annan teknik där 
hon lät lärarna läsa transkriberade avsnitt från tidigare seminarier under forskningsperioden för att 
själva kunna se de uttalanden de hade gjort om flickorna (2011, s.47). Författaren anser att detta är 
ett bra sätt att arbeta på för att skapa diskussioner och uppmärksamma lärarna hur de pratar om 
eleverna och därigenom se om inneboende uppfattningar om pojkar och flickor möjligen påverkar 
lärarnas förhållningssätt gentemot eleverna (2011, s.47).  
 
Anderssons (2011) slutsatser från denna studie är att genus inte enbart finns på olika nivåer inom 
mänskliga praktiker utan också på olika nivåer inom varje individ. Hon menar att vi förflyttar oss 
mellan dessa olika tankenivåer när det gäller genus beroende på det sammanhang vi befinner oss 
inom (2011, s.48). Andersson poängterar att studien har visat på att varje individ har en fördelad bild 
av vad kön/genus står för. Där det svåraste kanske är att märka den egna självbilden och hur den 
påverkar bemötandet av flickor och pojkar i skolan (2011, s.48). Vidare betonar Andersson (2011) 
för att lärare i sin profession ska kunna arbeta på ett genomtänkt sätt gentemot eleverna, är det 
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därför av stor betydelse att de blir medvetna om sina olika föreställningar inom kön/genus och blir 
därigenom mer genusmedveten (2011, s48).  
 
Andersson (2011) visar i sin studie ett arbetssätt som kan hjälpa lärare att få mer genusmedvetenhet 
och en mer jämställd NO-undervisning genom att man som lärare får möjlighet att analysera en 
verklig klassrumshändelse tillsammans med en genusteori som verktyg och på så sätt fördjupa sina 
resonemang och se nya tolkningsmöjligheter (2011,s.57). 
 
I studien nämner Andersson (2011) att fem lärare vid första träffen inte kunde ge någon förklaring 
till varför eleverna agerande som de gjorde i klassrummet, men efter att de hade läst Hirdmans teori 
(1990) hittade de tolkningar och förklaringar till klassrumssituationen. Hon menar att teorin gav 
lärarna en förklaringsmodell där de kunde ”filtrera klassrumshändelsen igenom” som i sin tur bidrog 
till att teoretiska begrepp förankrades i verkliga händelser (2011, s.57).  
 

Vilken	betydelse	har	lärarna	och	föräldrarna	för	elevers	motivation	i	NO‐ämnena	enligt	
tidigare	forskning?	 
Malena Lidar (2010) skriver i sin avhandling att sociokulturella resurser spelar en roll i elevers 
lärande av naturvetenskap och teknik. Hon har i avhandlingen tittat på tre sociokulturella resurser: 
läraren, artefakten och texten. Lidar anser att läraren är viktig för vad eleverna lär sig. Läraren ska ge 
instruktioner och finnas där som en riktningsgivare så eleverna kan bearbeta de material de fått 
(2010, s.28). Detta gör även att materialet spelar en viktig roll i lärandeprocessen då det är materialet 
som möjliggör eller begränsar meningsskapande i situationen (2010, s.48). Det andra Lidar (2010) 
tittade på var artefaktens betydelse för elevers lärande. Många forskare har visat sig negativa till 
användandet av artefakter då de anser att elever får hjälp att se vad föremålet är vilket de kanske inte 
hade kunnat svara på utan artefakten. Författaren påpekar dock att resultat när eleverna fick använda 
en artefakt i undervisningen och att de hade samma förståelse för vad den representerar ändå gav 
olika svar på samma fråga (2010, s.64). Det sista Lidar (2010) undersökte i en undervisningssituation 
var textinstruktionens betydelse. Hon hänvisar till att man som lärare många gånger inte ser vilka 
problem skriftliga instruktioner kan ge eleverna. Detta kan ligga som grund för att många 
laborationer misslyckas i skolan (2010, s.65). Vidare anser Lidar att instruktioner ska skapas som 
extrahjälp för att eleven ska förstå och tolka uppgiften men att bara instruktioner inte är tillräckligt. 
Eleverna behöver även hjälp från läraren (2010, s.66).  
 
