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Abstract 
 
Denna studie avser att belysa flickors och pojkars möjligheter att tillgodogöra sig 
undervisningen i naturvetenskap samt vad jämställdhet i skolan innebär för elever 
i gymnasieskolan.  
 
Det empiriska materialet har inhämtats genom intervjuer och observationer vid 
en gymnasieskolas samhällsvetenskapliga program. Studien innefattar intervjuer 
med tre gymnasielärare och elva gymnasieelever samt observationer i tre klasser.   
 
Resultatet visar att den laborativa delen inom naturvetenskapen kännetecknas av 
att eleverna väljer att arbeta med en vän. Ofta är det vänner av samma kön. 
Eleverna är positivt inställda till laborationer då dessa tillfredställer deras behov 
av frihet och självständighet. Resultaten visar även att elever upplever att läraren 
fördelar frågor jämnt i klassen och att läraren har tid till dem var och en. 
Observationerna visar dock att pojkar procentuellt får fler frågor än flickor. För 
eleverna är jämställdhet i skolan att alla elever får samma behandling, att elever 
får rättvisa betyg samt att alla elever får lika mycket utrymme i klassrummet. 
Eleverna i denna studie förmedlar en bild av att det ska råda jämvikt i skolan, det 
vill säga att alla elever ska väga lika tungt.    
 
 
Ämnesord: Jämställdhet, naturvetenskap, laborationer, gymnasieskolan.    
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runt hörnet. Utan min handledare Britt Lindahl och de personer som delat tankar och funderingar 

med mig hade denna studie fortfarande endast funnits i mina tankar och aldrig förverkligats. Jag 

vill även tacka den utvalda skara som varit bollplank och kritiker under arbetets gång.  
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1 Inledning  

 
I dagens skola och samhälle är jämställdhet en aktuell fråga och nyligen har regeringen 

beslutat om en satsning med 110 miljoner kronor för att öka jämställdheten i skolan 

(Utbildningsdepartementet, 2008). Pengarna ska gå till fortbildning av lärare, stärkt elevhälsa, 

fler manliga lärare samt inrättande av en jämställdhetsdelegation. Den svenska skolan ska, 

enligt nuvarande läroplaner, ge alla elever oberoende av ålder, en likvärdig utbildning där 

traditionella könsmönster aktivt motverkas (Lpo94, 1998; Lpf94, 1994). Vidare ska eleverna, 

oberoende av om de är pojkar eller flickor, ges möjlighet att utveckla sina förmågor och inte 

hämmas av fördomar om vad som är kvinnligt eller manligt (a.a.). Utifrån den satsning som 

regeringen nu gör, fjorton år efter att Lpo94 och Lpf94 trädde i kraft, verkar arbetet med 

jämställdhet inom skolan inte ha fungerat som det var tänkt. Detta kan styrkas av Dzedina 

(2004) då hon i en artikel tar upp att endast 13 % av 1657 tillfrågade lärare i den svenska 

skolan anser att flickor och pojkar möter en jämställd situation i skolan.  

 

En satsning på jämställdhet inom skolan är ett steg i rätt riktning, men bör den inte också 

innehålla utbildning av de lärare som ska undervisa eleverna i framtiden? Idag finns det inga 

tydliga riktlinjer för vilka krav högskolorna ska ställa på sina studenter gällande 

genuskunskap. Alla studenter ska enligt Högskoleförordningen (1993) få kunskap om 

jämställdhet för att bli medvetna om vilken betydelse genus kan ha för undervisnings-

situationen. Utbudet av kurser som hanterar jämställdhet varierar från högskola till högskola 

(Beckman, 2004). Tillika finns inga krav på hur mycket genuskunskap en studerande ska 

kunna för att utexamineras. För mig personligen kan det därför upplevas som extra berikande 

att under de tio sista veckorna av min lärarutbildning ha möjligheten att fördjupa mina 

kunskaper om jämställdhet och utveckla mitt genustänkande ännu ett steg.   

 

Enligt Lpf94 (1994) ska skolan spegla de värderingar som råder i samhället. Detta för att 

befästa samhällets värderingar hos eleverna. Att fundera kring detta mål i skenet av 

jämställdhet kan upplevas motsägelsefullt då dagens samhälle inte är jämställt. Även om just 

Sverige har kommit en bra bit på väg i jämförelse med andra länder, finns det än idag många 

faktorer som bidrar till orättvisor och olika behandling av kvinnor och män (Hedlin, 2006). 

För mig innebär detta en motsättning mellan de mål och krav som finns i läroplanerna. Hur 

ska skolan aktivt kunna arbeta med att främja både kvinnor och män och samtidigt spegla de 
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rådande normerna i samhället? Detta särskilt med tanke på att dagens samhällsnormer varken 

sätter lika stort värde på kvinnor och män eller anser att de har rätt till att leva under samma 

villkor. 

 

Som naturvetare kanske det hade varit lättast att skilja mellan kvinnor och män rent 

biologiskt. Det är emellertid mindre troligt att enbart de biologiska skillnaderna kan förklara 

de roller som män och kvinnor får spela. För min del är jämställdhetsproblematiken ett 

problem för båda könen, vare sig man är kvinna eller man. Alla kan vinna på att samhället blir 

mer jämställt. Förhoppningvis kan denna uppsats vidga både min egen och andras vyer och 

inte ses som något som pekar ut ett av könen som syndabock. Trots att undersökningen är 

gjord med elever från gymnasieskolan kommer uppsatsens litteraturgenomgång även att ta 

upp genus och jämställdhet från grundskolan och samhället. Detta då gymnasieeleverna 

formats både av sin resa genom grundskolan och av sina dagliga möten med de normer och 

värderingar som finns i medier och bekantskapskretsar utanför skolan.    

 

1.1 Bakgrund 
 

Att öppna en lärobok i naturvetenskap kan tyckas vara som att öppna en dörr till de manliga 

forskarnas värld och framgångar. Bilder i läroböcker föreställer oftare män och skrivs utifrån 

ett manligt historiskt perspektiv (Eidem & Halsius, 1994). På så sätt blir kvinnor osynliga i 

litteratur och läroböcker. Wahlström (2003) menar att vi redan som barn möts av en värld där 

kvinnliga förebilder saknas. Detta bidrar till att unga kvinnor saknar förebilder att identifiera 

sig med (Eidem & Halsius, 1994). De menar vidare att kvinnor inte tilltalas av ämnen som har 

formats av män. I skenet av detta kan det antas att den naturvetenskap som presenteras i 

skolan har manliga värderingar som grundstomme och kan vara mer anpassad till pojkar än 

till flickor. Ämnena fysik, kemi och teknik presenteras i mer ren form i den senare delen av 

grundskolan vid en tidpunkt i livet då eleverna utvecklas mycket och är i stort behov av att 

hitta sin identitet. Därför kan flickor, i den ålder när de utvecklas till unga kvinnor, få svårt att 

identifiera sig med de ämnen som anses manliga (a.a).  

 

Idag måste unga människor göra val tidigt i livet och enligt Sjöberg (2005) kan dessa val 

bidra till att öka de klyftor som finns mellan könen, då eleverna påverkas i sina val av de 

normer som råder inom den sociala miljön. En viktig faktor för att fler flickor ska kunna 
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identifiera sig med ämnena i naturvetenskap kan vara att göra kvinnor mer synliga inom 

litteraturen och läroböckerna (Eidem & Halsius, 1994). Deras påstående att den 

naturvetenskap som presenteras i skolan är mer anpassad till pojkar än till flickor kan ha stor 

betydelse då det, enligt Sjöberg (2005), finns en markant skillnad mellan pojkar och flickors 

intresse och attityder kontra naturvetenskap. Det finns idag ett norskt projekt kallat ROSE-

projektet (The Relevance of Science Education, 2008) där forskare inriktat sig på att ta reda 

på hur undervisningen i naturvetenskap ska bli mer relevant och meningsfull för eleverna. 

Utifrån detta projekt har det gått att se att pojkar och flickors största intressen inom 

naturvetenskapen inte korrelerar (Sjöberg, 2005). Det finns därför anledning att fråga sig om 

detta är en indikation på att pojkar och flickor bör segregeras för att undervisningen i 

naturvetenskap ska blir intressant och meningsfull för båda könen.   

 

Undersökningar gjorda med elever från grundskolan visar på att pojkar och flickor är relativt 

samstämmiga i vad de inte vill lära sig mer om (Lindahl, 2003). Några av de saker som elever 

anser vara mindre intressanta är ljus och optik, berömda forskare, preventivmedel, 

drivhuseffekten och hur människor påverkar den. Att granska de kursplaner som finns för de 

naturvetenskapliga ämnena på grundskolan och de allmänna kurserna i naturkunskap i 

gymnasieskolan i ljuset av denna undersökning kan ge en ny bild av varför många elever 

anser att naturvetenskapen i skolan är främmande och svår. Särskilt då elever som går ut 

grundskolan ska ha kunskap om just preventivmedel, optik och människans inverkan på 

miljön (Skolverket, 2002).     

 

1.2 Definitioner   
 
Begreppen jämställdhet, jämlikhet, kön och genus behöver definieras i och med att begreppen 

i vardagen har olika betydelse för olika människor. Det finns även två andra begrepp som 

behöver förtydligas, nämligen naturvetenskap och naturkunskap.  

 

1.2.1 Jämställdhet och jämlikhet 
 
Jämställdhetslagen som råder i Sverige stadgar att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet (Jämställdhetsombudsmannen, 2008).  

Hedlin (2006) tar upp begreppet jämställdhet och diskuterar skillnaden mellan begreppet 
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jämställdhet och jämlikhet. Ordet jämlikt kan användas för att beskriva och jämföra relationer 

mellan sociala klasser eller då det gäller att elever med någon form av funktionshinder ska ha 

rätt till utbildning. Hon menar att begreppet jämställdhet endast innefattar relationer mellan 

män och kvinnor. Begreppet kan emellertid ses som både kvantitativt och kvalitativt. Då 

begreppet ses som kvantitativt innefattar det att könsfördelningen ska vara jämn. Om 

begreppet används kvalitativt innefattar det att män och kvinnor ska ha samma möjligheter. I 

denna uppsats används begreppet jämställdhet i enlighet med jämställdhetslagen och 

begreppet jämlikhet enligt den definition Hedlin(2006) tar upp.  

 

1.2.2 Kön och genus 
 
Gällande användningen av orden kön och genus tar Edlund, Erson och Milles (2007) upp 

olika sätt att se på dessa två begrepp. Begreppet kön omfattar de biologiska skillnader som 

finns mellan en kvinna och en man. Genus innefattar relationerna mellan män och kvinnor 

både ur ett individ- och ett grupperspektiv (a.a). Då genus ska definieras tas ofta skillnader 

fram. Den samhällsvetenskapliga forskningen visar en annan väg enligt Connell (2002) 

nämligen att sättas fokus på relationer och inte på skillnader. Det är inom de sociala 

relationerna som vi lever och verkar och det är framför allt det som genus handlar om.  

 

För att utrycka det mer formellt handlar genus om hur samhället förhåller sig till 

människokroppen och vilka konsekvenser detta får för både vårt privatliv och för 

mänsklighetens framtid (Connell, 2002, ss. 22-23). 

 

Även Staberg (1992) tar upp genus men i form av begreppet genussystem. Hon menar att 

genussystemet kan användas för att beskriva och förklara hur relationer mellan kvinnor och 

män utvecklas och påverkar varandra i en social verksamhet. I denna uppsats kommer kön 

och genus att skiljas från varandra utifrån de definitioner som Edlund m.fl. (2007) tar upp.  

 

1.2.3 Naturvetenskap och naturkunskap 
 
De två sista begrepp som behöver redas ut är skillnaden mellan naturkunskap och 

naturvetenskap. Då begreppet naturvetenskap används i denna studie innefattas de ämnen som 
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tillhör undervisningen i naturvetenskap, fysik, biologi och kemi. Då begreppet naturkunskap 

används syftar det på kärnämnet naturkunskap som elever läser i gymnasieskolan.   

