
 
 

 
 
 
Akademin för hållbar samhälls- och  
teknikutveckling 

 

      
 
 
 

        
 

 
 
 
 
 

Tjejer och skolans naturvetenskap 
 

Intresse och undervisningsformer 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Författarnamn: Nine-Christine Granlund och Helena Timarac 
 
Examensarbete  
på grundnivå i lärarutbildningen  Handledare: Tor Nilsson 
                                                   
 
Vårterminen 2010     Examinator: Karl-Otto Waara 
 
 



 
 

 

        

       

Akademin för hållbar samhälls- och  
teknikutveckling 

 

Examensarbete  
på grundnivå 

            15 högskolepoäng 
 

SAMMANFATTNING 

Nine-Christine Granlund och Helena Timarac 
 
Tjejer och skolans naturvetenskap 
– Intresse och undervisning 
2010     Antal sidor:25 

__________________________________________________ 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur eleverna ser på naturvetenskap och 

dess undervisningsform och om lärarna märkt någon förändring i tjejers intresse. För 

att ta reda på detta genomfördes en enkätundersökning bland 77 elever i fyra olika 

klasser på det Naturvetenskapliga programmet. Fem lärare intervjuades för att ta 

reda på om de har märkt någon förändring i skolan angående tjejers intresse. Tre av 

dessa arbetar på gymnasiet och de övriga två i grundskolan. Svaren från enkäter och 

intervjuer gav ett något överraskande slutresultat då dessa till viss del avvek från 

tidigare forskning som visat att killar föredrar traditionell undervisningsform och 

tjejerna grupparbeten. Våra resultat visade på omvända förhållanden, tjejerna 

föredrog den traditionella undervisningen. En slutsats blir att det är viktigt att införa 

naturvetenskap i tidig ålder och även lägga grunden för studier längre upp i skolan. 
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1 Inledning 
 
Vårt intresse för ämnet väcktes under en föreläsning på Mälardalens Högskola. Vi 
fick höra att tjejernas intresse för naturvetenskap höll på att öka. Efter att vi själva 
har genomgått ett års inriktning inom Naturvetenskap på Lärarprogrammet blev vi 
nyfikna och bestämde oss därför att ha detta som ämne i examensarbetet. För att få 
svar på våra frågeställningar har vi läst befintlig forskning inom detta område. Dels 
ur ett historiskt perspektiv för att visa tjejernas framsteg inom området och tjejernas 
ställning i dagens skola.   
 
Naturvetenskap har länge ansetts vara ett ”manligt” område där det har varit svårt för 
kvinnan att ta sig in (Sjöberg, 2005). Han skriver vidare att den frånvarande kvinnan 
inom det naturvetenskapliga området idag känns helt normalt. Sjöberg (2005) 
nämner att Schiebinger (1989) skriver, genom att studera kroppens uppbyggnad fann 
man att kvinnor endast var lämpade för att föda barn men inte att tänka abstrakt.  
 
Forskningen har tidigare visat resultat på elevers avtagande intresse för 
naturvetenskap, det går att läsa bland annat i Lindahl(2003). Under årens lopp har 
flera nationella och internationella projekt, så som PISA och NOT, startats upp för att 
stärka tjejernas intresse för de naturvetenskapliga ämnena. Några projekt har ändrat 
fokus under åren och väljer istället att titta på undervisningen för alla elever. Enligt 
Sjöberg (2005) är naturvetenskap ett abstrakt och svårt ämne, han säger vidare att 
just detta är något eleverna klagar på. 
 

Utvecklingen inom matematik, naturvetenskap och teknik har på ett 
genomgripande sätt förändrat människans världsbild och tillämpningarna av de 
naturvetenskapliga kunskaperna har starkt bidragit till utvecklingen av det 
moderna samhället. Naturvetenskaperna utgör därmed en viktig del av vår kultur 
(Skolverket, 2010 -04 - 29 ). 

 
Vi kom i kontakt med statistik från Skolverket som visade att det fanns en skillnad 
mellan då och nu. Fler tjejer söker sig idag till Naturvetenskapliga programmet på 
gymnasiet. Enligt Skolverkets statistik (2010 – 02 - 22) visar den att det syns en 
ökning bland tjejernas ansökningar. 1996/1997 antogs 57745 elever, åk 1 – 3, på det 
Naturvetenskapliga programmet, 39 % av dessa var tjejer. 2003/2004 antogs 35547 
elever, åk 1 - 3, 45.1% av de antagna var tjejer. Tittar vi vidare på statistik över 
2008/2009 var antalet antagna elever, åk 1 – 3, 31335 och 46,5% av dessa var tjejer.  
Statistiken talar sitt tydliga språk, 1996/1997 gick totalt cirka 7000 fler tjejer på det 
Naturvetenskapliga programmet än 2008/2009. Samtidigt ökade andelen tjejer 
under samma period med 7,5 % -enheter, det vill säga trots att det totala antalet 
elever har minskat har andelen tjejer ökat.  
 
1.1 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att genom enkäter undersöka elevers intresse för de 
naturvetenskapliga ämnena och vilken undervisningsform de föredrar. Vidare vill vi 
med intervjuer undersöka om lärare i dagens skola märkt en förändring, under de 
senaste 15 åren, av tjejers och killars delaktighet i undervisningen. 
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1.2 Frågeställning 
 
Vad har eleverna som söker det Naturvetenskapliga programmet för ämnesintresse 
och vilken undervisningsform föredrar de? Vad kan det bero på? 
Hur upplever verksamma lärare tjejers intresse för naturvetenskap idag? 

 
2 Bakgrund 
 
Under denna rubrik presenteras en historisk tillbakablick för att ge en förståelse för 
tjejernas position inom det naturvetenskapliga området. Vidare följer en redogörelse 
om elevernas intresse, lärarens inflytande, undervisningen i skolan och tidig kontakt 
med naturvetenskapliga begrepp. Detta för att visa en del av alla insatser som pågår 
inom området. 
 
2.1 Historisk tillbakablick 
 
I slutet av 1800-talet diskuteras högre utbildning för flickor, fokus låg på delad 
undervisning för flickor och pojkar. Flickor skulle erbjudas en kortare utbildning och 
argumentet för detta var att flickor inte hade den fysik som krävdes för att kunna 
studera i samma takt som pojkarna. Ytterligare ett argument för detta var att de unga 
kvinnorna kunde utsätta sig för fara och därmed bli infertila. Flickor var helt enkelt 
inte smarta nog för att studera och dessutom kunde de äventyra pojkarnas chans till 
bra betyg (Steenberg, 1997).  
 