Det Lidar (2010) vill säga med sin avhandling är att materialet och lärarens roll är av största 
betydelse, samt hur eleverna uppfattar uppgifterna och vad de har för materiel att arbeta med för att 
lösa dessa (2010, s.48). 
 
Andersson (2011) framhäver att lärarens sätt att se olika på elevernas prestationer utifrån vilket kön 
de har kan påverka lärarens förhållningssätt gentemot eleverna. Hon menar att naturvetenskap och 
teknik är ämnen där pojkarnas förhållningssätt anses vara korrekt och att det då finns en risk att 
flickornas tankar och arbete inte tas på samma allvar och att man på så sätt förlorar deras intresse 
och engagemang (2011, s.46). Sevnic, Özmen och Yigit (2011) menar att föräldrarnas inställning till 
att naturvetenskapliga ämnen och teknik är mer för pojkar än för flickor gör att det är pojkarna som 
ska ta plats och synas då de anses ha mer baskunskaper och intresse för naturvetenskap och teknik 
medan flickorna hamnar i bakgrunden och får sämre självförtroende och vågar inte ta för sig (2011, 
s.227).   
 
Archer, DeWitt och Billy Wong (2014) framför i sin artikel att könet är en avgörande faktor när 
elever ska välja framtida yrken vilket författarna har sett när de undersökt vad eleverna vill utbilda 
sig till i högre åldrar. Resultatet visade att flickorna var mycket mer benägna att sträva efter en 
konstkarriär medan pojkar var mer benägna att arbeta inom teknik (2014, s.67). Studien identifierade 
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också att det vanligaste och populäraste yrket elever i årskurs 6 till årskurs 8 strävar efter är inom 
konst, undervisning, sport och medicin. Intresse för företagande är också vanligt bland elever i 
årskurs 8. Dock visar resultatet på att valet av framtida yrken är påverkad av familjesituationer. Den 
visar att familjemedlemmars arbeten eller vänner till familjen som utför dessa arbeten ligger högre 
upp på listan än arbeten som inte utförs av någon i elevens närmaste omkrets (2014, s.69). 
 
Genus och intresset hos eleverna för NO-ämnena har visat sig vara av betydelse för NO-
undervisningen, dock finns det även fler faktorer som kan vara av betydelse för att undervisningen 
ska bli likvärdig. Sevinc, Özmen och Yigit (2011) betonar i deras undersökning att motivationen hos 
eleverna kan kopplas till deras sociala bakgrund. Vidare förklarar de att den sociala bakgrunden 
handlar om föräldrarnas utbildningar. Föräldrar som innehar en högre utbildning visar oftare ett 
större intresse för sina barns skolgång och är mer hjälpsamma hemma med t ex läxor som i sin tur 
skapar en motivation hos barnet (2011, s.223).  
 

Sammanfattning	av	resultatet	
Resultatet visar att genusmedvetenhet hos läraren är av betydelse för elevernas resultat, intresse och 
attityd till naturvetenskap och teknik. Eleverna behöver få respons och feedback på deras arbeten 
för att känna sig motiverade och behålla intresset. Studiens resultat visar även att elevernas föräldrar 
har en betydande roll eftersom deras attityd till NO kan påverka eleverna. Eleverna väljer också ofta 
samma karriärer som sina familjemedlemmar. Det är även viktigt att läraren vet skillnaden mellan 
kön och genus samt jämställdhet och jämlikhet.    

	

Diskussion	
Diskussionsavsnittet är uppdelat i två delar, en metoddiskussion och en resultatdiskussion. I den 
första delen, metoddiskussionen diskuteras metodens positiva och negativa effekter för 
litteraturstudien utifrån sökord, avgränsningar och urvalskriterier. I den andra delen av 
resultatdiskussionen diskuteras resultatet och jämförs mot bakgrunden för att finna svar på 
litteraturstudiens frågeställningar.  
 