 

1.3 Syfte 
 
Studiens syfte är belysa jämställdhet inom undervisningen i naturvetenskap på en 

gymnasieskolas samhällsvetenskapliga program samt att få ta del av en grupp gymnasie-

elevers tankar kring jämställdhet i skolan.  
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2 Litteraturgenomgång 
 
Litteraturen som behandlas i denna uppsats delas in i tre delar. Den första delen tar upp 

normer och jämställdhet i samhället. Den andra delen tar upp hur jämställdheten ser ut i 

grundskolan och gymnasieskolan. Den sista delen tar upp den naturvetenskapliga 

undervisningen utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 

  

2.1 Normer och jämställdhet i samhället 
 

Det är lätt att i ett samtal om kön kollektivisera (Tallberg Broman, 2002). Det leder till att 

män och pojkar får bära ansvaret för hur samhället ser ut idag. Ofta är det där samtalet stannar 

av (a.a). I ett försök att föra samtalet vidare presenteras nedan aktuell forskning kring 

jämställdhet i samhället. 

 

2.1.1 Genus och genusrelationer 
 
Enligt Connell (2002) skapas genusrelationer hela tiden i vårt dagliga liv, men han uttrycker 

även åsikten att ”Om vi inte skapar dem, existerar de inte.” (s. 76). Han menar att det går att 

utkristallisera fyra övergripande strukturer som råder i dagens genusrelationer, maktrelationer, 

produktionsrelationer, känslomässiga relationer samt symboliska relationer. De fyra 

strukturerna tar upp olika, men likväl intressanta aspekter. Maktrelationer är viktiga för att 

belysa den makt som en grupp kan ha över en annan utifrån ett genusperspektiv. 

Produktionsrelationer belyser de indelningar i samhället som tydligt visar vad män och 

kvinnor ska arbeta med. Inom känslomässiga relationer ryms sexualitet men även fördomar 

om det motsatta könet och om dem som ses som sexuellt avvikande. De symboliska 

relationerna finns närvarande vid alla sociala möten, som en tolkning av vår omvärld. Då vi 

möter en ny person bedöms personen efter sitt kön, eftersom vi hänvisar till de förutsättningar 

och anspelningar som växt fram i vår kultur. Det är dock inte endast direkta handlingar mellan 

män och kvinnor som är genusrelationer utan genusrelationer kan även vara indirekta såsom 

den bild som förmedlas via tv och medier (a.a).  

 

Genusforskning var tidigare inte inriktad på barn och ungdomar (Connell, 2002). De vuxna 

ansågs vara förebilder för barnen. Pojkar och flickor fick inblick i och förväntades anamma de 
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normer som ansågs vara kvinnliga respektive manliga. Det sågs som att barn skolades in i 

genusrollerna och att det endast fanns två könsroller, nämligen en kvinnlig och en manlig 

(a.a.). Edlund m.fl. (2007) menar att stereotyper är en förenkling av verkligheten som 

begränsar vårt bemötande av olika sociala grupper. Enligt Connell (2002) förs inte de 

genusnormer som finns rakt över från vuxna till passivt mottagande barn. Barnen utforskar 

själva vad genus innebär. Barn skapar med inhämtade kunskaper från vuxnas förväntningar 

och beteende sin egen bild av vad genus innebär. Det går att uttrycka det som att de normer 

och värderingar som finns i barns omvärld påverkar dem men inte överförs direkt som 

information från en dator till ett usb-minne. Connell (2002) uttalar sig om hur det kan vara att 

växa upp i ett genusmönster. 

  

I vuxen ålder fick de före detta blå barnen lära sig att köra bil och lösa matematiska 

ekvationer, konkurrera på marknaden för att försörja sig och jaga före detta rosa barn. 

De före detta rosa barnen fick lära sig att laga mat, vara duktiga på relationer, göra 

som de blev tillsagda och göra sig attraktiva inför de före detta blå barnen. (s. 103).   

 

I de flesta fall ser en människa direkt vilket kön en person har (Connell, 2002). Vi delar direkt 

in människor i kategorin man eller kvinna och använder på så vis kön som ett sätt att se 

världen omkring oss. Även Edlund m.fl. (2007) tar upp aspekten av vårt biologiska arv och 

menar att vårt biologiska arv inte avgör hur våra liv yttrar sig men att det har betydelse för 

vad som sker i samhället. I Stensmo (2004) presenteras ett stycke pragmatism av idag. Den 

kritiske pragmatikern Cleo Cherryholmes samhällssyn och etik lägger stor vikt vid begreppet 

makt. Enligt honom innebär makt att det i samhället uppstår förhållande där en grupp är 

överordnad och en är underordnad, till exempel förhållandet mellan man och kvinna. Han 

menar även att makt och kunskap är tätt sammanflätade. I långa loppet kan detta medföra att 

kunskap i form av utbildning kan rubba de maktförhållanden som finns i samhället och då 

följaktligen även de som råder mellan man och kvinna (a.a.). Connell (2002) tar upp staten 

och genusfrågan då han menar att staten kan driva genusfrågor. Staten kan arbeta för åtgärder 

vilket berör allt från bostäder till utbildning. Genom åtgärder styr staten och påverkar de 

genusrelationer som finns i samhället (a.a.).  
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2.1.2 Språk ur ett genusperspektiv 
 
Språket är ett sätt för oss att nå ut till vår omgivning för att förmedla känslor och åsikter 

(Edlund m.fl., 2007) Enligt Connell (2002) skapas genusrelationer i vardagligt tal. Den som 

talar sätts in i en viss genusram, som också innefattar relationen mellan de som talar. Ett 

samtal handlar inte endast om det som sägs utan omfattar även det som inte sägs mellan 

talarna såsom dominans, solidaritet samt respekt (a.a). Fällman (2002) beskriver de skillnader 

som hon anser finns mellan manliga och kvinnliga talare. Kvinnor avbryts lättare då de talar 

men avbryter gärna inte andra talare. Män å andra sidan tycks inte hindras av att någon annan 

talar utan säger vad de tycker och tänker. Talar män låter de inte heller någon avbryta dem. 

Generellt verkar mannen förvänta sig att hamna i en maktposition medan kvinnan inte tycks ta 

makt för givet. I det fallet att talaren har makten handskas en kvinna och en man olika med 

den. Mannen räds inte att påvisa sin makt medan kvinnan gärna formulerar om sina ord för att 

förringa sin maktposition genom att söka medhåll från åhörarna. Då en man möter en publik 

möter han samma svårigheter som en kvinna. Dock möter kvinnan inte bara generella 

svårigheter som nervositet och scenskräck utan även problem som avsaknad av kvinnliga 

förebilder och press att hävda sig just för att hon är kvinna. Tillika är kvinnor mer kritiska 

både mot sin omgivning och mot sig själva (a.a.).  

 

Staberg (1992) tar upp att kvinnor i arbetslivet upplever att deras frågor och argument inte tas 

på allvar utan nonchaleras. Däremot kan en man komma med samma synpunkter och bli 

uppmärksammad. Detta kan enligt Fällman (2002) bero på att en kvinnlig talare använder sig 

av andra formuleringar och ordval än en manlig talare gör. Enligt Einarsson och Hultman 

(1984) använde män och kvinnor språket på olika sätt. De tar även upp att orden i sig skulle 

kunna ha andra betydelser för en man än för en kvinna, detta då de menar att män och kvinnor 

i många fall lever i separata världar. De tar även upp en amerikansk studie som undersökt om 

det kunde detekteras någon skillnad i kompetens beroende på om det var en kvinna eller en 

man som agerade som budbärare. Resultatet från studien visade att den manliga budbärarens 

budskap sågs som mest tillförlitligt. En liknande undersökning har gjorts i Sverige och den 

text där en man stod som författare upplevdes mer trovärdig av dem som läste den (a.a.). 

  

I dag finns det olika tidningar för män och kvinnor, liksom olika kläder, olika typer av jobb 

och skillnader i lön. Kan detta då tyda på att män och kvinnor lever i olika världar? Einarsson 

och Hultman (1984) gjorde en undersökning med 171 gymnasielever av båda könen. 
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Undersökningens syfte var att finna likheter och skillnader mellan de ordassociationer som 

pojkar och flickor gjorde. Resultaten visade att flickorna var mer inriktade på relationer 

människor emellan än vad pojkarna var. Även Edlund m.fl., (2007) menar att kvinnors samtal 

ofta ligger inom den privata sfären och handlar om samhörighet och förtrogenhet. Med stöd i 

sin undersökning menar dock Einarsson och Hultman (1984) att män och kvinnor inte har 

skilda språk. Det finns inget som tyder på att en kvinna endast blir förstådd av en annan 

kvinna eller att en man bara blir förstådd av en annan man. Utifrån deras resultat verkar det 

som att flickor och pojkar själva tror att deras språk skiljer sig åt mer än det verkligen gör. 

Detta för emellertid tankarna på det som Edlund m.fl. (2007) tar upp att de föreställningar vi 

har gällande språk och kön får konsekvenser för vilket handlande vi förväntar oss av oss 

själva och andra beroende på könstillhörighet. De menar även att det språk som vi använder 

antingen kan befästa eller förändra den syn som råder på kvinnor och män.  

 

2.2 Genus i grundskolan och gymnasieskolan 
 
I hemmet men även i skolan finns förväntningar på flickor och pojkar. De förväntas att bete 

sig olika och vara olika, vilket gör att de behandlas på ett sådant sätt att de blir olika (Edlund 

m.fl., 2007). De elever som följer de osynliga normerna blir bekräftade av läraren. Wahlström 

(2003) menar att pedagoger redan på förskolan förutsätter att pojkar har intresse för 

naturvetenskap och teknik, vilket leder till att de uppmuntras och får frågor kopplade till 

mätbara och mer tekniska saker. Oftast får flickor respons på vad de har för kläder och hur de 

beter sig. Pojkar får istället frågor som Hur många gånger? Vilken fart? Vad för skoter? 

Connell (2002) menar att en institution inte direkt avgör vad ett barn lär sig, men att den 

skapar konsekvenser för vad ungdomarna gör, vilka kontakter de får, vilka risker de tar och 

vilket erkännande de får. Detta kan leda fram till att ett visst mönster skapas som i längden 

avgör vilket betyg en elev får. Betyget avgör sedan vilken typ av arbeten och yrkesbanor som 

ligger öppna längre fram i tiden.  

 

Utbildningsdepartementet (1994) har gett ut en antologi som behandlar likheter och olikheter 

mellan pojkar och flickor och deras olika villkor och förutsättningar i skolan. En av artiklarna 

i antologin tar upp pojkars och flickors olika roller i klassrummet. Författaren till denna del, 

Elisabet Öhrn (1994), anser att stökiga och högljudda pojkar faller inom ramarna för hur 

pojkar bör vara. Edlund m.fl. (2007) menar att pojkars samtalsstil medför att de dominerar i 

ett klassrum. Öhrn (1994) menar att flickor å andra sidan ska vara tysta och snälla. Utifrån 

 13



detta perspektiv menar författaren att flickor klassas efter pojkmallen. Hon hävdar även att de 

tysta pojkarna syns mer än de tysta flickorna (a.a.). Enligt Sträng (2005) upplever flickor än 

idag att läraren inte tar sig lika mycket tid med dem som med pojkarna. Enligt Öhrn (1994) 

kan detta bero på att läraren mer frekvent vänder sig till pojkar än flickor. Ännu ett 

lärardilemma är att flickor till största delen uppmärksammas som grupp, även om flickorna 

var för sig är starka individer. Vid konflikter med läraren reagerar flickor annorlunda än 

pojkar. Många lärare tycks ha svårt att hantera detta och undviker därför denna typ av 

konflikter (a.a.). Även Edlund m.fl. (2007) tar upp olikheter mellan pojkar och flickor i 

skolan. De menar att flickor och pojkar har olika samtalsstilar och utrycker sig på olika sätt i 

skrift. De belyser även problematiken att läroböcker har fler referenser till manliga karaktärer 

än till kvinnliga och att manliga karaktärer är mer aktiva och har fler roller än kvinnor.  