Det skulle dröja till 1927 innan flickorna fick tillgång till en högre utbildning, 
samtidigt som detta hände öppnades det flera statliga flickläroverk i Sverige. Under 
60–70-talen introducerades grundskolan samtidigt som flickskolorna avskaffades. 
Nu skulle grundskolan arbeta för jämställdhet och 1979 kom en reform som gjorde att 
kommunerna slutade erbjuda kurser i teknik. För det ansågs vara så, att det enbart 
var pojkar som skulle söka en sådan utbildning och då är det inte längre jämställt.  I 
slutet av 80 – talet fick kommunerna bidrag för att starta kurser i naturvetenskap och 
teknik för flickor. Detta för att de skulle söka sig till andra utbildningar än inom 
omvårdnad (Steenberg, 1997). 
 
Holst (2004) skriver om en studie utförd av Simon Baron-Cohen, Professor of 
Developmental Psychopathology vid Cambridge Universitet. Studien har visat att 
män och kvinnor har olika hjärnor som är uppbyggda för specifika uppgifter och 
därför tänker de olika. Enligt Simon Baron – Cohen är det alltså fastställt att kvinnor 
och män tänker olika (Holst, 2004). 
 
2.2 Litteraturgenomgång 
 
2.2.1 Forskning 
 
Det är viktigt att väcka elevernas lust och intresse för naturvetenskapen skriver 
Lindahl (2003). Vidare nämns Gardner (1975) som påstår att om ämnet 
naturvetenskap introduceras i tidig ålder ökar chansen till ett framtida intresse. 
Genom att lägga grunden för de naturvetenskapliga begreppen tidigt skapas en 
förståelse för naturvetenskap (Benckert, 2005, Helldén, Lindahl & Redfors, 2005). 
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Lindahl (2003) nämner också Egan (1995) som föreslår en ”Läroplan för fantastiska 
och sanna berättelser om världen”. Syftet med en sådan skulle vara att då utgå från 
elevernas fantasi, något som Egan (1995) anser är ett viktigt instrument för inlärning. 
Den fria leken är viktig i förskolan, då den ger tillfälle för lärande (Lpfö 98). 
Lillemyr(2002) nämner att en av grundskolans största utmaning är att synliggöra 
kopplingen mellan lek, experiment, problemlösning och inspiration. Detta för att 
skapa en kreativitet hos eleverna.  
 
Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, 
trygg och lärorik för alla barn som deltar (Lpfö 98, sid 4). 
 
Harlen (1996) skriver om hur den naturvetenskapliga undervisningen skulle kunna se 
ut för att fånga elevers intresse. Pedagogens roll är viktig i undervisningen, då 
eleverna ser upp till pedagogen. Harlen menar att undervisningen bör innehålla de 
didaktiska frågorna vad?, hur? och varför?. Om pedagogerna utgår från dessa frågor 
finns det möjlighet för eleverna att utveckla sina tankar och vidare vilja fortsätta 
undersöka naturvetenskapliga fenomen.  
 
Rang (2005) nämner Molanders (1997) undersökning av gymnasieelever på Natur – 
och Samhällsprogrammet. Det visade att en tidig begreppsförståelse redan i förskolan 
leder till en fördjupad inlärning, då eleverna under de senare skolåren kan reflektera 
över innehållet samt visa förmåga att se mönster. Motsatsen till denna grupp elever 
använde en form av ytinlärning som gick ut på att försöka memorera fakta. Denna 
form av inlärning ledde till stress då de hade svårt att se samband inom 
ämnesområdet. Molander menar att grundskolans undervisning till stor del bygger 
på faktainlärning vilket leder till förvirring för de elever som inte har förmågan till 
djupinlärning (Rang, 2005). 
 
I Utbildningsdepartementets skrift (Lpo94) står det: 
 

Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och 
möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och 
de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras 
uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt (Lpo94, sid. 4). 

 
Lindahl och Lundahl (1996) skriver att tjejerna i början har en positiv syn på 
naturvetenskap men att intresset sedan avtar. Lindahl (2003) skriver om elevernas 
attityder kring ämnet naturvetenskap. Enligt studien är det endast 8 elever av 85 som 
sökt det Naturvetenskapliga programmet men av dessa 8 är 5 tjejer. De övriga 3, som 
då är killar, har valt den tekniska inriktningen. Trots detta har både tjejer och killar 
ett genuint intresse för naturvetenskap.  Fysik och kemi är två ämnen som varken 
tjejer eller killar känner något särskilt för. Vidare skriver Lindahl att eleverna i skolår 
5 ser sig själva som intresserade av alla ämnen och duktiga i det de presterar. 
Sammanfattningsvis skriver Lindahl (2003) att tjejerna anser sig vara ungefär lika 
duktiga i skolår 5 som i skolår 9 men att intresset för att lära har avtagit. Killarna 
anser att intresset att lära finns kvar, men känner sig inte lika duktiga längre. 
 
Jidesjö (2008) skriver att tjejerna i grundskolan visar störst intresse för biologi. 
Främst om djur, nu levande men även om utrotningshotade djur. Detta är något som 
ändrar sig under gymnasietiden, intresset för biologi kvarstår, men nu ligger fokus på 
hälsofrågor. Att tjejerna är klart mer intresserade av biologi, då det är ett ämne med 
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mänsklig anknytning är något som även Andersson, Bach, Olander och Zetterqvist, 
(2004) nämner. 
 
Enligt Lindahl (1996) är lärarens personlighet mycket viktig för eleven och kanske 
övervägande för att tjejerna ska bibehålla sitt intresse för ämnet. Sjöberg (2000) 
skriver att lärarens kön kan vara av vikt för tjejernas framtida intresse. Det är mer 
troligt att en tjej identifierar sig med en kvinnlig lärare än med en manlig. Om ett 
ämne endast har kvinnliga lärare kan ämnet ses som feminint och tvärtom om det 
handlar om manliga lärare. Sjöberg beskriver att en fysiker anses vara tråkig och 
bestämmande medan biologen uppfattas som hjälpsam och mera öppen. Tjejerna har 
lättare att jämföra sig med biologen då deras värderingar är mer likvärdiga.  
 
Lindahl (2003) hänvisar till Örhns avhandling där hon skriver att killarna ofta pratar 
om ämnet i stort när de ska berätta om deras intresse medan tjejerna oftare talar om 
läraren som en stor del i de ämnena de tycker om. Sjöberg (2000) betonar att alla 
lärare besitter kunskap kring att intresse och motivation är av största vikt för att 
engagera alla elever för ett positivt lärande. Vidare skriver Sjöberg (2000) att lärare 
inom naturvetenskap tenderar ställa färre frågor och även att de har andra 
förväntningar på tjejerna i klassen.  
 