Metoddiskussion.	
Litteraturstudien som gjorts är enligt anvisningar från Högskolan Dalarna en systematisk 
litteraturstudie. Genom en systematisk litteraturstudie kan svar på praktiska frågeställningar bevaras 
såsom: Vad fungerar bäst? Vad är effektivt? Finns vetenskapligt stöd för att rekommendera en viss 
åtgärd eller undervisningsmetod? (Eriksson, Barajas, Forsberg och Wengström. 2013, s.27). 
Torgersson skriver enligt Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) att en systematisk 
litteraturstudie försöker hitta och inkludera all tillgänglig evidens för att den inte är lika känslig för 
urval, publicering och fördomar vilket allmänna litteraturstudier oftare är (2013, s.28). Han menar att 
det i allmänna studier är svårare att granska resultaten än vad det är i en systematisk litteraturstudie 
eftersom allmänna studier inte redogör tillvägagångssättet lika tydligt (2013, s.28). Eriksson Barajas, 
Forsberg och Wengström (2013) framhåller dock att valet av sökord och urvalskriterier i en 
systematisk litteratur studie kan leda till att viktiga artiklar eller avhandlingar inte påträffas vilket i sin 
tur leder till att all vetenskaplig litteratur inte hittas (2013, s.28). Det positiva med att göra en 
systematisk litteraturstudie är att studiens validitet och reabilitet ökar. Validiteten blir högre då det 
systematiska arbetssättet sorterar ut den slutliga litteraturen som blir grunden till studiens resultat, 
samt att all vald litteratur i denna studie genomgått peer review. Reabiliteten i studien blir högre då 
det utförs kvalitetsgranskning av litteraturen som ska användas och därav ökar även trovärdigheten 
för studien. Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) beskriver ordet reliabilitet som: 
förmågan hos den metod som använts att ge samma värde vid mätningar som upprepas, alltså om 
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studien fått samma resultat oberoende av vem som genomfört studien (2013, s.103). Detta tror jag 
dock kommer avvika med denna studie. Avgränsningarna som gjordes i studien bidrog till att 
sökningarna efter relevant forskning blev väldigt smal och minskade studiens generaliserbarhet. 
Genom att bredda spannet på både litteraturens årtal och elevernas ålder hade trovärdigheten ökat 
samt att mer forskningslitteratur till resultatdelen hade framkommit som kunde ha utvecklat de 
resultat men också ändra viss fakta. 

 
Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) betonar att det är en fördel om all aktuell 
forskning tas med i den systematiska litteraturstudien då den kan fungera som ett utvecklande syfte i 
t ex skolkontext. Dock påpekar författarna att detta många gånger inte är genomförbart, av olika skäl 
(2013, s.31). De avgränsningar som gjorts i denna litteraturstudie genom valet av sökord och 
databaser, samt avgränsningen från vilket årtal avhandlingarna och artiklarna får vara publicerade har 
förmodligen utelämnat viktig och aktuell forskning inom området. Även att endast litteratur med 
titlar och abstract som innehöll genus, science eller NO-undervisning i årskurs 4-6 granskades för att 
senare inkluderas. Litteratur med högre eller lägre åldrar på eleverna än i årskurs 4-6 valdes aktivt 
bort, även dessa begränsningar kan innebära att betydelsefull litteratur för studien inte framkom 
utifrån urvalet från genomförda sökningar. Dessa avgränsningar har dock varit nödvändiga då det 
finns en bredd med olika forskningar inom området och inte tillräckligt med tid att gå igenom alla 
och samtidigt hinna slutföra examensarbete 1 inom tidsramen. Med fler sökord på både engelska 
och svenska hade möjligheten till fler relevanta träffar eventuellt ökat och andra sökord kunde 
möjligtvis ha gett en större variation. Avgränsningarna har gjort att artiklarna och avhandlingarna har 
blivit få och en allmän slutsats till mina frågeställningar är svår att göra. Även att en allmän slutsats i 
artiklarna och avhandlingarnas resultat har varit svårt att specificera.  
 