 

Nilsson (1993) tar upp de olika krav som möter elever beroende på om de är flickor eller 

pojkar. Han menar att pojkar ifrågasätter mer än vad flickor gör samt att de tar mer utrymme i 

det verbala rummet. Tillika lyder flickor oftare lärarens instruktioner och förmaningar. Det 

finns skillnader på vilken typ av frågor elever får beroende på kön. Pojkar får mer frekvent 

frågor som kräver mer funderingar medan flickor ofta får faktafrågor som kan besvaras med 

ett kort svar. Vad det gäller respons på elevernas svar tycks det finnas skillnader då pojkar får 

mer tid och hjälp medan flickor oftare får mindre respons på vad de säger (a.a.). Utifrån de 

undersökningar som Staberg (1992) har gjort blir flickor som inte räcker upp handen i stort 

sett osynliga i ett klassrum. En av anledningarna till att flickor gärna inte räcker upp handen är 

att de är rädda för att uppge ett felaktigt svar. En annan förklaring kan vara att de vill undvika 

att sticka ut och märkas. Staberg (1992) menar också att det oftast är pojkar som bryter mot de 

regler som gäller i klassrummet då de gärna kommer med spontana kommentarer och på så 

vis gör sig hörda. De kommentarer pojkarna kommer med kan ha olika funktioner. En kan 

vara att tävlar mot varandra, en annan kan vara att utmana läraren. Lärare låter gärna flickor ta 

mer ansvar för att regler följs och att det är ordning och reda i klassrummet. Flickor får rollen 

att se till att lektioner och laborationer inte slutar i kaos. Genom att flickorna följer reglerna 

kan lektionerna hållas samman och fungera. Flickor ser det inte som att de blir styrda av 

reglerna, utan ser det snarare som vuxet beteende och hittar på så vis ett sätt att skilja sig från 

de pojkar som inte följer reglerna (a.a.). 

 

Det går att skönja mönster som påvisar att flickor blir tystare och mer osäkra på 

gymnasieskolan (Einarsson och Hultman, 1984). Vid en jämförelse av pojkars och flickors 
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prestationer i grundskolan och i gymnasieskolan finns det en rapport från Skolverket (1998) 

som visar på en ökande klyfta mellan flickors och pojkars prestationer inom 

naturvetenskapen. En anledning kan vara att prestationskraven ändras samt att det ställs större 

krav på att eleverna ska framföra egna åsikter och kunna argumentera med andra elever. 

Pojkar tar mer plats då den som talar ska stå i centrum och kan förvänta sig att få 

motargument. Dock är flickor och pojkar i stort sett lika aktiva och engagerade under ett 

vanligt lektionspass. Vid muntliga uppgifter kommer flickor mer till sin rätt om uppgiften inte 

går ut på argumentera eller att försvara något, snarare att presentera ett ämne eller liknande 

för klassen (a.a.). I gymnasieskolan är proven samt kraven att prestera höga betyg ytterliggare 

en aspekt. Enligt Wahlström (2003) kan lärares olika krav och förväntningar på unga kvinnor 

och män leda till att de blir bedömda olika vid prov.  

 

2.3 Den naturvetenskapliga undervisningen i skolan ur ett 
genusperspektiv 
 
Då tankar kring naturvetenskap och flickor lyfts fram uttrycks det ofta som att det är kvinnan 

som ska anpassa sig till naturvetenskapen och inte tvärt om. ”Pojkar behövs i vård och 

barnomsorg och flickor behöver tekniken” (Staberg, 1992, s.158). Sådana föreställningar i 

samhället kan vara en anledning till att det skulle dröja ända fram till 1970-talet innan det 

startades ett projekt för att öppna kvinnors ögon för arbetsmarknaden inom naturvetenskap, 

teknik och matematik (Connell, 2002). En tydlig attitydförändring kan emellertid märkas hos 

de yngre generationerna då det enligt Statistiska centralbyrån (2001) höstterminen år 2000 

nästan gick lika många flickor som pojkar på gymnasieskolans naturvetenskapliga program. 

Dock kan det i kölvattnet av tidigare samhällsnormer antas att det än idag ställs krav på lärare 

i naturvetenskap att utforma undervisningen på ett sådant sätt att ålderdomliga genus-

uppfattningar motverkas. 

  

2.3.1 Undervisning i naturvetenskap 
 
Lpo94 (1998) tar upp jämställdhetsproblematiken och hur skolan ska arbeta för att främja 

jämställdhetstänkande hos elever och lärare.    

  

Skolan ska aktivt främja kvinnor och mäns lika rätt och möjligheter. Det sättet på vilket 

flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan och de krav och förväntningar som ställs 
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på dem bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. 

Skolan har ett ansvar att motverka traditionella könsmönster. Den skall ge utrymme för 

eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och intresse oberoende av könstillhörighet 

(Lpo94, 1998, §1).  

 

Eidem och Halsius (1994) var, redan innan Lpo94 och Lpf94 trädde i kraft, av uppfattningen 

att en ändring av de naturvetenskapliga ämnenas innehåll kunde innebära ett ökat intresse för 

naturvetenskap hos båda könen, men i synnerhet hos flickorna. De föreslog förändringar som 

att naturvetenskapen i högre grad skulle inriktas mot sociala sammanhang och vara mer 

väsentlig för ungdomarna. Benckert och Staberg (1988) tar upp den naturvetenskapliga 

undervisningen ur ett genusperspektiv. De menar att läroböcker i naturvetenskap riktas mer 

till pojkar än till flickor. Böckerna är mer inriktade på pojkars intressen och att de förmedlar 

en bild av att naturvetenskap och teknik tillhör männens värld. 

 

Utifrån Lpo94 (1998) ska alltså undervisningen ge elever av olika kön samma möjligheter i 

skolan. Frågan som kvarstår är då om dessa jämställdhetstankar har påverkat och format 

undervisningen i naturkunskap eller om skolans naturvetenskapliga undervisning fortfarande 

är mer riktad till pojkar än till flickor som både Eidem och Halsius (1994) och Staberg (1992) 

menar att den var innan Lpo94 trädde i kraft. 

 

2.3.2 Den laborativa delen av undervisningen i naturvetenskap 
 
Laborationerna är något som skiljer naturvetenskapen från andra skolämnen. Det kan därför 

vara viktigt att titta närmare på det som sker under laborationer för att kunna belysa 

undervisningen i naturvetenskap ur ett jämställdhetsperspektiv. I en studie som Staberg 

(1992) gjort visade det sig att flickor arbetar bäst då de arbetar med andra flickor. Vid 

undersökningen visades även mönster som att flickorna var mer hjälpsamma både inom den 

egna gruppen och gentemot andra grupper. Detta beteende var inte lika tydligt hos pojkarna 

och oftast när en pojkgrupp behövde hjälp vände de inte sig till en annan pojkgrupp utan till 

en flickgrupp. Även Borisson-Fallgren (2003) visar på att flickor i många fall väljer att arbeta 

i flickgrupper. Vinsten för flickorna ligger i att de slipper bli hänvisade till att bara skriva 

anteckningar och att det blir möjligt för dem att fundera utan att bli avbrutna. Flickor anser att 

de har större möjlighet att fokusera på ämnet då de slipper hävda sig gentemot pojkar (a.a). 

Staberg (1992) tar upp de arbetsförhållanden som kan uppstå då flickor och pojkar laborerar. 
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Det kan lätt bli så att pojken är mer aktiv medan flickan är mer passiv. Det behöver inte 

betyda att pojken styr över flickan eller att flickan ser sig själv som passiv. Det kan istället 

vara så att flickan angriper problemet mer teoretiskt medan pojken angriper problemet mer 

praktiskt (a.a.). Enligt Einarsson och Hultman (1984) kunde ett arbetssätt med större 

språkanvändning öppna upp nya vägar inom naturvetenskapen. De menar att flickor skulle 

främjas av ett arbetssätt med mer språkanvändning.   

 

2.4 Problemprecisering 
 

Studien avser att belysa jämställdheten inom den naturvetenskapliga undervisningen på en 

gymnasieskolas samhällsvetenskapliga program utifrån två övergripande frågeställningar.  

 
- Hur är flickors respektive pojkars möjligheter att tillgodogöra sig undervisningen i 

naturvetenskap? 

- Vad är jämställdhet inom skolan för elever i gymnasieskolan? 
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3 Metod 
 
I denna studie används två kvalitativa metoder. Redan vid val av problemområde stod det 

klart att kvalitativa metoder var lämpliga då det gällde att ta fram värderingar och synpunkter 

för att besvara frågeställningarna. För att samla information om något av könen får fler frågor 

under en lektion gjordes systematiska observationer och för att få svar på övriga fråge-

ställningar gjordes intervjuer med elever och lärare. Då undersökningens empiriska material 

till största delen inhämtats från intervjuer presenteras intervjumetoden mera grundligt.   

 

3.1 Intervjuer   
 
Det som framkommer under intervjuer kan ses som subjektivt, då det är den intervjuades 

åsikter och tankar som förs fram (Kvale, 1997). Genom att olika människor intervjuas kan en 

mångsidig bild växa fram. Det är just detta som ger intervjuer tyngd och slagkraft då de ger 

oss en bild av hur komplex den värld vi lever i verkligen är (a.a). Det är viktigt att de som 

intervjuas känner att frågorna som ställs är relevanta och intressanta (Patel & Tebelius, 1987). 

Då den som intervjuas känner att frågorna är av intresse kan detta leda till att de svar som 

uppges är mer sanningsenliga och på så vis ökar kvaliteten av den intervjuades svar. Enligt 

Kvale (1997) finns det olika stadier i genomförandet av en intervjuundersökning. 

Inledningsvis är det vikigt att undersökningens syfte är tydligt och att det är syftet som får 

avgöra vilken intervjumetod som används.  

 

Nästa steg är att planera intervjuerna genom att som forskare ta ställning till hur många 

intervjupersoner som behövs, vilken typ av frågor som ska ställas samt vilken typ av 

intervjuform som ska användas. Enligt Denscombe (2000) finns det tre olika sätt att utforma 

en intervju, nämligen strukturerad, ostrukturerad eller semistrukturerad. Den strukturerade 

intervjun är i hög grad styrd då forskaren har frågor med fasta svarsalternativ. Raka motsatsen 

till den strukturerade intervjun är den ostrukturerade intervjun. Där presenteras ett ämne för 

den som intervjuas och därefter talar han eller hon fritt utan inverkan från forskaren. Den 

ostrukturerade intervjun är lämplig då den intervjuades egna ord och idéer är viktiga för 

undersökningen. Det finns även en tredje typ av intervju som kallas semistrukturerad 

intervjun. Denna typ av intervju är lämplig för att få fram den intervjuades värderingar och 

synpunkter kring ett bestämt antal frågor. Det är forskaren som bestämmer frågorna, men det 
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finns ingen strikt lista med frågor som forskaren följer utan istället har forskaren möjlighet att 

diskutera det utvalda ämnet med intervjupersonen (a.a.).  

 

3.1.1 Urval och antal intervjupersoner 
 
Vid en intervju är urvalet av intervjupersoner ofta mer styrt än vid en enkätundersökning 

(Denscombe, 2000). Detta beror på att undersökningen görs på ett färre antal personer och att 

dessa personer ofta väljs för att de har något speciellt att bidra med eller för att de har en 

intressant ståndpunkt. Subjektivt urval innebär att de personer som ska ingå i undersökningen 

medvetet väljs ut av forskaren. Forskaren har en tanke bakom vilka personer som väljs ut och 

vet i förväg att dessa personer kan bidra med betydelsefull data för undersökningen. Denna 

typ av urval kan ses som mer informativ än ett konventionellt sannolikhetsurval (a.a). Vid en 

intervjustudie finns det inte ett bestämt antal personer som ska intervjuas för att studien ska 

anses signifikant utan det viktiga är huruvida forskningsfrågan kan besvaras eller ej utifrån de 

genomförda intervjuerna (Kvale, 1997).  