Anledningen till att tjejernas intresse avtar kan relateras till läroböcker och 
undervisning (von Wright, 1999). Kvinnor och män skall vara jämt fördelade i 
läroböckerna. Bilderna i böckerna följer ett visst könsmönster, manlig forskare och 
kvinnlig hemmafru. Läroböckerna skall vara könsneutrala (von Wright, 1999). 
Naturvetenskapliga ämnen lutar sig ofta mot den traditionella undervisningen vilket 
inte gynnar tjejerna som gärna vill ha samarbete i form av grupparbeten (Jakobsson, 
2001). Vidare nämner Jakobsson att de naturvetenskapliga ämnena kan upplevas 
som mycket abstrakta vilket kan leda till att tjejerna förlorar intresse för dessa. Tjejer 
vill förstå ämnet och dessutom kunna koppla det till samhället, gärna med en 
mänsklig förankring. Detta är ett omskrivet område inom naturvetenskapen som 
även Benckert (2005) och Steenberg (2003) skriver om.  
 
Lindahl (2003) skriver att Sörensen (1992) anser att undervisningen skulle bli bättre 
om eleverna fick mer inflytande i lektionerna. På detta sätt skulle det bli lättare att 
inkludera alla elever och dessutom kunna utgå från deras egna intressen. ”Om 
eleverna är intresserade av den naturvetenskap som finns i Illustrerad Vetenskap så 
låt oss utgå från denna” (Lindahl, 2003, sid 243). Lindahl (2003) menar att vill de 
läsa om sensationella fenomen så bör de få göra det för att väcka och behålla 
intresset. Även Benckert (2005) nämner genom Hildebrand (1998) vikten av att 
ändra undervisningens innehåll då skulle en del av problemet med intresse hos 
tjejerna att lösas. Till exempel så skulle undervisningen utgå från elevers intresse och 
vara utformad på ett sätt så att elevernas självförtroende ökar, inte bara hos killar 
utan även hos tjejer. Undervisningen skall innehålla frågor som väcker elevernas 
nyfikenhet. En annan punkt som tas upp är undervisningsformen, det är viktigt att 
använda sig av grupparbeten och att eleverna får lära sig använda det 
naturvetenskapliga språket. Sist går det att läsa hur viktigt det är att lyfta fram 
mångfalden inom naturvetenskapliga yrkesområdet, speciellt för tjejerna (Benckert, 
2005). 
 
Lindahl (2003) förespråkar att innehållet i en undervisning bör utgå från elevernas 
intresseområden med tonvikt på allmänbildning. Ett exempel tas upp av Lindahl 
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(2003) där hon jämför en uppgift i åk 1 med åk 7 om svampens uppbyggnad. Enda 
skillnaden i uppgiften var att eleven i åk 7 skulle kunna ordet mycel. Det visade sig att 
ingen praktisk undervisning utförts inför uppgiften. För att lättare kunna väcka 
elevernas intresse kan målen i kursplanerna förenklas genom att göra dem större 
med betoning på ”vetenskapens produkter, processer och dess sociala system” 
(Lindahl, 2003, sid 243). Även Sjöberg (2000) skriver om detta i form av tre steg 
inom naturvetenskapens allmänbildning. 
 
2.2.2 Internationella studier 
 
ROSE 
 
ROSE-projektet (The Relevance of Science Education) startades 2001 i Oslo och styrs 
av Svein Sjöberg som bygger på elevernas tankar kring naturvetenskap och teknik. 
För att få svar på detta används ett frågeformulär som är uppdelat i sju delar. 
Eleverna får där, på en fyrgradig Likertskala svara på frågor inom områden som 
behandlar till exempel genetik, biologi och energi.  Vidare i ROSE – projektet går det 
också att läsa om tjejers intresse och vad som ligger till grund för deras fortsatta 
studier. För tillfället leder och medverkar forskare från 35 olika länder. I Sverige är 
Anders Jidesjö och Magnus Oscarsson ansvariga för projektet. 
 
Resultat från Forskning och Framsteg (2005) presenterar Jidesjö och Oscarsson de 
svenska resultaten en studie från ROSE (2004). Studien visar att ungdomarna inte är 
intresserade av kemi och fysik utan de har en nyfikenhet som finns i områden som 
skulle kunna ingå. Högst på listan visar resultatet att tjejernas intresse handlar om 
drömmar, träning och sjukdomar. Medan killarnas resultat visar intresse om 
tyngdlöshet, atombom och explosiva kemikalier. 
 
PISA 
 
Ett framåtsyftande projekt är PISA (Programme for International Student 
Assessment) som startades upp 1998. Projektet leds av OECD (Organisation for 
Economic Co-operation and Development). PGB, Pisa Governing Board, är den 
styrelse som OECD tillsatt för detta ändamål. I styrelsen finns det representanter från 
alla deltagande länder, både medlemmar och icke-medlemmar (Skolverket, 2010-04-
21).  Projektet syftar till att ta reda på hur ett lands utbildningssystem grundar för att 
15-åringar ska bli så bra rustade som möjligt inför framtiden. Detta undersöks vart 
tredje år genom att eleverna får skriva prov inom tre olika ämnesområden: 
matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Ett ämnesområde fokuseras vid varje 
tillfälle men alla delar granskas varje gång. På så sätt blir det möjligt att jämföra alla 
delar under en längre tidsperiod. År 2000 deltog 32 länder och senast 2009 deltog 
hela 66 länder i undersökningen (Skolverket, 2010-04-21).  
 
I PISA (2006) går det att läsa om två undersökningar som genomförts, där en 
jämförelse mellan Sverige och olika OECD länder presenteras.  Undersökningarna 
handlar om elevernas självtillit, intresse och framtida ambitioner inom 
naturvetenskap. Gällande intresse för naturvetenskap och självtillit är siffrorna höga, 
medan framtida ambitioner inom nämnda ämnesområde visar tvärtom. Det går 
också att utläsa att eleverna inte visar något större intresse för att arbeta inom 
naturvetenskap i framtiden. Jämför man Sverige och Norden med OECD länderna så 
ligger elevernas intresse för framtida yrke inom naturvetenskap lägre än 
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genomsnittet i OECD länderna. Det som går att utläsa i undersökningarna är att både 
i Sverige och OECD länderna finns det inga skillnader mellan tjejer och killar (PISA, 
2006). 
 
TIMSS 
 
TIMSS, Trends in Mathematics and Science Study, är en internationell studie som 
undersöker elevers kunskaper inom matematik och naturvetenskap i åk4 och åk 8. 
TIMSS organiseras av IEA, The International Association for the Evaluation of 
Educational Achievement. IEA är en internationell organisation och genomför studier 
vart fjärde år för att jämföra skolsystem från olika länder.  
 