De tre avhandlingarna som använts i studien är avhandlingar som utfört sina studier i svensk skola. 
Dessa fyra artiklarna som valdes ut för studien är alla internationella med en bred spridning av 
studier från länder som Indien, Turkiet, England och Sverige där även en av artiklarna är en 
metaanalys. Studier som är gjorda som metaanalys är starka källor då den ökar mängden studier som 
ligger till grund för denna studies resultat. Artiklarnas ursprung och geografiska bredd är något som 
är positivt för studien. 
 
Etiska överväganden har även gjorts i denna litteraturstudie. I några av de internationella artiklarna 
råder det oklarhet om det företagits etiska överväganden. Dessa har ändå tagits med i studien då 
man kan anta genom val av metod etc. att materialet inhämtats på ett acceptabelt sätt.  
 

Resultatdiskussion	
Under resultatdiskussionen kommer resultat och bakgrund ställas mot varandra där syfte och 
frågeställningar besvaras. 
 
Syftet med denna studie var att få kunskap om vad tidigare forskning uttrycker har betydelse för en 
mer genusmedveten och jämställd undervisning i naturvetenskapliga ämnen för grundskolans 
tidigare årskurser. Syftet preciseras i följande frågeställningar: 

 Hur resonerar lärare om genus och jämställdhet enligt tidigare forskning? 
 Vilken betydelse har elevers kön och ålder för deras intresse för naturvetenskap generellt 

eller för de naturvetenskapliga ämnena i skolan enligt tidigare forskning? 
 Vad betonar tidigare forskning som betydelsefullt för mer genusmedvetenhet och jämställd 

NO-undervisning? 
 Vilken betydelse har lärarna och föräldrarna för elevers motivation i NO-ämnena enligt 

tidigare forskning?  
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Hur	resonerar	lärare	om	genus	och	jämställdhet	enligt	tidigare	forskning?	
Resultatet i denna studie visar att genusmedvetenhet hos lärare har stor betydelse för elevernas 
resultat i årskurs 6 (Andersson 2011, s.47). Genusskillnader har funnits i skolan sedan den infördes 
och Wernersson (2011) menar att könsskillnaderna var betydligt mer synliga i samhället förr då den 
allmänna uppfattningen var att flickor inte förtjänade samma utbildning som pojkar då de ändå inte 
skulle arbeta med samma sysslor efter skolan (2011, s.410). Skolverket (2011) hävdar att det är 
viktigt att skolan hindrar traditionella könsmönster och låter eleverna utveckla sina intressen oavsett 
kön, samt att skolan har samma krav och förväntningar på eleverna vad det gäller bedömning och 
hur de bemöts i skolan (2011, s.3). Under tidigare observationer ute på VFU-skolan har tydliga 
könsmönster fortfarande förekommit genom diskussioner mellan lärarna där de tagit förgivet att 
flickorna ska lyckas bättre än pojkarna då de är mer motiverade. Andersson (2011) såg i sin studie 
samma problem som detta när man diskuterade elevernas egenskaper utifrån flickor respektive 
pojkar som homogena grupper. Hon ansåg att detta gjorde att lärarna inte uppmärksammade när 
elever bröt mot dessa föreställningar och klev utanför lärarnas förväntade ramar (2011, s.45).  
 
Trots att rätten till likvärdig undervisning betonas i både Skollagen och Lgr 11 har observationerna 
ute på VFU:n visat att skolan fortfarande väljer att arbeta med ett mer individuellt arbetssätt där 
eleverna förväntas föra sin egen undervisning framåt. Genom att arbeta på det här sättet skapas 
ingen likvärdig undervisning då aspekterna som Ingvar (2010) framhåller om pojkarnas sena 
utvecklingsfas inte räknas in som en avgörande faktor. Han menar att pojkarnas kunskapsutveckling 
blir svår att nå genom egenledd undervisning då pojkarnas senare mognad medför att de inte klarar 
av att arbeta systematisk under en längre tid, vilket leder till otillfredsställande resultat (2010, s.17).  
 