 

3.1.2 Faktorer som kan påverka intervjuer 
 
Enligt Kvale (1997) bör forskaren fundera kring frågor som hur forskaren påverkar den som 

intervjuas och hur ledande frågor kan undvikas innan intervjun genomförs. Även Denscombe 

(2000) tar upp vikten av reflektion innan intervjustudier genomförs. Det är viktigt som 

forskare att vara medveten om att intervjupersonens svar kan påverkas av forskarens kön, 

klädsel och ålder. Utifrån de tre nämnda faktorerna kan ärligheten hos den intervjuades svar 

påverkas, men det kan också påverka intervjupersonen att ge den typ av svar som han eller 

hon tror att forskaren förväntar sig (a.a). Forskaren bör tona ner sin egen personlighet genom 

att välja diskreta kläder och på så vis minska sin inverkan på intervjupersonen (Denscombe, 

2000; Kvale, 1997).  

 

En annan faktor som har betydelse för hur väl genomförd en intervju blir är var intervjun 

genomförs (Denscombe, 2000). Det är viktigt att platsen är avskild och utan onödigt buller. 

Forskaren och intervjupersonen bör även ha bestämda platser som tillåter ögonkontakt men 

inte ger en känsla av konfrontation. Även själva rummets utformning kan ha betydelse. 

Rummet bör vara ljust och inge en hemtrevlig känsla för att stämningen ska bli mer 

avslappnad och för att samtalet ska kännas mer naturligt (a.a.). Under en intervju uppstår en 
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relation mellan forskaren och intervjupersonen (Patel & Davidsson, 2003). Det är vikigt att 

forskaren är medveten om denna personliga relation. Likaså är det vikigt för att den som 

intervjuas ska ge genuina svar att forskaren visar intresse och förståelse. Detta för att 

intervjupersonen inte ska känna att forskaren kritiserar eller moraliserar det som sägs under 

intervjun (a.a.; Denscombe, 2000).  

 

3.1.3 Dokumentation av intervjuer 
 
Intervjuer kan dokumenteras på olika sätt (Denscombe, 2000). Ett alternativ är att anteckna 

svaren medan ett annat är att använda en diktafon. Det är lämpligt att dokumentera intervjun 

på något av vederbörande sätt då minnet är ett opålitligt forskningsinstrument. (a.a.). Det finns 

två fördelar med att använda sig av en diktafon under intervjuer (Kvale, 1997). En av dem är 

att forskaren får ögonkontakt med intervjupersonen och kan studera den intervjuades 

kroppsspråk samt att intervjun kan upplevas mer som ett vanligt samtal då forskaren inte 

behöver anteckna. Denscombe (2000) tar upp en nackdel med att använda diktafon. Då 

diktafonen kan innebära att intervjupersonen blir mer restriktiv med sina svar till en början 

innan han eller hon har vant sig vid situationen. Det kan även ses som tidskrävande att 

genomföra intervjuer då bearbetningen kan ta väldigt lång tid och risken är då överhängande 

att analysen av materialet blir lidande (a.a.). Ett sätt att överskådligt bearbeta ett 

intervjumaterial är att först transkribera och sedan kategorisera svaren (Denscombe 2000; 

Kvale, 1997).    

3.2 Observationer 
 
Vid observationer kan en forskare antingen delta eller förhålla sig passiv (Denscombe, 2000). 

I det fall forskaren förhåller sig passiv kallas det att observationen är systematisk. Då en 

systematisk observation genomförs används ett observationsschema. Schemats utformning är 

beroende av det som ska undersökas. Enligt Denscombe (2000) är det fördelaktigt att använda 

sig av systematiska observationer då det registrerar vad människor gör och inte vad de påstår 

att de gör. Andra fördelar med denna metod är att uppsamlingen av data sker direkt samt att 

datainsamlingen inte är alltför tidskrävande. Det som kan ses som mindre fördelaktigt med 

systematiska observationer är att det schema som används förenklar verkligheten i alltför stor 

grad samt att det inte fångar upp orsakerna till de handlingar som registreras (a.a.).     
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4 Genomförande 
 
Denna studie genomfördes vid en gymnasieskola i norra Skåne. Skolan har runt 900 elever 

och det största programmet på skolan är det samhällsvetenskapliga. Totalt ingick fem klasser 

och tre lärare i studien. Anledningen till att studien gjordes hos klasser med 

samhällsvetenskaplig inriktning var att dessa klasser fanns tillgängliga då studien skulle 

genomföras samt att eleverna inte gjort ett aktivt val att läsa naturvetenskap. Det sistnämnda 

sågs som en möjlighet att undvika ett eventuellt könsurval baserat på val av 

naturvetenskapliga studier. De tre lärare som ingick i studien gjorde så av egen fri vilja efter 

en allmän förfrågan. Alla lärare som intervjuades var män och medelåldern låg närmare 55 år. 

De systematiska observationerna ägde rum vid olika lektioner under tre veckors tid medan 

intervjuerna gjordes vid en senare tidpunkt och vid ett och samma tillfälle. Varken lärare eller 

elever fick ut intervjufrågorna i förväg. Observationerna gjordes hos tre klasser med elever 

från första samt sista året i gymnasieskolan. Intervjuerna genomfördes i två klasser där alla 

elever gick tredje året i gymnasieskolan.  För att ge undersökningen mer bredd och för att 

kunna skönja eventuella mönster oberoende av klass genomfördes observationer och 

intervjuer i skilda klasser.  

 

4.1 Undersökningsgrupp  
 
Sex flickor och fem pojkar från klass A och B ombads att ingå i intervjustudien (se tabell 1). 

Från klass A intervjuades fem flickor och två pojkar och från klass B intervjuades tre pojkar 

och en flicka. I intervjustudien ingick även tre manliga lärare från samma gymnasieskola. Två 

av dem undervisar i naturkunskap och en av dem undervisar i geografi. Observationerna 

genomfördes hos klasserna C-E. Anledningen till att observationer gjordes i tre klasser och 

intervjuerna gjordes i två klasser var för att ge undersökningen mer bredd samt att det av rent 

praktiska skäl underlättade datainsamlingen. De fem klasserna som deltog i studien hade en 

samhällsvetenskaplig inriktning i grund men olika tillval. Detta innebär att då studien 

genomfördes läste eleverna olika kurser i naturvetenskap. 
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Tabell 1: De fem klasser som ingår i studien. Klass A och B ingår i intervjustudien och klass 
C-E ingår i observationsstudien.   
 
 

 
 Klass A Klass B Klass C Klass D Klass E 
Inriktning Samhälle  Samhälle med 

naturvetenskap
Samhälle Samhälle 

humanistisk 
Samhälle 

Kurs Nk B Bi B Nk B Nk B Nk A 
Antal 
elever 

21 12 20 21 33 

Flickor 14 6 14 17 22 
Pojkar 7 6 6 4 11 
Ålder 18 18 18 18 16  

 
 

 

4.2 Intervjustudien  
 
I enlighet med Denscombes (2000) och Kvales (1997) anvisningar utformades en 

semistrukturerad intervju. Detta för att få svar på de frågeställningar som uppkommit inom 

området och samtidigt ge intervjupersonen möjligheten att svara med egna ord. Intervjuerna 

genomfördes enskilt i ett mindre klassrum. Samtliga intervjuer dokumenterades med diktafon 

samt fältanteckningar. Eleverna fick svara på 14 intervjufrågor (bilaga I) samt eventuella 

följdfrågor. Fråga 14 ställdes endast till elever i klass A. Lärarna fick svara på 13 

intervjufrågor (bilaga II) och eventuella följdfrågor. Dock ställdes ej frågor kring laborationer 

till geografiläraren. Intervjufrågorna kan delas in i två övergripande områden. Det första 

området handlar om pojkars och flickors möjligheter inom den naturvetenskapliga 

undervisningen medan det andra området tar upp gymnasieelevernas syn på jämställdhet inom 

skolan (bilaga III).  Efter genomförd undersökning transkriberades samtliga intervjuer. Vidare 

i undersökningen kommer lärarna att benämnas med namnen Erik, Nils och Peter. Eleverna 

från klass A benämns med fiktiva namn som börjar på A och eleverna från klass B benämns 

med fiktiva namn som börjar på B. Det förekommer andra klasskamraters namn i eleverna 

svar. Även deras namn är fiktiva samt avvikande från de fiktiva namn som klass A och B fått.     

4.3 Systematisk observation med observationsschema 
 
Inför de systematiska observationerna skapades ett observationsschema enligt Denscombe 

(2000). I detta schema (bilaga IV) registrerades om det var en flicka eller en pojke som fick 

 22



svara på de frågor som läraren ställde. Schemat användes under ett tidsintervall på 15 minuter, 

vid sex olika tillfällen, under teorilektioner i naturkunskap.   

4.4 Bearbetning av insamlat material 
 
Bearbetningen av materialet skedde i flera steg. Intervjustudiens bearbetning började redan 

vid transkriptionen. Varje informant tilldelades ett nummer vilket i senare skede enligt 

Denscombe (2000) underlättar kategoriseringen. Intervjuerna transkriberades direkt efter 

genomförd intervju då intervjuerna fanns färskt i minnet. Det är då lättare att ge en rättvis bild 

av informanternas svar (Patel & Davidsson, 2003). Vid transkriptionen ändrades talspråk till 

skriftspråk för att göra texten begriplig för de läsare som inte känner till de sammanhang där 

svaren gavs. Då transkriptionen var gjord genomfördes en granskning för att kontrollera vilka 

frågor som ställts och vilka svar som informanterna verkligen besvarat. Efter 

transkriptionerna gjordes sammanställningar av informanternas svar utefter de två 

övergripande områdena i studien. Det första området behandlar flickors och pojkars 

möjligheter inom den naturvetenskapliga undervisningen medan det andra området tar upp 

gymnasieelevernas syn på jämställdhet inom skolan. Då intervjupersonernas svar delades in 

under de övergripande områdena utkristalliserade sig fyra kategorier och det var genom dessa 

som resultaten analyserades (se figur 1). Det material som samlades in vid observationerna 

sammanställdes i tabeller. Därefter räknades det procentuella talutrymmet ut för flickor 

respektive pojkar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervjustudien 

Flickors och pojkars  
möjligheter?  

 

Gymnasieelevers syn på  
jämställdhet i skolan 

 

Val av  
samarbetspart 

Talutrymme Attityd Lärares  
förväntningar 

 

Figur 1 Intervjustudiens två övergripande områden samt de fyra underkategorier som växte 

fram vid analys av materialet.    

 

 23



4.5 Etiska övervägande  
 
Innan undersökningen genomfördes planerades observationer och intervjuer noggrant. Att 

generera kunskap utan att skada någon har i sig ett etiskt valideringsvärde (Kvale, 1997). Det 

är viktigt att de som berörs av forskningen är informerade om de forskningsmässiga 

aspekterna innan studien genomförs (Patel & Davidsson, 2003). Det kan även öka 

informanternas intresse för att delta om de i förväg får reda på sina rättigheter samt hur deras 

uppgifter kommer att användas. Information om studiens syfte, resultatets användning samt 

publicering gavs i denna studie muntligt till deltagarna innan studien genomfördes. Hänsyn 

har tagits till de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002). Allt material som 

samlades in hanterades konfidentiellt och inga obehöriga kommer att få tillgång till materialet.     
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5 Resultatredovisning 
 
Studiens resultat presenteras i de områden och kategorier som tagits fram vid bearbetning av 

det empiriska materialet. Det första området tar upp flickors och pojkars möjligheter inom 

undervisningen i naturvetenskap uppdelat på fyra underkategorier, val av samarbetspartner, 

talutrymme, attityd samt lärares förväntningar. Kategorin val av samarbetspart är inriktad på 

vem eleverna väljer att arbeta med under laborationer. Den andra kategorin talutrymme är 

inriktad på hur mycket samtalsutrymme elever uppger att de får i det offentliga rummet 

medan den tredje kategorin, attityd, är inriktad på elevernas attityd och intresse för den 

naturvetenskapliga undervisningen. Den sista kategorin, lärares förväntningar behandlar 

lärarnas inställning till olika elever samt hur eleverna upplever lärarnas förväntningar under 

lektioner och laborationer. Det andra övergripande huvudområdet tar upp gymnasieelevers 

syn på jämställdhet inom skolan.  