TIMSS studier går ut på att eleverna får svara på öppna samt slutna flervalsfrågor 
inom matematik och NO. Förutom provet får eleverna svara på enkäter som handlar 
om engagemang, motivation, bakgrund och sitt lärande. TIMSS är inte bara för 
eleverna utan dessa studier genomförs även av lärare och skolledare. De enkäterna 
handlar om kompetens, elevernas inställning och beteende, lärandemiljö och 
engagemang. I åk 4 får elevernas föräldrar svara på en enkät som handlar om 
bakgrund, fritidsvanor med mera.  
 
Exempel på resultat från TIMSS (Skolverket, 2009) visar att från 1995 till 2008 har 
antalet elever som inte når upp till adekvat kunskapsnivå ökat med 30 % inom fysik. 
En förklaring till detta, enligt Marie Eklund (Skolverket, 2009) kan vara att svenska 
gymnasieelever inte läser läxor i samma utsträckning som tidigare. 
 
2.3 Projekt 
 
NOT och NOT2 
 
NOT-projektet (Natur och Teknik) startade 1993- 1998 av Skolverket och Verket för 
högskoleservice (VHS). Syftet med projektet var att stimulera utvecklingen av 
naturvetenskap inom olika utbildningsnivåer. Det långsiktiga målet var att höja 
intresset för naturvetenskap, speciellt hos flickorna. NOT-projektet har pågått i 10 år 
och utvärderats. Tyngdpunkten i projektet var att skapa positiva attityder till lärandet 
inom naturvetenskap och teknik (SOU 2004:43).  
 
Utvärderingen av NOT-projektet del 1 gjordes av Svein Sjøberg och det har visat sig 
att andelen tjejer har ökat på Naturvetenskapliga linjer här i Sverige medan i de flesta 
andra länder är det en motsatt effekt. Vidare anser Sjøberg att i nästa projektperiod 
är det viktigt att inrikta sig mot de teoretiska delarna (Ny Teknik, 2010 - 02 - 16). 
 
Enligt Lindahl (2003) finns en tendens att eleverna väljer bort teknik och natur vilket 
är oroande för samhällsutvecklingen. Det finns forskningar som visar att eleverna 
anser att naturvetenskap är svårt och undervisningen omodern. Tjejerna anser att 
fysiken är tråkig och opersonlig (ROSE, 2004). Elevernas bristande intresse och 
undervisningens form har lett till att regeringen har satsat pengar. Under en 10 – års 
period har satsningar genomförts på olika projekt som avser att öka intresset för 
naturvetenskap och teknik och att ändra undervisningens form. Tidigare har NOT 
avsett att öka intresset för naturvetenskap hos tjejerna men ytterligare insatser 
krävdes och NOT 2 inleddes 1999 och avslutades 2003. Syftet med detta är att ändra 
undervisningen och att den är till för alla elever oavsett kön (Lindahl, 2003). Den här 
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delen av projektet fokuserades på undervisningens innehåll för att utveckla de 
didaktiska och metodiska frågorna. Att ta vara på barns intresse och nyfikenhet inom 
naturvetenskap och teknik redan i förskoleåldern sågs även som en viktig del i 
projektarbetet (Gisselberg, Ottander och Hanberger, 2003). 
 
I utvärderingen av NOT 2 betonas vikten av att projektet var riktat mot att ändra 
lärarnas attityder. Då lärarna är en förebild för eleverna bör deras synsätt vara mer 
positiv för att skapa ett ökat intresse hos eleverna. Det har påbörjats olika sorters 
aktiviteter för elever så som Snilleblixtmässan och Teknikåttan för att variera 
undervisningen. Det ger eleverna möjlighet att utveckla och använda sin fantasi 
(Gisselberg, Ottander och Hanberger, 2003).  
 
NTA 
 
I dagsläget finns ett projekt för undervisning, NTA – program (Natur och Teknik för 
Alla), till undervisningen inom naturvetenskap som delvis är kopplat till kursplan och 
läroplan utan några krav att uppnå alla mål. NTA är riktat mot förskoleklassen och 
genom hela grundskolan. Det är uppbyggt på så sätt att det finns färdigpackade lådor 
som innehåller experimentellt material inom 14 olika teman. Dessa lådor finns inom 
varje kommun där en samordnare ordnar utbildningar och distribuerar NTA – 
lådorna. För att få använda sig av materialet finns en kort utbildning för pedagogen 
(Naturvetenskap och teknik för alla, 2010-05-07). Lindahl och Ekborg (2006) skriver 
att våren 2006 fanns 57 kommuner i landet som arbetade, ca 3000 lärare, med NTA 
samt några friskolor. 
 

3 Metod 
 
I detta avsnitt redogörs och diskuteras de metodval som utförts för att studiens 
frågeställningar ska kunna besvaras. Metoder som använts för detta arbete är enkäter 
och intervjuer. Under enkät - och intervjurubrikerna finns information om 
metodologiska grundantaganden, etiska ställningstaganden, design, utförande, 
resultat, analys och diskussion. Vid datainsamlingar är det viktigt att klargöra syftet 
och konfidentialitet (Ejlertsson, 2005). Precis som vid enkätundersökningar finns en 
del tänkvärda aspekter att ta ställning till inför en intervju. Patel och Davidson 
(2003) nämner att det är viktigt att påvisa syftet av intervjun. 
 
3.1 Enkät 
 
Här nedan följer en redogörelse för tillvägagångssättet inför, under och efter 
enkätundersökningens utförande.  
 
3.1.1 Metodologiska grundantaganden 
 
Inför enkätundersökningen var det viktigt att planera strukturen och innehållet i 
enkäten. Till detta användes den mall som Ejlertsson (2005) presenterar. Genom att 
använda denna mall får enkäten en bra struktur och innehåll. Följande punkter 
användes: 
  
– Problemformulering och syfte – det är viktigt att beskriva vad som skall 
undersökas och varför. Här beskrivs vilket problemområde som kommer att 
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behandlas. I enkäten har följande problemområden behandlats elevernas intresse för 
de naturvetenskapliga ämnena och vilken undervisningsform de föredrar. 
 
– Population och urval – här beskrivs vilka undersökningen gäller, det kan handla 
om vilken målgrupp, företag eller liknande beroende på vad som undersöks. Även en 
beskrivning av urvalet skall göras. Inför enkätundersökningen genomfördes ett 
subjektivt urval då undersökningen krävde ett visst mått av förkunskaper 
(Denscombe, 2009). Detta urval är fördelaktigt då svaren kan antas vara av vikt för 
undersökningen då eleverna har anknytning till det naturvetenskapliga området. 
Enkätundersökningen utfördes med både kvinnliga och manliga elever på gymnasiets 
Naturvetenskapliga program. Totalt deltog 38 tjejer och 39 killar och anledningen till 
detta urval är att eleverna har gjort ett aktivt val av ämnesområde. 
 
– Frågor – det är viktigt att fundera över vilka frågor som är av vikt och formulera 
frågorna tydligt. Frågorna formulerades efter frågeställningarna. 
 