Det som har hänt i NO-undervisningen är att lärare försöker få flickor mer delaktiga och intresserad 
av ämnet vilket i sin tur har lett till att pojkarnas behov sätts åt sidan då de redan anses ha 
baskunskaper i och intresse för NO-ämnena och teknik (Ingvar 2010, s.23). 
 
 

Vilken	betydelse	har	elevers	kön	och	ålder	för	deras	intresse	för	naturvetenskap	generellt	
eller	för	de	naturvetenskapliga	ämnena	i	skolan	enligt	tidigare	forskning?	
I den här studiens resultat visar forskningslitteraturen att genus är kopplat till intresset för NO-
ämnena och teknik hos eleverna. Anderssons (2011), Jidesjö (2008) och Gafoor och Narayan (2012) 
studie visar alla att flickor och pojkar vill lära sig om olika saker inom naturvetenskapen och att det 
skiljer sig mer i de lägre åldrarna än i de högre (2011, s.46. 2008, s.199. 2012, s.200). Av egna 
erfarenheter kan detta bero på att eleverna inte har samma intresse för alla ämnen som ingår i NO-
blocket. På högstadiet läses varje ämne var för sig vilket kan skapa ett större intresse hos eleverna 
när de får möjlighet att fördjupa sig inom varje ämne.  
 
Lindhal (2003) framhåller i sin studie att åldern är den största faktorn för elevernas intresse i NO 
och teknik (2003, s.109). Både Lindahl (2003) och Sjøberg, S. och Schreiner, C. (2010) har i sina 
studier sett att intresset för NO och teknik skapas i de tidigare åldrarna och att det är där som 
intresset ska skapas för att få en positiv attityd till NO-undervisningen i äldre åldrar (2003, s.109. 
2010, s.4). Eftersom forskningen framhäver att intresset hos eleverna för NO ska skapas i de tidigare 
åldrarna är problemet på min VFU-skola att de inte har tillräckligt med undervisningstid i NO och 
att många andra ämnen går före på grund av tidsbrist i schemat.  
 
I Lgr 11 under kursplanerna i NO-ämnena står det att undervisningen ska syfta till att eleverna 
utvecklar kunskaper om naturvetenskapens olika sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att 
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veta mer (2011, s.111f). Skolverkets (2011) undersökningar från TIMSS menar att när eleverna 
fortfarande talar om vad de vill lära sig i ett ämne finns intresset med som en betydelsefull faktor. 
För att inte förlora engagemanget hos eleverna är det viktigt att läraren tar till var på intresset hos 
eleverna eftersom TIMSS (2011) undersökning visar på förlorat intresse i högre åldrar (Skolverket 
2011, s.9). 
 

Vad	betonar	tidigare	forskning	som	betydelsefullt	för	mer	genusmedvetenhet	och	jämställd	
NO‐undervisning?	
Forskningsresultatet i den här litteraturstudien visar att genusmedvetenhet hos lärarna och intresset 
hos eleverna är tillsammans av stor betydelse för om eleverna ska uppnå målen i NO-ämnena i 
årskurs 6.  
 
Andersson (2011) har i sin studie tagit fram en del arbetsätt och lösningar på hur man som lärare kan 
arbeta mer genusmedvetet och på så sätt skapa jämställdhet. Hon anser att det är viktigt att man som 
lärare får möjlighet att gå tillbaka och analysera en klassrumshändelse tillsammans med en genusteori 
för att upptäcka fel och skapa nya idéer (2011,s.57). Andersson (2011) förklarar att när lärarna får 
använda sig av en genusteori kan de lättare ”filtrera klassrumshändelsen” som i sin tur bidrar till att 
teoretiska begrepp förankras till verkliga händelser (2011, s.57).  
 