 

5.1  Resultat från intervjustudien område I 
 
Detta område omfattar elevers och lärares svara på frågor som belyser den naturvetenskapliga 

undervisningen och vilka möjligheter som flickor och pojkar har. 

  

5.1.1 Val av samarbetspart 
 

Åtta av elva elever, varav tre pojkar, uppger att det viktigaste vid val av laborationspartner är 

att laborera med en vän. Bertil uttrycker att ”det är de som är mina kompisar”. Ann säger att 

”det ska vara en nära vän”. Det framkommer en tydlig könsindelning vid val av laborations-

partner då alla intervjuade pojkar uppger att de laborerar med en annan pojke. Fyra av 

flickorna svarar att de laborerar med andra flickor, medan två flickor menar att de laborerar 

med både pojkar och flickor. Angelica menar att valet baseras på vem hon sitter bredvid. ”En 

kompis, till exempel Anja, Karl eller Robin”. Ally uppger att hennes bästa kompisar är i den 

andra laborationsgruppen och därför varierar valet av laborationspartner. ”Det spelar ingen 

roll vem jag laborerar med det varierar mellan tjejer och killar.”    

 

Samtliga lärare menar att gruppsammansättningen har stor betydelse. I sina svar refererar 

lärarna till hela laborationsgrupper. Erik och Nils menar att gruppsammansättningen har 
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betydelse för hur väl eleverna arbetar. Peter anger att gruppsammansättningen har betydelse 

för vilket gensvar eleverna får från honom. Nils berättar om sin tid på senare delen av 

grundskolan då eleverna i år åtta fick arbeta i halvgrupper uppdelade efter kön.  

 

Då hade vi tjejer för sig och killar för sig i halvklasser och laborerade. På så vis 

växte tjejerna. De vågade tända brännarna, vågade skaka provrören, elda och 

dona och ta egna beslut. Killarna fick se till att där var tid att diska och plocka 

undan. Det är otroligt vad det där med könsroller slår ut på labbar.     

 

Gällande hur könsfördelningen i grupper ser ut under laborationer eller grupparbete anger 

samtliga lärare att eleverna själva får sätta samman grupperna. Erik svarar att han försöker 

könsfördela eleverna vid tematiskt arbete och Peter svarar att pojkar och flickor mest 

laborerar var för sig. Nils svarar att han vid indelning av laborationsgrupper går efter 

klasslistan, därefter får eleverna själva fördela sig i mindre grupper vid laborationerna.  

 
Sammanfattning 
 
Vid val av laborationspart är det viktigast för eleverna att de får arbeta med en vän. Det visade 

sig även att nio av elva elevers laborationspart är av samma kön. Lärarna anser att 

gruppsammansättningen har stor betydelse, men ingen av dem styr vilka elever som ska jobba 

tillsammans under enstaka lektioner. En av lärarna nämner att han utifrån erfarenheter från 

grundskolan har sett att det kan vara fördelaktigt för båda könen att låta flickor och pojkar 

laborera var för sig.  

  

5.1.2 Talutrymme 
 
Åtta av eleverna anser inte att de ställer mer frågor än någon annan under laborationerna. De 

andra eleverna, två flickor och en pojke uppger vem de tycker ställer många frågor. Bertil 

anser att det är två flickor som frågar mest under laborationerna. Även Annika anger en flicka.  

”Kanske Ann. Hon är den som är given. Hon är mest intresserad”. Ally uppger att ”Karl 

brukar ställa en hel del frågor och debattera om det mesta”. Alexander berättar om Karl och 

menar att han ställer ganska onödiga frågor. Trots det menar han att alla ställer ungefär lika 

många frågor under laborationer.  
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Sju av eleverna, varav två pojkar, tycker att alla får svara på lika många frågor under 

laborationerna. De andra tre killarna svarar med namn och uppger både pojkar och flickor. 

Angelica menar att det är en flicka som ofta får svara på lärarens frågor under laborationerna. 

”Ann brukar svara, men det är för att hon är duktig. Jag tror att det blir så. Att man låter den 

som är duktig svara på fler frågor.” 

 

Lärarna fick svara på vem de tycker frågar mest under laborationerna och Nils menar att det 

finns två kategorier, ”De ängsliga tjejerna och de killar som aldrig får för sig att läsa 

instruktionerna” men att det kan variera från klass till klass. I hans klass i ettan är det flickor 

som ställer mest frågor. I de klasser han har i trean tror han att det är jämt fördelat. Han menar 

att då det är flest tjejer i klassen blir det mycket tjejfrågor men att några killar är väldigt 

frågvisa både i och utanför ämnet. Då Nils anger vem som frågat mest på hans senaste lektion 

svarar han att det gjorde tjejerna. Erik uppger att det är en flicka som ställer mest frågor under 

lektionerna. Han uttrycker att hon är väldigt envis. Han uttryckte sig på ett sätt som visar att 

hennes envishet är positiv i den bemärkelsen att hon inte ger sig förrän hon förstår. Peter 

menar att det oftast är pojkar som ställer frågor. ”Det är roligt, i vissa klasser, framför allt när 

det gäller sådana ämnen som kemi, då sitter oftast pojkarna längst fram”. På hans senaste 

lektion var det två pojkar i ettan som ställde mest frågor.  

 

Nio av eleverna tycker att deras lärare har tid till dem under laborationerna. En pojke svarar 

att läraren inte brukar prata med honom under laborationerna och en av flickorna uppger att 

det bara händer ibland. 

 

Gällande de vanliga lektionstillfällena uppger fem elever, varav tre pojkar och två flickor, att 

de aldrig får frågor från läraren. Tre flickor uppger att de får svara på frågor. Ann svarar att 

”Om han ställer en fråga så får jag svara på den”. Ann svarar vidare att det oftast är ett kort 

svar som behövs. Bertil menar att han får svara på frågor lagom mycket medan Ally och Berit 

menar att de kan få svara på frågor om ingen annan räcker upp handen.  

 

Sammanfattning 
 
Utifrån elevernas svar har alla elever möjlighet att ställa frågor under laborationerna likaså 

uppger de att ingen av dem ställer mer frågor än någon annan. Eleverna uppger att det finns 

några få som kanske frågar mer. Dock visar elevernas svar inte på skillnader mellan könen. 
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Lärarna har skilda åsikter om vilka som frågar mest under laborationer. En av dem uppger att 

pojkarna är mer frågvisa medan den andra läraren menar att det är vissa typer av elever som 

frågar och att det är både flickor och pojkar. Av lärarnas svar på vilka elever som ställer 

frågor menar alla lärare att det varierade från klass till klass. Nils menar att flickor och pojkar 

frågar lika mycket i de klasserna som går sista året på gymnasieskolan medan Peter uppger att 

det var pojkar som ställer mest frågor i de klasser han tar som exempel. Majoriteten av 

eleverna anser att deras lärare tar sig tid för dem vid laborationstillfällena. Fem av eleverna, 

tre pojkar och två flickor anser att de sällan får svara på frågor under vanliga lektioner. 

  

5.1.3 Attityd 
 
Överlag är alla eleverna positivt inställda till laborationer och menar att det är kul att laborera. 

Både pojkar och flickor uttrycker att det är bra med omväxlingen, det vill säga att slippa sitta 

ner och lyssna på en föreläsning. Eleverna uttrycker att laborationer är givande, att 

laborationer gör det lättare att se samband samt att de underlättar deras förståelse av teorin. 

Anja menar att det är kul att laborera men att det kan vara svårt ibland och att hon då känner 

sig stressad. Även Berit svarar att det är svårt att förstå laborationer och att kunna göra allt om 

hon inte känner till laborationen sedan innan. Både flickor och pojkar uttrycker att 

laborationer är friare. Ord som självständigt, frihet, samt praktiskt arbete användes då 

eleverna beskriver skillnader mellan en lektion och en laboration.    

 

Läraren Nils upplever att eleverna blir friare vid laborationerna. Han uppger att han gärna vill 

ha flera laborationer. Detta för att eleverna visar stort intresse för att få arbeta pratiskt samt att 

laborationer är roliga. Peter menar att en del elever visar en annan sida när de laborerar. ”Man 

märker på pojkarna att de är aktiva. De övergår kanske från att vara språkligt aktiva till att bli 

aktiva med fingrarna och få jobba lite på det viset.” Lärarna fick även ta ställning till vilka 

elever de tycker är mest aktiva under laborationerna och Nils menar att det är en viss typ av 

tjejer. Han menar att de positiva, förväntansfulla och mest taggade tjejerna är de som är mest 

aktiva och vill få fram resultat. Peter anser att pojkar och flickor är lika aktiva men att det 

varierade från klass till klass. Han menar också att flickor kan dölja att de inte är aktiva i 

motsats till pojkar som har svårare för att dölja saker.  

 

Då eleverna fick frågan vad de lärt sig under sin senaste kurs i naturvetenskap menar sex av 

eleverna, fyra flickor och två pojkar, att de lärt sig mycket, men att det var omfattande och 
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svårt att beskriva allt de lärt sig. Anton och Alexander menar att de lärt sig att laborera och 

Annika menar att hon lärt sig att laborationer inte var lika läskigt som hon tyckt på senare 

delen av grundskolan. Även Ally nämner laborationerna och hänvisar till en laboration som 

hon tyckte var lärorik. Angelica menar att hon inte lärt sig mycket nytt. 

 

När eleverna fick frågan om vad de skulle vilja lära sig mer om svarar tre av flickorna att de 

gärna skulle vilja lära sig mer om miljö och miljöförstöring. Två av pojkarna uppger att de är 

intresserade av att veta mer om människokroppen och två pojkar menar att de inte har en 

aning om vad de vill lära sig mer om. Anton och Anja menar att de vill lära sig mer om 

naturen. Anton tycker att ”Det är kul med naturprogram. Jag har alltid gillat sådant. Det hade 

varit kul att fördjupa mig i djur.” Ann och Anton svarade att fortsatta studier eller framtida 

jobb styr vad de är mest intresserade av.  

 

När det gäller elevernas inställning till naturvetenskapen fick läraren svara på huruvida de 

anser att eleverna använder sig av det naturvetenskapliga språket under laborationerna. Både 

lärare Nils och Peter menar att eleverna så småningom kommer in i språket som används i en 

laborationssal. Nils menar att han försöker använda naturvetenskapliga begrepp men att 

många av eleverna fått grunda kunskaper med sig från grundskolan vilket gör att dessa elever 

har svårt.   

 

Eleverna fick frågan hur de upplevde sin bok i naturvetenskap eller i biologi beroende på 

vilken kurs de läste. Nio av eleverna tar upp bokens bilder i sina svar. En flicka menar att det 

är kul bilder i boken, en annan flicka svarar att bilderna är fina. Överlag är eleverna positivt 

inställda till sina böcker i de naturvetenskapliga ämnena och det används ord som bra, 

lättförstålig, lättläst och vardaglig för att beskriva böckerna. Två flickor skiljer sig från övriga 

då en av dem tycker att boken är för lätt och den andra menar att boken är svårförstålig. Dock 

nämns det i flera svar att boken är ett bra komplement till lektionerna.     

 

Läraren Nils har en bild av att eleverna ser sin bok som lättläst. Han menar att boken endast 

tar upp grundläggande saker och att det ibland kunde ha varit roligare om boken tagit upp mer 

spännande saker. Peter tycker att elevernas intresse är störst då han tar upp saker som inte 

finns med i elevernas böcker. Det är då han upplever att responsen från eleverna är som störst.   

 
 

 29



Sammanfattning 
 
Eleverna är positivt inställda till laborationer. De motiverar med att laborationer är friare och 

att det underlättar för dem att förstå teorin. De båda lärarna Nils och Peter har olika 

uppfattning om vilka elever som är mest aktiva under laborationerna. Nils menar att det är de 

mest studiemotiverade tjejerna medan Peter menar att flickor och pojkar är lika aktiva. Båda 

lärarna anser att elevernas beteende är annorlunda då de laborerade jämfört med en vanlig 

teorilektion. Fyra flickor upplever att det de får lära sig på naturkunskapen är svårförståligt. 

Även två av pojkarna håller med om detta. Övriga elever har delad mening om denna fråga. 