– Enkäten – innan en enkät ska utformas är det viktigt att läsa igenom de etiska 
frågorna (se 3.1.2) om vilka regler som gäller kring en enkätundersökning. Fundera 
över hur följebrevet skall konstrueras och hur enkätens layout skall se ut. Inför 
enkätundersökningen sammanställdes ett frågeformulär. Frågorna bestod av fasta- 
och flervalsalternativ som sedan kunde utvecklas i en öppen kommentar, detta för att 
lättare kunna ta del i vidare tankegångar kring frågan (Ejlertsson, 2005).  
Svårigheterna med detta utförande är att kunna anpassa frågorna till elever som är 
okända för författarna men det löstes med efterföljande kommentarer, då alla fick 
chansen att redogöra för just sitt ställningstagande (se bilaga 1). Att eleverna fick 
möjlighet att kryssa för flera svarsalternativ medförde att summan av antalet svar 
överstiger det faktiska antalet elever. Valet av ämnen i fråga 3 grundades i att dessa 
finns inom det Naturvetenskapliga programmet, teknik finns som tillval. 
 
– Datainsamling – planera hur enkätundersökningen skall delas ut.  Då enkäten 
lämnades ut genomfördes en personlig presentation av författarna innan enkäterna 
delades ut. Det var även författarna som samlade in enkätsvaren. Vid ett par av 
utlämningstillfällena, som i övrigt skedde under en och samma dag, saknades ett fåtal 
respondenter, men i dessa fall kunde klassläraren lämna ut och begära in svaren för 
vidarebefordran till författarna. 
 
– Bearbetning och analys- efter genomförd enkätundersökning bearbetas materialet 
och analyseras för att sedan sammanställa resultatet av undersökningen. Bearbetning 
av insamlad data har genomförts på ett metodiskt och objektivt sätt var för sig. I ett 
inledande skede delades enkäterna upp baserat på kön. Därefter har svaren på varje 
fråga sammanställts, för att sedan presenteras i frekvenstabeller och därefter har 
elevernas svar analyserats för att generera beskrivande kategorier, se exempelvis 
tabell 1. Slutligen har alla svar kategoriserats. Resultaten från enkäten redovisas i 
form av figurer och frekvenstabeller med tillhörande kommentarer från elever och 
författare samt i en avslutande analys. Se vidare under rubriken 3.1.3 Resultat.  
 
– Publicering – innan resultatet publiceras beslutas presentationsformen och hur 
resultaten skall presenteras (Ejlertsson, 2005). Resultatet presenteras under en egen 
rubrik i form av tabeller och diagram samt kommentarer från elever och författare.  
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3.1.2 Etiska ställningstaganden 
 
Inom samhällsvetenskaplig forskning är det av yttersta vikt att ta hänsyn till några 
grundläggande forskningsetiska principer. Dessa etiska regler finns till för att skydda 
de personer som medverkar i studien samt det insamlade materialet enligt 
(Denscombe, 2009). 
Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer finns fyra krav att beakta, dessa 
står beskrivna i (Ejlertsson, 2005): Informationskrav, Samtyckeskrav, 
Konfidentialitetskrav, Nyttjandekrav. 
 
Informationskravet innebär att forskaren har en skyldighet att informera samtliga 
medverkande om studiens syfte (Ejlertsson, 2005).  
 
Inför enkätundersökningarna informerades klasserna om besöket och syftet med 
undersökningen. Vid själva enkätundersökningen genomfördes en personlig 
presentation av författarna och åter igen informerades syftet med undersökningen 
och att medverkan skedde på frivillig basis. 
 
Samtyckeskravet handlar om att forskaren måste få respondentens samtycke till ett 
eventuellt deltagande i undersökningen (Ejlertsson, 2005). Detta gjordes också via 
mejl till arbetslagsledaren. Vederbörande tog i sin tur kontakt med eleverna som 
kunde tänkas ställa upp i en enkätundersökning. Vid utlämningen av enkäterna 
informerades klassen om att deltagandet är frivillig.  
 
Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter som respondenten delger forskaren 
kommer att behandlas strikt konfidentiellt samt att de personer som deltar inte skall 
kunna spåras till undersökningen (Ejlertsson, 2005). Inför enkätundersökningen 
informerades eleverna både skriftligt och muntligt om konfidentialitetskravet, vilket 
innebär att ingen utomstående kommer att känna igen deras unika svar. 
 
Nyttjandekravet går ut på att den insamlade informationen enbart får användas i 
forskningssyfte (Ejlertsson, 2005). Vid enkätundersökningarna informerades 
eleverna att den insamlade informationen givetvis skulle komma att förstöras när 
uppsatsen blivit godkänd. 
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3.1.3 Resultat 
 
Här följer en redovisning av enkätundersökningen. Svaren redovisas i diagram och 
frekvenstabeller beroende på hur frågan var formulerad. Alla frågor är inte relevanta 
för vårt arbete och därför presenteras endast de enkätsvar som är av vikt för vår 
undersökning. 
 
Fråga 1. Är du: Tjej/Kille? 
 
Fig. 1 Visar antalet tjejer (38 st.) och killar (39 st.) som svarat på enkäten. 
 

 
 
Författarnas kommentar: Figuren ovan visar antalet elever, 38 tjejer och 39 killar 
svarade på enkäten. Det kan konstateras att fördelningen mellan könen är oerhört 
jämn. 
 
Fråga 2. Valde du det Naturvetenskapliga programmet av egen vilja? 
 
Fig. 2 Visar antal tjejer (38 st.) och killar (39 st.) som har valt Naturvetenskapliga programmet av egen 
vilja. 

 
 
 
Sammanfattning av elevkommentar: Alla tjejerna svarade att de valde det 
naturvetenskapliga programmet av egen vilja och för att de är intresserade av 
ämnena, flera av dem svarade att det är en bred utbildning. Av killarna var det endast 
en elev som svarade att han hade blivit påverkad av andra inför sitt val av program. 
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De övriga killarna svarade ungefär som tjejerna att de var intresserade av ämnena 
och även för vidare studier. 
 
Författarnas kommentar: Det kan konstateras att de flesta tjejer och killar gjort sitt 
val utifrån egen vilja och att de är intresserade av ämnet. Endast en kille svarade dock 
att han blivit påverkad inför sitt val. 
 
Fråga 3. Vilka av följande naturvetenskapliga ämnen är du mest intresserad av? 
 

 Biologi 

 Fysik 

 Kemi 

 Teknik 
 

Tabell 1 Tabellen visar tjejer (38 st.) och killars (39 st.) ämnesintresse. 