Andersson (2011) betonade även att lärare i sin profession ska kunna arbeta på ett genomtänkt sätt 
gentemot eleverna. Det är av stor betydelse att de blir medvetna om sina olika föreställningar om 
kön/genus och därigenom få en mer genusmedvetenhet (2011, s48). Detta kan även kopplas till det 
Hedlin (2010) skriver om jämställdhet och jämlikhet. Det Hedlin poängterar är att man som lärare 
måste veta skillnaden mellan jämställdhet och jämlikhet. När man talar om jämställdhet handlar det 
om lika villkor mellan pojkar och flickor medan man med jämlikhet syftar på människorna med eller 
utan funktionsnedsättning och ibland även barns olika socioekonomiska bakgrund (2010, s.7).  
 
I Lgr 11 förklarar Skolverket att likvärdig utbildning måste ta hänsyn till elevers olika förutsättningar 
och behov och att det på så sätt inte går att bedriva undervisningen på samma sätt överallt. Det finns 
olika vägar att nå målen (2011, s.3). En lärare behöver förstå att varje klass är unik. Det som 
fungerar i en klass behöver inte fungera i ett annan eftersom varje individ har olika förutsättningar. 
Detta går också att koppla till det Josefson (2005) betonade, enligt Mboge och Nilsson (2007 s.13) 
att genus är situationsbundet och inte endast bundet till vilket kön man har.  
 

Vilken	betydelse	har	lärarna	och	föräldrarna	för	elevers	motivation	i	NO‐ämnena	enligt	
tidigare	forskning?	 
Resultatet av forskningslitteraturen visar att lärarens roll är viktigt eftersom denne ska planera och 
undervisa på ett pedagogiskt sätt och inte bara ge ut instruktioner i hopp om att eleverna löser det på 
egen hand. För om eleverna inte förstår uppgiften finns det en tendens till att eleverna uppfattar 
ämnet som tråkigt (2010, s.28). Lidar (2010) menar att eleverna behöver stöd och respons på deras 
utförande, detta genom att läraren ger kontinuerlig feedback när de tänker och resonerar (2010, 
s.28).  
 
Lidars (2011) studier framhäver att NO ses som pojkarnas ämne och att lärarens förväntningar på 
flickorna blir betydligt längre än i något annat ämne (2011, s.46). Den här synen kan skapa en 
diskussion om vem som bestämmer normen att naturvetenskap och teknik ses som pojkarnas ämne. 
Utifrån egna erfarenheter och hur samhället ser ut idag kan den privata hemsituationen vara en 
betydande faktor. Ett hem där männen ofta är de som tar hand om allt som har med teknik och 
reparationer att göra kan leda till att denna norm tas med till skolvärden och påverkar läraren både 
omedvetet och medvetet. Denna situation blir då ledande till att de naturvetenskapliga ämnena blir 
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”pojkarnas” ur just den här synvinkeln. Wernersson (2010) hävdar dock att denna syn att NO skulle 
vara ett ämne där pojkarna anses starkare går emot sig själv när resultaten visar att flickorna presterar 
bättre i naturvetenskap och teknik fast de anses som svagare och har mindre baskunskaper i ämnet 
(2010, s.413). 
 
Sjøberg, S. och Schreiner, C. (2010) påpekar att innehållet i undervisningen blir en viktig faktor för 
att skapa ett intresse och positiv attityd (2010, s.4). Hur eleverna uppfattar uppgifterna och vad de 
har för materiel att arbeta med för att lösa dessa är också av betydelse för elevernas resultat (Lidar 
2010, s.48). Sjøberg, S. och Schreiner, C. (2010) anser också att dåliga erfarenheter av ett ämne ofta 
ligger kvar i elevers minne (2010, s.4). Genom att läraren finns där som stöd och håller 
diskussionerna, som sker mellan eleverna, vid liv kan det leda till att motivationen höjs (2010, s.4).  
 
Av egna erfarenheter kan en elevs ambitioner och drömmar ligga till grund för hur intresset 
utvecklas för ämnena. En elev som har stora framtidsplaner och vet vad den vill utbilda sig till samt 
arbeta med i vuxen ålder, kommer göra allt för att dessa drömmar ska gå i uppfyllelse. Sjøberg, S. 
och Schreiner, C. (2010) tycker att elevernas erfarenheter och intresse ska få ligga till grund för 
skapandet av läroplaner, undervisningsmaterial, läroböcker samt klassrumsaktiviteter (2010, s.29).  
 