En del anser att kursen i naturkunskap är repetition från grundskolan. En av eleverna anser att 

det de lärt sig mest av var att laborera och att skriva laborationsrapporter. Det flickorna vill 

lära sig mer om var miljön, miljöförstöring och naturen. Pojkarna vill lära sig mer om 

människokroppen och naturen. En av dem menar att hans framtida yrkesval påverkar honom, 

men att han alltid haft ett brinnande intresse för natur och djur.  Ingen av lärarna uttrycker att 

eleverna hade med sig ett vetenskapligt språk från grundskolan. Gällande elevernas bok i 

naturkunskap har bilderna stor betydelse. Övervägande delen av eleverna anser att deras bok i 

de naturvetenskapliga ämnena är relativt lättläst och är ett bra komplement till lektionerna. 

Enligt en av lärarna uppfattar eleverna boken som lättläst medan den andra läraren menar att 

eleverna inte är direkt intresserade av det som står i boken.  

 

5.1.4 Lärares förväntningar 
 
Då eleverna fick ta ställning till huruvida de upplever att det ställs olika krav på dem under 

laborationerna svarar fem av eleverna, två flickor och tre pojkar, att de tycker kraven är lika 

för alla. Resterande elever svarar att de tycker att kraven är olika. Det som kan påverka 

kraven är huruvida läraren tycker om eleven, om eleven vill ha ett högre betyg eller om eleven 

inte är lika duktig i naturkunskap som övriga elever. Två pojkar anser att kraven varierar men 

av olika anledning. Anton uttrycker att ” lärare favoriserar. De säger att de inte gör det men 

det gör de och då blir det olika krav.” Bernard menar att ”vill man ha ett högre betyg och 

läraren vet om detta så sätter han ju högre krav på den personen. Det borde han göra.” Ann 

uttrycker att kraven varierar ”kanske lite. Alltså läraren har speciella relationer till vissa i 

klassen. Vissa är positiva andra är negativa. Typ han gör narr av David, driver med honom att 

han är korkad, då ställer man inte lika hög krav på honom.” 
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Nio av eleverna anser att alla har samma förutsättningar under laborationerna. Berit och 

Bernard anser att alla inte hade samma förutsättningar. Bernard anser att det beror på hur man 

är som person medan Berit anser att det kan påverkas av närvaro vid lektioner och instudering 

av teoretiskt material. Även Anton menar att det är svårare att laborera för den som missat 

lektioner.  

 

Lärarna fick ta ställning till vilka svårigheter de upplever att elever kan ha under laborationer. 

Nils menar att många elever har svårt att se mönster i laborationerna och att följa 

laborationshänvisningarna. Han menar att eleverna ofta har för lite med sig från grundskolan 

medan Peter anser att det eleverna har svårt att se vad laborationen går ut på. ”Ja, det är att se 

kärnan ibland, då får man i förväg tala om vad det hela går ut på nästan, annars kommer de 

aldrig fram”.   

 

Lärarna fick även ta ställning till vilka elever som de tycker fungerar bäst under 

laborationerna och Nils menar att det finns två typer av elever som fungerar bäst. Det är de 

pojkar som är oerhört seriösa och de flickor som är oerhört noggranna. Peter menar att i de 

klasser han har nu är det fem till tio duktiga flickor och en duktig pojke.  

 

Sammanfattning 
 
Fem av eleverna, två flickor och tre pojkar, tycker att kraven är lika för alla elever då de 

laborerar. De andra sex eleverna anser att kraven kan påverkas av huruvida läraren tycker om 

eleven, om eleven vill ha ett högre betyg eller om eleven inte är lika duktig i naturkunskap 

som övriga elever. Nio av eleverna anser att alla hade samma förutsättningar under 

laborationerna. De andra två eleverna menar att förutsättningarna berodde på personlighet 

samt på närvaro under teorilektioner. Enligt lärarna har eleverna svårigheter med att följa 

laborationshänvisningarna samt att se helheten av laborationerna. Enligt Nils finns det två 

kategorier av elever som fungerar bra under laborationer. Den ena kategorin är de noggranna 

tjejerna och den andra kategorin är de seriösa killarna. Peter hänvisar till en av de klasser han 

undervisat under höstterminen och menar att flickor i regel fungerar bättre än pojkar.  
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5.2 Resultat från intervjustudien område II 
 
Eleverna fick svara på vad de anser att jämställdhet i skolan innebär. Åtta av eleverna 

uttryckte att det innebär att alla elever blir lika behandlade. Vidare tar eleverna fram att alla 

ska få samma möjlighet att svara på frågor. Ally anser att jämställdhet i skolan är att ”alla får 

samma möjligheter gällande att svar på frågor och så. Att alla blir lika behandlade.” 

 

Två flickor och en pojke tar upp att alla ska få rättvisa betyg. En av flickorna tycker att det är 

orättvist att inte alla gjorde samma prov vid samma tillfälle och ändå kan få samma eller 

högre betyg som de elever som gjort provet vid första tillfället. 

 

Anja anser att jämställdhet är att alla får lika mycket uppmärksamhet av läraren. På frågan om 

hon tyckte att det var så i skolan svarade hon ” Nej, absolut inte. Det finns de som vill ha 

uppmärksamhet och sedan finns det de som inte vill ha den, det märker man väl ganska väl 

som lärare, vissa vill svara på frågor och andra vill inte, men alla borde få en chans.”  

 

Två av fickorna menade att det var vikigt att läraren inte har förutfattad mening om någon 

elev. Annika uttrycker sig så här om hur lärare ska se på elever.” Att läraren ser en som ett 

blankt papper. Det blir mer personligt då.”  

 

Sju av eleverna upplever att skolan idag inte lever upp till deras bild av jämställdhet. 

Alexander, som anser att det inte är jämställt i skolan, menar att ”lärare favoriserar. Det är 

ganska jämställt, men det finns alltid något. Det kan man leva med. Lärare tilltalar elever 

olika. Tycker om vissa personligheter mer”.  

  

De elever som tillhör klass A med totalt 21 elever varav 14 är flickor fick följdfrågan om de 

tycker att det är jämställt i deras klass även om de är dubbelt så många flickor som pojkar.  

 

Anton svarar att ” de flesta killarna i vår klass är mer aktiva än tjejerna. Sedan är de fler än 

oss, men annars tycker jag att det är ganska jämt med snacket på lektionerna”. Flickorna 

uttrycker sig lite annorlunda om situationen. Ann menar att  

 

Killarna i vår klass tar ganska stor plats. Några av dem, men sedan har vi en massa tjejer 

som inte alls tar plats. Det är ganska jämt. Inte jämt fördelat, men det är jämt antal tjejer 
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och killar som svarar på frågor och får uppmärksamhet. Fast eftersom vi är flest tjejer 

borde det vara fler tjejer som får svara. 

 

Anja anser att ”killarna tar mer plats, även om de är mindre, tar de mer plats än tjejerna av 

någon anledning.” Ally har en annan syn. ”Det blir nästan jämlikt. Vi är så många och de är så 

få och så har de så stark vilja så det blir nästan fifty-fifty, känns det som”.    

 

Sammanfattning 
 
Elevernas tolkning av jämställdhet är att alla elever ska bli behandlade på samma sätt. De 

exempel de ger på vad som ska vara lika är att läraren ska förhålla sig på samma sätt till alla 

elever samt att betygen ska vara rättvisa. I den klass där antalet flickor är dubbelt så många 

fick eleverna en följdfråga om jämställdheten i deras egen klass. En av pojkarna menar att 

pojkarna är mer aktiva och på så vis tar plats. Några av flickorna menar att pojkarna tar mer 

plats för att de har starkare vilja samt att många flickor i klassen inte tar någon plats alls.   

 

5.3 Resultat från observationsstudien 
 
De resultat som erhölls från de systematiska observationerna presenteras i tabell 2. Då den 

procentuella könsfördelningen i klassen till exempel låg på 70 % flickor och 30 % pojkar 

borde pojkarna få 30 % av frågorna. Om det totala mängden frågor besvarade av eleverna låg 

på 12 stycken borde pojkarna fått besvara 30 % av 12 frågor, nämligen 3,6 frågor. 

Observationerna visar att pojkarna vid varje observation får fler frågor än de procentuellt 

borde ha fått för att antalet frågor som ställdes till pojkar och flickor ska vara jämt fördelat. 

Det går att utläsa ur observationsstudierna att eleverna vid vissa lektionstillfällen deltar endast 

sporadiskt i det offentliga talutrymmet i klassrummet samt att elevernas svar på lärarens 

frågor är kortfattade.      
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Tabell 2: Resultat från observationerna 
 
 

Observation 1 2 3 4 5 6 
Antal elever 20 33 21 33 19 19 
Antal flickor 14 22 17 22 14 14 
Antal pojkar 6 11 4 11 5 5 
Procentuell mängd pojkar 30% 33% 19% 33% 26% 26% 
              
              
Antal frågor som flickor besvarade 8 2 13 2 8 3 
Antal frågor som pojkar besvarade 4 4 4 6 5 2 
Total mängd elevsvar 12 6 17 8 13 5 
              
Antal frågor pojkar procentuellt 
borde fått svara på 3,6 1,98 3,2 2,6 3,3 1,3 

 

5.4 Slutsatser 
 
Undervisningen i naturvetenskap kännetecknas enligt informanterna av följande: 
 

• Vid laborationer väljer eleverna vänner av samma kön att arbeta med. Är det valet 
omöjligt, väljs någon utanför den inre vänskapskretsen att arbeta med.  

 
• Eleverna har individperspektiv. 

 
• Frågorna som ställs av läraren fördelas jämt mellan alla elever.   

 
• Eleverna ställer lika många frågor oberoende av kön. 

 
• Läraren har enskild tid för dem vid laborationer.  

 
• Eleverna är positivt inställda till laborationer då det tillfredställer deras behov av 

frihet, självständighet samt praktiskt arbete.  
 

För eleverna kännetecknas jämställdhet i skolan av följande:  
 

• Alla elever får lika behandling. 
 

• Rättvisa betyg. 
 

• Lika mycket utrymme i klassrummet. 
 

• I de fall eleverna berör jämställdhet visar de på en kvantitativ syn. 
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Utifrån observationerna går det att dra följande slutsatser: 
 

• I förhållande till flickorna får pojkarna i regel svara på fler frågor. 
 

• Eleverna får endast sporadiskt ta del i det offentliga talutrymmet under lektioner i 
naturkunskap. 

 
• Elevernas svar är kortfattade.  
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6 Diskussion 
 
Under tiden denna studie har vuxit fram har många tankar och funderingar spirat och grott. 

Den litteratur som bearbetats har i samklang med de egna resultaten gett en fördjupad bild av 

hur komplex jämställdheten är både ett skolperspektiv och ett samhällsperspektiv. 

Förhoppningvis har det material som bearbetats i denna studie inte kollektiviserat kön eller 

ställt någon till svars för att samhället och skolan ser ut som de gör utan istället skapat nya 

tankar för samtal kring genusrelationer på flera plan.  

        

6.1 Metoddiskussion 
 
I denna studie har kvalitativa metoder använts för att belysa jämställdhet inom den 

naturvetenskapliga undervisningen samt gymnasieelevers syn på jämställdhet i skolan. Då 

jämställdhet inom skolan är en viktig fråga har intervjuer använts för att visa hur komplext 

jämställdhet verkligen är, samtidigt får det anses som en lämplig metod då den enligt Kvale 

(1997) även kan bidra med möjliga lösningar av de problem som finns inom 

undersökningsområdet. I denna studie valdes informanterna ut för att de kunde bidra med 

något speciellt vilket enligt Denscombe (2000) är en fördel vid intervjuer. Dock kunde denna 

studie även omfattat intervjuer med elever från de klasser som deltog i observationsstudien för 

att på så sätt ge studien ytterligare djup. Den typ av intervju som användes var semi-

strukturerad vilket innebar att intervjun var styrd av forskaren. Denna typ av intervju är 

lämplig då forskaren är intresserad av informantens värderingar och synpunkter (Denscombe, 

2000). Den är även tidsbesparande då de fasta frågeställningarna underlättar kategorisering 

och bearbetning av det empiriska materialet (a.a.). För denna undersökning kunde det ha varit 

fördelaktigt med öppnare intervjuer där informanterna fått tala friare.  