Kategori Tjej Kille 

Ämne   

Biologi 68,4% 38,5% 

Fysik 18,4% 33,3% 

Kemi 26,3% 33,3% 

Teknik 15,8% 30,8% 

 
Författarnas kommentar: Eleverna har fått välja flera svarsalternativ vilket medför 
att antalet svar överstiger antalet elever. Dock går det att utläsa att både tjejer och 
killar är intresserade av ämnet biologi men att det ändå är övervägande tjejer som 
valt detta alternativ. Resterande tjejers svar är fördelade i följande ordning kemi, 
fysik och teknik. Killarnas svar är jämnt fördelade mellan de övriga ämnena. 
  
Fråga 4. Finns det några särskilda undervisningsmoment inom naturvetenskapen 
som du tycker bättre om? 
 
Tjejernas svar 
 
Eleverna fick välja flera svarsalternativ vilket medför att antalet svar överstiger 
antalet elever. För att kunna lägga upp resultaten i en frekvenstabell valdes ett urval 
av elevernas kommentarer ut.  Just i denna tabell användes en sammanställning av 
kommentarerna: Arbetssätt, Lär bäst och Teori/Praktik. De kommentarer som inte 
stämde in på dessa har placerats i en kolumn för sig, Annat, till exempel ej utvecklat 
svar. 
 
Tabell 2 Tabellen visar vilken undervisningsform tjejerna (38 st.) föredrar.  

Kategori Arbetssätt Lär bäst Teori/praktik Annat Andel 
Undervisningsform      
Traditionell 
undervisning 

7 7 0 7 55,3% 

Exkursion 1 0 3 3 18,4% 
Laboration 0 3 5 3 28,9% 
Grupparbete 5 0 0 2 18,4% 
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Sammanfattning av elevkommentar: Tjejerna säger att de lär sig mer med den 
traditionella undervisningen och att få jobba själva. När det gäller exkursioner och 
laborationer svarar de att de gillar det arbetssättet på grund av att man får koppla 
teori och praktik. En tjej svarade att det var kul att få lämna klassrummet. De som 
valde grupparbeten som undervisningsform svarade att de lär sig genom att diskutera 
och att ta fram information för att sedan bearbeta den. Under kolumn Annat har 
bland annat enkäter med ej utvecklat svar räknats in. En tjej skrev dock att hon tyckte 
det var roligt att åka på utflykter.  
 
Författarnas kommentar: Det går att utläsa att de flesta tjejerna föredrar den 
traditionella undervisningen men även laborationer kommer högt upp på listan. 
Exkursioner och grupparbeten är inget som tjejerna prefererar men det går att utläsa 
att de som valt exkursion anser att de kan koppla teori och praktik. Grupparbeten 
valde tjejerna för att de föredrar just det arbetssättet. 
 
Killarnas svar 
 

Eleverna fick välja flera svarsalternativ vilket medför att antalet svar överstiger 
antalet elever. För att kunna lägga upp resultaten i en frekvenstabell valdes ett urval 
av elevernas kommentarer ut.  Just i denna tabell användes en sammanställning av 
kommentarerna: Arbetssätt, Lär bäst och Teori/Praktik. De kommentarer som inte 
stämde in på dessa har placerats i en kolumn för sig, Annat, till exempel ej utvecklat 
svar. 
 
Tabell 3 Tabellen visar vilken undervisningsform killarna (39 st.) föredrar. (Se fråga 4)  

Kategori Arbetssätt Lär bäst Teori/ 
praktik 

Annat Andel 

Undervisningsform      

Traditionell 
undervisning 

1 5 0 7 33,3% 

Exkursion 1 1 1 6 23,1% 

Laboration 4 1 3 11 48,7% 

Grupparbete 4 1 0 5 25,6% 

 
Sammanfattning av elevkommentarer: Killarna tycker att de lär sig mer med den 
laborativa undervisningen och vidare att de då får koppla teorin med praktiken. När 
det gäller den traditionella undervisningen samt exkursioner svarar de att de lär sig 
bättre. De tycker att grupparbeten fungerar bra då de tycker om att diskutera 
tillsammans.  
 
Författarnas kommentar: Det går att utläsa i frekvenstabellen att killarna föredrar 
den laborativa undervisningen men även den traditionella undervisningen ligger högt 
upp på listan. De kategorierna exkursion och grupparbete är killarna jämnt 
representerade. 
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Fråga 5. Anser du att den undervisning som bedrivs inom naturvetenskap passar 
dig som person? 
 
Tjejernas svar 
 
För att kunna lägga upp resultaten i en frekvenstabell valdes ett urval av elevernas 
kommentarer ut. Just i denna tabell användes en sammanställning av 
kommentarerna: Intressant, Varierat Arbetssätt, Framtida studier, Svaret ej utvecklat 
och Annat. De kommentarer som inte stämde in på dessa har placerats i en kolumn 
för sig, Annat. 
 
Tabell 4 Tabellen visar tjejernas (38 st.) inställning till undervisningen inom naturvetenskap. 

Kategori Intressant Varierat 
arbetssätt 

Framtida 
studier 

Svaret ej 
utvecklat 

Annat Andel 

Svarsalternativ       
Ja 9 5 1 2 8 65,8% 
Nej 0 0 1 1 4 15,8% 
Vet ej 1 0 1 1 4 18,4% 

 
Sammanfattning av elevkommentarer: De flesta tjejerna ansåg att det passar dem 
och att ämnet är intressant. Vidare skrev de att det har ett varierat arbetssätt. Ett fåtal 
av tjejerna svarade nej och kommentarerna löd att det går för fort fram eller att de 
endast läser detta program för framtida studier. De tjejerna som svarade Vet ej 
förklarade att några av ämnena var för svåra eller att de enbart läser naturvetenskap 
inför framtida studier och ser det som ett nödvändigt ont. Under kolumnen Annat 
svarade en tjej att hon har fått anpassat sig bra till undervisningen. 
 
Författarnas kommentar: De flesta tjejerna svarade att undervisningen passar dem, 
ämnet är intressant och undervisningen är varierad. Resten av kommentarerna är 
jämnt fördelade mellan Nej och Vet ej. 
 
Killarnas svar 
 
För att kunna lägga upp resultaten i en frekvenstabell valdes ett urval av elevernas 
kommentarer ut. Just i denna tabell användes en sammanställning av 
kommentarerna: Intressant, Varierat Arbetssätt, Framtida studier, Svaret ej utvecklat 
och Annat. 
 
Tabell 5 Tabellen visar killarnas (39 st.) inställning till undervisningen inom naturvetenskap. 