Sjøberg, S. och Schreiner, C. (2010) ser genom ROSE-projekt att intresset för NO-undervisningen 
är en viktig faktor för framtida utbildningsval (2010, s.4). Archer, DeWitt ochWong (2014) har i sin 
undersökning fått fram ett antal yrkeskarriärer som eleverna var mest intresserade av. Dock kunde 
föräldrarnas och familjens levnadssituationer ha betydelse för dessa val, då de flesta eleverna valde 
samma arbete som redan utfördes av någon i familjen (2014, s.67). Enligt egen kännedom behöver 
detta inte vara en nackdel, det kan lika gärna vara en fördel så länge eleven inte känner sig tvungen 
att välja som föräldrarna tycker. Sevnic, Özmen och Yigit (2011) framhäver att det kan vara en 
fördel ibland dock är en nackdel, att elevers motivation kommer hemifrån. Har föräldrarna en 
negativ attityd mot naturvetenskap kommer säkerligen även eleverna ha det. De föräldrar som visar 
ett större intresse för elevens studier kommer även få mer motiverade barn. (2011, s.223).  
 
Genom att låta eleverna vara mer delaktiga i valet av läroböcker, undervisningsmaterial, läroplaner 
m.m. som Sjøberg, S. och Schreiner, C. (2010) nämnde kan intresset för NO-ämnena och teknik öka 
hos eleverna. De menar inte att eleverna helt ska få bestämma vad de vill lära sig utan att deras 
åsikter ska höras och på så sätt skapa mer elevinflytande (2010, s.29). 

	

Slutsats	
Efter att ha jämfört bakgrunden med forskningsresultaten har jag insett att det inte är endast 
genusmedvetenhet hos lärare som är av betydelse för att eleverna inte uppnår målen i NO, utan att 
det finns flera olika faktorer som spelar in. Den faktor som i den här studien har visats sig vara av 
största betydelse är intresset. Elevernas intresse måste skapas i de tidigare åldrarna för att forma en 
positiv attityd till ämnena och höja motivationen.  
 
För att kunna bedriva likvärdig undervisning runt om i landet måste mer resurser läggas på 
forskningen kring hur ett arbete kan se ut. Detta för att få med alla elevers olika nivåer och 
kunskaper, med intresset i behåll. Genom att ha i åtanke att eleverna kommer till skolan med olika 
ambitioner och intressen, blir det lättare som lärare att fokusera på elevernas individuella behov, 
samt att läraren är väl utbildad i vad gäller genusmedvetenhet. Det är även av stor betydelse att 
läraren vet skillnaden mellan kön, genus och jämställdhet. Läraren bör inte komma med sina egna 
uppfattningar om vad pojkar och flickor anses ha förståelse för i NO-ämnena och teknik. Dock är 
inte genusmedvetenhet och intresset hos eleverna de enda faktorerna som är av betydelse för att 
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eleverna inte uppnår målen samt att likvärdig utbildning är svårt att uppnå. Det har visat sig att 
många små faktorer kan spela in, beroende på vad den enskilda skolan har för resurser som material, 
lärare och hemsituationer. 
 

Förslag	på	vidare	forskning	
Studien undersökte om genusmedvetenhet hos lärare har betydelse för att eleverna inte uppnår 
målen i årskurs 6, samt om det fanns andra faktorer som var avgörande. Resultatet visar tydligt att 
det finns lärare med egna förhållningar till genus och att det blivit en bidragande roll till varför elever 
inte uppnår målen eller har intresset för NO-ämnena.  
 
Det som skulle vara intressant att undersöka är hur praktiserande lärare inom NO-ämnena använder 
sig av genusmedvetenhet samt om eleverna anser att läraren gör skillnader mellan pojkar och flickor 
i undervisningen inom dessa ämnen. 
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