 

En nackdel med intervjuer kan vara att de endast görs med ett fåtal utvalda personer. Dock 

behöver detta inte ses som en nackdel för som Kvale (1997) uttrycker det kan intervjuer inom 

samma ämne men med olika människor ge en mångsidig bild. Frågan huruvida denna studie 

innehåller tillräckligt många informanter för att anses signifikant kan besvaras utifrån om 

forskarfrågan besvarades eller ej, vilket för Kvale (1997) är det vitala för om en studie ska ses 

som signifikant eller ej. Även Denscombe (2000) påtalar att antalet personer som deltar vid en 

intervjustudie är färre än vid en enkätundersökning, men att det inte behöver avgöra kvaliteten 

 36



på den information som samlas in. Kopplat till detta går det även att lyfta frågan huruvida det 

som skulle undersökas verkligen blivit belyst genom de metoder som använts i studien. 

Utifrån det empiriska material som samlats in går det att besvara problemställningen, vilket 

innebär att studien har validitet, men denna typ av fråga är för nyanserad och mångbottnad för 

att anses fullt besvarad utifrån ett småskaligt forskningsprojekt. För denna studie hade det 

varit fördelaktigt om fler lärare intervjuats samt att det hade varit lärare av olika kön. Detta 

kunde ha gett en mer nyanserad bild av hur jämställdheten ser ut inom skolans väggar. Vid 

fortsatta studie inom ämnet hade det varit intressant med en fördjupning av elevernas bild av 

jämställdhet. Detta område kunde utvecklas vidare med fler intervjuer av både lärare, elever 

och skolstyrelsen samt observationer med fokus på sådant som eleverna tagit upp i studien.  

  

En intervju kan påverkas av många olika faktorer, bland annat platsen för intervjuerna 

(Denscombe, 2000). Även den som gör intervjuerna kan påverka informanten. De intervjuer 

som genomfördes i denna studie ägde rum i ett mindre klassrum. Detta kan ses som mindre 

fördelaktigt för intervjun då miljön i klassrummet inte ingav värme och hemkänsla. Dock var 

platsen avskild och inga avbrott störde intervjuerna. Under intervjuerna var informanten och 

forskaren placerade så att informanten skulle känna sig bekväm. Detta anser Denscombe 

(2000) vara en viktig faktor för en lyckad intervju. För att informanterna ska ange 

sanningsenliga svar är det, enligt Patel och Davidsson (2003), viktigt att forskaren är 

medveten om den relation som uppstår mellan honom själv och informanten. Då intervjuerna i 

denna studie genomfördes visades intresse för informanternas svar samtidigt som forskaren 

förhöll sig neutral. Dock går det inte att bortse från att forskarens ålder, kön och relation till 

informanterna kan ha påverkat intervjuerna vilket enligt Denscombe (2000) kan påverka 

studiens reliabilitet.     

 

Det schema som använts vid observationerna utformades enligt Denscombe (2000). Då 

schemat skapades togs det hänsyn till den situation som skulle belysas. Om så inte varit fallet 

kunde observationsschemat visat sig föra fram andra resultat än de som var användbara för 

studien (Denscombe, 2000). En fördel med att använda systematisk observation i denna studie 

är att observationsschemat registrerar vad som verkligen händer samt att uppsamlingen av 

data sker direkt. Dock kan forskarens närvaro ha påverkat det som skedde i klassrummet. 

Dessutom kan observationsschemat ha förenklat verkligheten då det endast registrerar 

handlingar och inte de orsaker som ligger bakom dessa. En fördel med att använda 

strukturerade observationer är att de höjer reliabiliteten då även en mindre rutinerad forskare, 
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enligt Patel och Davidsson (2003) utan större felmarginal kan genomföra en strukturerad 

observation, i motsats till en ostrukturerad observation som kräver en mer erfaren forskare.    

 

6.2 Jämställdhet inom den naturvetenskapliga undervisningen 
 
Tidigare hade kvinnan, endast beroende på sitt kön, inte tillåtelse att studera naturvetenskap 

(Staberg, 1992). Som tur är ligger detta långt tillbaka i tiden och undervisning i 

naturvetenskap är i dagens Sverige öppen för alla. Naturvetenskapen är till och med 

obligatorisk i grundskolan och gymnasieskolan (Lpo94,1998; Lpf94, 1994).  

 

Inom naturvetenskapen har laborationer en betydande roll för elevernas förståelse och i och 

med det för deras betyg. Det är därför av intresse att belysa laborationer ur ett 

jämställdhetsperspektiv. Utifrån de resultat som framkommit i denna studie är både pojkar 

och flickor positivt inställda till att arbeta laborativt. Dels för att de får arbeta fritt, men även 

för att det underlättar deras förståelse av den mer teoretiska naturvetenskapen. Vid 

laborationer valde i stort sett alla eleverna att arbeta med en nära vän och oftast var denna vän 

av samma kön. En möjlig anledning till detta skulle kunna vara som Staberg (1992) belyser i 

en av sina studier att flickor uppnår bäst resultat då de arbetade med andra flickor. En annan 

aspekt av det hela tas upp av Borisson-Fallgren (2003) då hon menar att flickor väljer att 

arbeta med andra flickor för att slippa bli hänvisade till att skriva resultat istället för att få 

experimentera. Ingen av de intervjuade flickorna nämner att de valde en laborationspartner av 

samma kön på grund av arbetsfördelningen. Däremot nämner en av pojkarna detta då han 

menar att de två pojkar han själv brukar laborera med kompletterar hans egna förmågor. Detta 

kan tolkas som att även pojkar väljer att arbeta med andra pojkar för att arbetet flyter på och 

för att de kompletterar varandra bra. En av lärarna i studien menar att det kan vara bra för 

både pojkar och flickor att i grundskolan ges möjlighet att laborera uppdelat efter kön. Han 

menar att detta gör att flickorna vågar ta ut svängarna mer medan pojkarna lär sig ta ansvar 

för delar som städning och diskning. Då pojkar och flickor i denna studie i stort sett alltid 

laborerar med någon av samma kön hade en könssegregerad undervisning inte fått denna 

betydelse. Eleverna gör själva en indelning efter kön utan att lärarna ingriper. Att en 

könsindelning äger rum kan ses som att mångfalden minskar inom gruppen och de frågor och 

samtal som skulle kunna ske mellan olika grupper av pojkar och flickor under laborationerna 

inte kan ske. Staberg (1992) lyfter en intressant tanke då hon menar att bilden av den aktive 

pojken som arbetar med den passiviserade flickan inte behöver innebära någon nackdel för 
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vare sig flickan eller pojken. Hon menar att det helt enkelt kan vara så att pojken angriper 

problemet mer praktiskt medan flickan angriper problemet mer teoretiskt. Detta skulle 

innebära att en laborationsgrupp med både pojkar och flickor faktiskt ger laborationen mer 

bredd och större möjlighet för eleverna att se de samband som finns mellan praktiska och 

teoretiska moment. Som en följd av detta kan segregerade laborationer ses både som en fördel 

och en nackdel för båda könen.          

 

Språket är det medium som används flitigast i undervisningssituationer och enligt Edlund 

m.fl. (2007) kan det språk vi använder påverka den syn som råder på kvinnor och män. Även 

Connell (2002) menar att det i vardagligt tal skapas genusrelationer och att en institution, som 

skolan, påverkar barn och ungdomars mönster. Språk tar stor plats i skolan, det har betydelse 

för hur vi uppfattar och tolkar vår omgivning och om eleverna får ett visst genusmönster med 

sig från skolan kan detta påverka dem i framtiden. Undersökningen i denna studie har riktat 

intresset mot språket i form av hur ofta flickor respektive pojkar får möjlighet att uttrycka sig 

i det verbala rummet. Observationer som gjorts i denna studie visar att pojkar procentuellt får 

besvara fler frågor än flickor, men det visade även två andra saker. För det första får eleverna 

endast sporadiskt ta del av det offentliga talutrymmet och då elever får svara rör det sig om 

korta svar på mindre än en halv minut. Detta stöds av intervjustudien. Nilsson (1993) menar 

att pojkar och flickor får olika typer av frågor i skolan samt att en pojkes svar får en annan typ 

av respons. Utifrån resultaten från observationerna går det ej att säga huruvida pojkar får mer 

utmanande frågor än flickor under naturkunskapslektionerna, men de visade att fem av 

eleverna uppgav att de sällan fick svara på frågor under de teoretiska lektionerna. Detta 

korrelerar med resultaten från observationerna där det syns att det är läraren som är mest aktiv 

i det verbala rummet. Det hade varit intressant att ta observationerna i denna studie ett steg 

vidare och se om det finns en skillnad i de frågor som flickor och pojkar får samt att se om 

deras svar får olika gehör från läraren.  

 

Även om språket är ett stort medium i skolan finns det även andra medier som väcker nya 

tankar och funderingar hos eleverna, däribland läroböckernas bildspråk. I denna studie ansåg i 

stort sett alla elever att bilderna i deras läroböcker i naturvetenskap har stor betydelse för hur 

de upplever sin bok. I sken av Wahlstöm (2003) och Eidem och Halsius (1994) samt Benckert 

och Staberg (1988) finns det belägg för att bilder har stor betydelse och kan påverka hur 

eleverna uppfattar naturvetenskap. Enligt Eidem och Halsius (1994) tilltalas inte kvinnor av 

ämnen formade av män. Om då bilderna i en lärobok i första hand speglar ett manligt 
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perspektiv på naturvetenskapen kan det innebära att unga kvinnor som kunde ha blivit lysande 

forskare väljer bort naturvetenskapen. Då de påverkas av bilder i större utsträckning, än de 

själva är medvetna om, kanske de aldrig aktivt väljer bort naturvetenskapen utan det är ett val 

som görs för dem beroende på hur litteraturen i naturvetenskapen är utformad.         

 

Eleverna uttrycker en öppen inställning till naturvetenskapen och de flesta eleverna anger 

områden inom naturvetenskapen som de fortfarande är intresserade att lära sig mer om. 

Resultaten från denna studie gällande vad eleverna vill lära sig mer om korrelerade inte med 

den data som Sjöberg (2004) presenterar. En förklaring till detta kan vara att de elever som 

ingår i denna studie är aktiva i samhällsdebatten gällande miljö och miljöförstöring samt att 

några elever är påverkade av tilltänkta framtida yrkesval.   

 
En del av denna studie belyste huruvida lärare ställer olika krav på pojkar och flickor inom 

den undervisningen i naturvetenskap. Utifrån de svar som elever och lärare ger är det svårt att 

ge frågan ett entydigt svar. Hälften av eleverna menar att lärare ställer olika krav på sina 

elever samtidigt som eleverna menar att alla har samma förutsättningar under laborationer. 

Det skulle gå att tolka elevernas svar som att lärare ställer olika krav men att eleverna själva 

inte upplever det under laborationer utan endast under teorilektioner och prov. Kanske kan 

den frihet och självständighet som eleverna känner under laborationer vara upphov till att 

eleverna inte ger lärarens beteende samma betydelse som under andra lektioner. Lärarnas svar 

ger inte heller någon tydlig bild av huruvida de ställer olika krav på eleverna. Kan det vara så 

att lärare inte är medvetna om de genusmönster som enligt Connell (2002) och Staberg (1992) 

existerar både i samhället och i skolan? Om lärare satt sig in i nyare forskning kring 

genusmönster och liknande kunde det kanske ha inneburit en mer jämställd situation för 

flickor och pojkar. En av eleverna menar att lärare ska se elever som blanka papper. Att ha 

den inställningen kan vara svårt om lärare inte är medvetna om de normer som formar och 

påverkar dem och som kan vara avgörande för hur en elev bemöts och bedöms.    