Kategori Intressant Varierat 
arbetssätt 

Framtida 
studier 

Svaret ej 
utvecklat 

Annat Andel 

Svarsalternativ       
Ja 9 3 4 6 6 71,8% 
Nej 0 0 0 0 0 0 % 
Vet ej 1 0 0 6 4 28,2% 
 

Sammanfattning av elevkommentarer: Övervägande andelen killar svarar att 
undervisningen passar dem. De anser att undervisningen är intressant och bra inför 
framtida studier. Några av killarna har inte utvecklat sitt svar. Ingen svarade Nej på 
denna fråga men ett antal killar svarade Vet ej och där har flertalet valt att inte 
utveckla. Under kolumn Annat svarade en kille att han vill ha mer variation i 
undervisningen. 
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Författarnas kommentar: De allra flesta har svarat att de tycker att undervisningen 
passar dem, men flertalet av dessa har inte utvecklat sina svar. En del tycker att det är 
intressant men vissa kommentarer har skrivits in i kolumnen Annat, det kan till 
exempel handla om att de tycker att några ämnen är intressanta och andra inte. 
 
 
Fråga 6. Kommer du att läsa vidare inom det naturvetenskapliga området? 
Exempelvis högskola eller universitet. 
 
Tjejernas och killarnas svar 
 
För att kunna lägga upp resultaten i en frekvenstabell valdes ett urval av elevernas 
kommentarer ut. Just i denna tabell användes en sammanställning av 
kommentarerna: Ja – de som avser att läsa vidare inom naturvetenskap, Nej – de 
som inte vill studera vidare och Ja - inom ett annat område. 
 
Tabell 6 Tabellen visar tjejer (38 st.) och killars (39 st.) svar inställning till framtida studier inom det 
Naturvetenskapliga området. 

Kategori Tjej Kille 
Svarsalternativ   
Ja  31,6% 43,6% 
Nej  50 % 33,3% 
Ja, inom annat område 18,4% 23,1% 

 
Sammanfattning av elevkommentar: Hälften av tjejerna har inte för avsikt att läsa 
vidare på högskolan, medan en del avser att läsa vidare bland annat till agronom, 
veterinär, läkare. Resten av tjejerna vill studera vidare inom ett annat område så som 
juridik, innovation, arkitekt och mäklare. Killarna svarar att de har för avsikt att läsa 
vidare bland annat inom medicin, teknisk fysik, mikrobiologi, civilingenjör med 
inriktning mot fysik. De killarna som avser studera vidare inom ett annat område 
anger bland annat, pilot, juridik, ekonomi, datateknik och polis som alternativ.  
 
Författarens kommentar: Det är många som har svarat Ja och att de vill studera 
vidare. Men även många har inte för avsikt att studera vidare på högskolan. Det är 
fler killar än tjejer som avser studera vidare. Det är hela 50 % av tjejerna som inte 
kommer att studera vidare.  
 
3.1.4 Analys och diskussion 
 
Syftet med denna enkätundersökning var att söka svar på frågeställningen ” Vad har 
eleverna som söker det Naturvetenskapliga programmet för ämnesintresse och vilken 
undervisningsfrom föredrar de? Vad kan det bero på?”. Många projekt har startats 
genom årens lopp i syfte att väcka tjejernas intresse för de naturvetenskapliga 
ämnena. NOT är ett av dessa projekt som till en början riktade sig just mot tjejerna. 
När sedan NOT 2 presenterades låg fokus på att få alla elever intresserade genom en 
förändring av undervisningen.  
 
Frågorna i enkäten bygger på flervalsalternativ som de sedan frivilligt får utveckla i 
en kommentar. Många av eleverna har utvecklat sitt svar på ett relevant sätt. 
Enkätsvaren var relativt enkla att sammanställa medan kommentarerna tog något 
längre tid att kategorisera. Inte heller var det några problem med att sammanställa 
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empirin i frekvenstabeller. När så fråga 6 kvarstod för bearbetning blev 
sammanställningen något svårare. Det tycktes som att eleverna inte läste igenom 
frågan ordentligt utan svarade på antingen den delen av frågan som löd: ”Kommer du 
att läsa vidare inom det naturvetenskapliga området?” eller följande förtydligande: 
”Exempelvis högskola eller universitet?”. Detta medförde att kommentarerna kan 
hamna under kategori Ja men den efterföljande kommentaren kan då bli exempelvis: 
”Ja, som polis”. Nedan följer en analys kring de mest relevanta svaren från 
undersökningen. 
 
Det syntes tydligt att tjejerna är klart mer intresserade av biologi, då det är ett ämne 
med mänsklig anknytning (Andersson, Bach, Olander och Zetterqvist, 2004) vilket 
också kan utläsas i tabellen (se tabell 1). Vidare går det att utläsa i tjejernas svar att 
förutom biologi är kemi och fysik de mest intressanta ämnena. Detta är något som 
Andersson m.fl. (2004) tar upp i rapporten Grundskolans naturvetenskap- 
utvärderingar 1992 och 2003 samt en framtidsanalys men skillnaden är att tjejerna 
då svarat, förutom biologi som rankas högst, att fysik är mer intressant än kemi. 
Enligt Lindahl och Lundahl (1996) har tjejerna en positiv syn på ämnesområdet 
naturvetenskap på grundskolenivå men att de söker ett tydligt samband till 
samhället. När de sedan går vidare för högre studier till exempel gymnasieskola 
tvingas de in i ett system som förespråkar en enformig undervisning (Lindahl & 
Lundahl, 1996). Även Jakobsson (2001) nämner detta förhållande inom skolan. 
Vidare skriver han att killarnas intresse spänner över alla ämnesområden något som 
också bekräftas i enkätundersökningen (se tabell 1). 
 
Wernersson skriver (Lindahl, 1996) att traditionell undervisning även kan benämnas 
som katederundervisning och framhåller att detta är en undervisningsform som ofta 
passar killarna, då det finns ett visst mått av tävling i det systemet. 
Enkätundersökningen visade på andra förhållanden där 55,3% av tjejerna (se tabell 
2) valde den traditionella undervisningen, på samma fråga svarade 33,3% av killarna 
(se tabell 3) att de föredrog den traditionella undervisningen. Trots att tjejerna svarat 
att de lär bäst genom den traditionella undervisningen, påstår Staberg (Lindahl, 
2003) motsatsen nämligen att tjejerna gynnas av samarbete i form av grupparbeten. 
Sammantaget kan det sägas att både tjejer och killar föredrog den traditionella 
undervisningen och laborationer framför exkursioner och grupparbeten. NOT2 har 
satsat på en förändring i undervisningen för alla elever oavsett kön. Det kan vara så 
att det som syns i enkätundersökningen kan relateras till NOT2 och vidare kan det 
vara så att tjejerna har börjat tänka annorlunda kring undervisningen. Inom den 
naturvetenskapliga undervisningen nämner Sjöberg (2000, 2005) tre viktiga 
dimensioner varav den första benämns som naturvetenskapens produkt. Det bygger 
på bland annat begrepp och teorier. Enkätundersökningen (se tabell 4 och 5) visade 
att både tjejer och killar ansåg att den traditionella undervisningen passade dem. 
Trots detta visade det sig att 15,8 % av tjejerna svarade att undervisningen inte 
passade dem. 18,4% av tjejerna och 28,2% av killarna svarade Vet ej.  
 