  

6.3 Jämställdhet för eleverna 
 
Utifrån elevernas studieinriktning kunde det förväntas att någon av eleverna skulle ta upp 

jämställdhet ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Dock tar ingen av eleverna upp de 

genusmönster som enligt Connell (2002) finns i vårt samhälle och ingen av eleverna lyfter 

fram funderingar kring de skillnader som Edlund m.fl.(2007) och Fällman (2003) belyser. Då 
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eleverna fick ta ställning till vad jämställdhet innebär, ur ett skolperspektiv, kunde kanske 

elevernas svar ha sett annorlunda ut om de fått besvara frågan ur ett bredare perspektiv. För 

eleverna i studien innebär jämställdhet att alla ska blir lika behandlade. Detta stämmer väl 

överens med Sveriges jämställdhetslag. Ingen av eleverna nämner ordet genus eller kön i sina 

svar och det är inte förrän frågan ställs kring hur mycket utrymme de båda könen tar i deras 

egen klass som både flickor och pojkar nämner att det finns skillnader. Både pojkar och 

flickor menar att pojkarna är mer aktiva och tar mer plats än många av flickorna. Detta 

mönster är inte unikt för de klasser som undersökts i denna studie utan liknande mönster tas 

upp av bland annat Öhrn (1994), Edlund m.fl. (2007), Sträng (2005) och Wahlström (2003).  

Frågan är hur det kommer sig att en klass med nästan dubbelt så många flickor som pojkar 

ändå får ett genusmönster som visar att pojkarna tar mer plats i det verbala utrymmet. En av 

flickorna uttrycker att pojkarna är mer viljestarka än flickorna och därför får sin vilja fram. 

Kan det vara som Wahlström (2003) lyfter fram att pojkar redan från tidig ålder har haft 

möjlighet att främja sin egen vilja medan flickor redan tidigt lär sig att se till andras behov? 

Det skulle kunna vara så att flickor och pojkar utifrån tidigare erfarenheter har testat sina 

genusroller och fått bekräftelse för hur de ska uppföra sig för att passa in. Enligt Edlund m.fl. 

(2007) är det de elever som följer de osynliga normerna som får bekräftelse av lärare. Även 

Connell (2002) menar att de normer och värderingar som vuxna har påverkar barnen. Dock är 

det inte så att rådande normer förs rakt över från vuxen till barn, men när barnet i tidig ålder 

skapar sin egen bild av kön och genus, inverkar de vuxnas normer. Kan det då vara så att 

dessa artonåringar redan har en tydlig bild av hur förhållandet mellan man och kvinna ska se 

ut och ser det som normalt att pojkar tar mer plats i klassrummet?  En annan aspekt av det 

hela tas upp av Einarsson och Hultman (1984) då de menar att flickor i regel blir tystare på 

gymnasieskolan än de varit på grundskolan. En av anledningarna till detta förklaras med 

ökade betygsprestationer samt krav på att uttala och främja sina egna åsikter. För att en elev 

ska kunna uppnå betyget väl godkänt i naturkunskap ska eleven kunna argumentera och står 

för sina åsikter om människans påverkan på miljön. Om det då är som Einarsson och Hultman 

(1984) beskriver kan det innebära att vissa flickor får svårare att uppnå målen för de högre 

betygen.             

 

Mer än hälften av studiens elever har uppfattningen att skolan inte är jämställd och menar att 

lärare favoriserar och tycker mer om en del elever samt att alla inte får lika mycket 

uppmärksamhet. Ändå svarar eleverna att alla får svara på lika många frågor och att antalet 

frågor som ställs till läraren är jämt fördelat i klassen samt att alla har samma förutsättningar. 

 41



Kan det vara som Staberg (1992) säger att flickor som inte räcker upp handen blir osynliga. 

Denna osynlighet gäller kanske både för läraren och för de egna klasskamraterna. Om dessa 

flickor verkligen är osynliga kan det förklara att eleverna i studien uppfattar att alla får ta del 

av och ställa frågor i samma utsträckning. Lärarna i denna undersökning fick aldrig frågan 

huruvida de anser att eleverna på deras skola möter en jämställd situation men enligt Dzedina 

(2004) finns det en stor del lärare som anser att pojkar och flickor inte möter en jämställd 

situation i skolan.  

 

6.4 Sammanfattande diskussion 
 
Den här studien belyser jämställdhet inom undervisningen i naturvetenskap i 

gymnasieskolan. Den elevgrupp som deltog fick delge sina tankar kring jämställdhet i 

skolan. Studien visar att gymnasieskolan inte kan leva upp till elevernas bild av 

jämställdhet. Eleverna menar att lärare favoriserar, ger orättvisa betyg och inte låter alla 

elever komma till tals i klassrummet, vilket för eleverna innebär att alla inte har samma 

möjligheter inom undervisningen i naturkunskap. Det går att sammanfatta elevernas bild av 

jämställdhet som att det ska råda jämvikt i skolan, det vill säga att alla elever ska väga lika 

tungt. Sett ur ett genusperspektiv styrker observationerna i denna studie elevernas bild av att 

alla elever inte får samma möjlighet att svara på frågor i klassrummet. 

 

Denna studie visar att den grupp gymnasieelever som deltog i studien inte har samma 

möjligheter att tillgodogöra sig undervisningen i naturvetenskap. Huruvida resultaten blivit 

annorlunda om ett annat skolämne legat i fokus är svår att säga men kanske är det så att 

skolan fortfarande har en lång väg att gå innan pojkar och flickor möts av samma krav och 

faktiskt har samma förutsättningar inom alla skolans ämnen. Lpo94 (1998) tar upp att skolan 

aktivt ska arbeta med att öka pojkars och flickors medvetenhet om deras lika rättigheter och 

möjligheter. Tydligen finns det ett behov i grundskolan men även gymnasieskolan att lägga 

ner mer kraft och tid för att göra eleverna medvetna om vad genusmönster och jämställdhet 

betyder och hur det har påverkat deras skolgång och kan komma att påverka deras framtida 

yrkes- respektive privatliv. Jämställdhetsproblematiken går inte att blunda för. Alla blivande 

lärare bör inse att jämställdhet berör oss alla och att vi i vårt yrke har stor inverkan på vilka 

möjligheter som öppnar sig för barn och ungdomar. Det hade varit intressant utifrån ett 

genusperspektiv att vid fortsatta studier undersöka det språk som eleverna använder under 

lektioner i naturvetenskap, gärna med fokus på likheter och eventuella skillnader i flickors 
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och pojkars språkanvändning. En annan intressant vinkel, för vidare forskning kring 

undervisning i naturvetenskap med ett genusperspektiv, skulle vara att fokusera på lärares 

bild av jämställdhet i skolan och hur lärare anser att undervisningen ska vara upplagd för att 

gynna alla individer oavsett kön.      

 

Denna studie visar att gymnasieelever från ett samhällsvetenskapligt program ser positivt på 

att laborera då det ger dem utrymme för självständigt arbete. Det framkommer även att 

elever vid laborationer väljer att arbeta med en kamrat och att denna kamrat oftast är av 

samma kön. Elevernas positiva inställning till laborationer bör vara ett särskilt intressant 

resultat för personer verksamma inom den naturvetenskapliga undervisningen men även i 

andra skolämnen. Som lärare är det viktigt att ge eleverna utrymme att utvecklas till 

självständiga individer och vad är då lämpligare än en arbetsform som eleverna själva talar 

om i ordalag som fritt och självständigt? Ofta ses laborationerna som en del av 

naturvetenskapen, men utifrån det som framkommit i denna studie kan det tolkas som att det 

borde vara tvärt om. Det vill säga att laborationspassen skulle få ta större del av den 

naturvetenskapliga undervisningen i anspråk Det är en spännande tanke att laborationer 

skulle kunna medför jämvikt i klassrummet genom att läraren låter elevernas röster ta större 

utrymme och att alla elever sinsemellan skulle få en möjlighet att väga lika tungt.       
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BILAGA I Intervjufrågor till elever 
  
1. Vem brukar du laborera med? Varför? 

2. Vem ställer mest frågor under laborationerna? 

3. Hur tycker du att det är att laborera? 

4. Vem brukar få svara på frågor under laborationerna? 

5. Upplever du att det ställs olika krav på er elever under laborationerna? 

6. Tycker du att alla har samma förutsättningar under laborationerna? 

7. Brukar din lärare prata med dig under laborationerna? 

8. Vilken skillnad upplever du mellan en vanlig lektion och en laboration?  

9. Vad har du lärt dig under dina naturkunskapslektioner? 

10. Vad skulle du vilja lära dig mer om? 

11. Hur upplever du din naturkunskapsbok? 

12. Brukar din lärare ställa frågor till dig under naturkunskapslektionerna? 

13. Vad innebär jämställdhet i skolan för dig? 

14. Ni är dubbelt så många tjejer som killar i er klass, tycker du att det märks på något sätt? 
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BILAGA II Intervjufrågor till lärare 

 
1. Vem brukar fråga mest under laborationer? 

2. Vem av dina elever fungerar bäst under laborationerna? Varför tror du att det är så? 

3. Har gruppsammansättningen någon betydelse?  

4. Hur ser fördelningen i labbgrupperna ut generellt? 

5. Hur hanterar du skillnader mellan eleverna under laborationer? 

6. Vilka elever brukar vara mest aktiva under laborationerna? 

7. Vilken typ av språk använder eleverna under laborationerna? 

8. Vilka svårigheter upplever du att eleverna kan ha när de laborerar? 

9. Upplever du att elevernas mönster ändras mellan vanliga lektioner och laborationer?  

10. Och i så fall på vilket sätt? 

11. Vem ställde mest frågor under din senaste lektion? 

12. Vem brukar ställa mest frågor under dina lektioner? 

13. Vad brukar eleverna tycka om sina böcker i naturkunskap?  
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BILAGA III Kategoriindelningen av intervjufrågor 
 
Kategori I Hur jämställd är den naturvetenskapliga undervisningen?  
Elevfråga 
Hur upplever du din naturkunskapsbok? 
Lärarfråga 
Vad brukar eleverna tycka om sina böcker i naturkunskap?  
 
1. Val av samarbetspart 
Elevfrågor 
Vem brukar du laborera med? Varför? 
Lärarfrågor 
Har gruppsammansättningen någon betydelse?  
Hur ser fördelningen i labbgrupperna ut generellt? 
 
2. Talutrymme 
Elevfrågor 
Vem ställer mest frågor under laborationerna? 
Vem brukar få svara på frågor under laborationerna? 
Brukar din lärare prata med dig under laborationerna? 
Brukar din lärare ställa frågor till dig under naturkunskapslektionerna? 
Lärarfrågor 
Vem burkar fråga mest under laborationer? 
Vem ställde mest frågor under din senaste lektion? 
Vem brukar ställa mest frågor under dina lektioner? 
 
3. Attityd 
Elevfrågor 
Hur tycker du att det är att laborera? 
Vilken skillnad upplever du mellan en vanlig lektion och en laboration?  
Vad har du lärt dig under dina naturkunskapslektioner? 
Vad skulle du vilja lära dig mer om? 
Lärarfrågor 
Vilka elever brukar vara mest aktiva under laborationerna? 
Vilken typ av språk använder eleverna under laborationerna? 
Upplever du att elevernas mönster ändras mellan vanliga lektioner och laborationer?  
Och i så fall på vilket sätt? 
 
4. Lärares förväntningar 
Elevfrågor 
Upplever du att det ställs olika krav på er elever under laborationerna? 
Tycker du att alla har samma förutsättningar under laborationerna? 
Lärarfrågor 
Vem av dina elever fungerar bäst under laborationerna? Varför tror du att det är så? 
Hur hanterar du skillnaderna mellan eleverna under laborationer? 
Vilka svårigheter upplever du att eleverna kan ha när de laborerar? 
 
Kategori II Vad är jämställdhet för eleverna på gymnasieskolan? 
Elevfråga 
Vad innebär jämställdhet i skolan för dig? 
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BILAGA IV Observationsschema 
 
Vem får 
frågan?      
        

  
Antal 
frågor   

Tid 
(min) Flicka  Pojke 

0     
0,5     

1     
1,5     

2     
2,5     

3     
3,5     

4     
4,5     

5     
5,5     

6     
6,5     

7     
7,5     

8     
8,5     

9     
9,5     
10     

10,5     
11     

11,5     
12     

12,5     
13     

13,5     
14     

14,5     
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