Endast 31,6% av tjejerna avser att studera vidare inom naturvetenskap på 
högskolenivå, bland killarna är siffran högre där 43,6% vill studera vidare (se tabell 
6). Siffrorna känns relativt låga med tanke på de stora satsningar som har genomförts 
de senaste åren inom olika projekt, NOT och NOT2, för att öka intresset hos tjejer 
och ändra undervisningen inom naturvetenskap. Samma resultat kan ses i PISA 
(2006), intresse för naturvetenskap finns men inte gällande framtida yrke. 
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3.2 Intervju 
 
Här nedan följer en redogörelse för tillvägagångssättet inför, under och efter 
intervjuerna.  
 
3.2.1 Metodologiska grundantaganden 
 
För att få svar på frågeställningarna har en kvalitativ semistrukturerad och 
strukturerad intervju valts till undersökningen. Genom intervjuer finns en del 
information som enkelt kan användas för vidare forskning. Semistrukturerade 
intervjuer innebär att dessa bygger på frågor där den intervjuade får resonera kring 
ämnena som intervjuaren tar upp, medan i de strukturerade intervjuerna finns inget 
utrymme för ett resonemang (Denscombe, 2009). 
 
Inför intervjuerna skapades en intervjuguide (se Bilaga 2) med ett antal frågor som 
ligger till grund för intervjun. Genom att använda denna guide skapas en bra struktur 
på intervjun och dess innehåll. Kvale (1997) beskriver 7 stadier som handlar om 
intervjuns utformning och dessa beskrivs här nedan:  
 
Tematisering – här beskrivs och formuleras syftet med undersökningen. Syftet med 
intervjuerna är att undersöka om lärare i dagens skola märkt en förändring av tjejers 
och killars delaktighet. 
Planering – gör upp en plan av intervjuns tillvägagångssätt, utförandet och 
slutrapporten. Inför intervjuerna kontaktades arbetslagsledaren inom det 
Naturvetenskapliga programmet på gymnasieskolan via mail. I mailet beskrevs syftet 
med intervjuerna och om det fanns någon möjlighet att genomföra dessa med lärarna 
som arbetar med naturvetenskapliga ämnen. Efter kontakten med arbetslagsledaren 
bokades ett möte. Då syftet med intervjuerna var grundade ur naturvetenskapligt 
perspektiv var de intervjuade anknutna till naturvetenskapliga ämnen på gymnasiet. 
Anledningen till detta urval var att ta del av lärarnas syn på de frågeställningarna som 
finns i detta arbete. Arbetslagsledaren hade inför intervjuerna gjort ett så kallat 
snöbollsurval av vilka lärare som var relevanta för intervjuerna. Med snöbollsurval 
menas att urvalet görs på så sätt att forskaren hänvisas till nästa person. Det är en 
form av subjektivt urval där vissa personer uppfyller kraven inom ett visst 
ämnesområde (Denscombe, 2009). 
 
Intervju – intervjun genomförs enligt intervjuguiden som har skapats innan. För att 
få svar på frågeställningarna i arbetet har en intervjuguide skapats (se Bilaga 2) med 
frågor som ligger till grund för intervjun (Kvale, 1997, Gillham, 2008). Guiden är 
utformad på så sätt att i början finns det inledande frågor där intervjuaren och 
respondenten har en mjuk start på intervjun. Under introduktionsfasen bearbetas 
frågorna som ligger till grund för forskningen. I huvudfasen behandlas frågor kring 
person i fråga och dess arbete. Avslutningsvis finns en nedtrappnings fas där 
intervjuaren och respondenten kan reda ut eventuella frågor som dykt upp under 
intervjun (Kvale, 1997). Inför intervjudagen hade arbetslagsledaren gjort ett urval av 
lärare som var relevanta för intervjuerna inom ämnesområdet.  Personliga intervjuer, 
semistrukturerade, genomfördes med tre lärare från gymnasieskolan och två 
intervjuer, strukturerade, ägde rum via mail. Innan intervjuerna gjordes en personlig 
presentation och information om syftet med intervjun. De etiska 
forskningsprinciperna nämndes åter igen innan intervjun startades. Vid själva starten 
av intervjun användes datorn för inspelningen av intervjun (Denscombe, 2009). Två 
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lärare, en från lågstadiet och en från högstadiet intervjuades via mail då det inte 
fanns någon möjlighet att träffas personligen. En personlig presentation av 
intervjuarna och syftet med intervjuerna gjordes via mail. Även informationen om de 
etiska principerna informerades då. Svaren mailades tillbaka till intervjuarna som då 
vidare kunde börja bearbetningen av svaren(Gillham, 2008). 
 
Utskrift – här genomförs en transkribering av intervjuerna. Denscombe (2009) 
beskriver hur en transkribering kan gå till. Transkriberingen genomfördes på så sätt 
att ett dokument inleddes med radnumrering, detta för att förenkla bearbetningen. 
De intervjuades namn kodades om till andra namn med tanke på 
konfidentialitetskravet (Denscombe, 2009).  
 
Analys – beroende på intervjuns karaktär bestäms en analysmetod för bearbetning 
av intervjuerna. Nästa steg i bearbetningen var att minska datamängden. Detta 
gjordes genom en kartläggning utav svaren på frågorna i intervjuerna. Genom att 
göra en kartläggning återstår endast relevant data som skall analyseras och kan 
besvara frågeställningarna i arbetet. Vidare i processen var att söka mönster för att 
sedan kritiskt granska slutsatserna i intervjuerna och redovisa resultatet(Lantz, 
2007). 
 
Verifiering – validitet och reliabilitet fastställs. Redovisas vid avslutande diskussion. 
 
Rapportering – resultatet redovisas av intervjuernas undersökning som beaktar de 
etiska aspekterna(se punkt 3.2.2). 
 
3.2.2 Etiska ställningstaganden 
 
Här följer en beskrivning av de fyra etiska kraven som har beaktats inför kommande 
intervjuer. Se punkt 3.1.2 för genomgång av de etiska kraven. 
 
Informationskravet Informationen om intervjuerna skedde både via mail och 
muntligt vid själva intervjutillfället.    
 
Samtyckeskravet Detta gjordes också via mail där vederbörande tog i sin tur kontakt 
med andra personer som kunde tänkas ställa upp i en intervju.  
 
Konfidentialitetskravet Respondenterna försäkras att anteckningar och inspelning 
förvaras på så sätt att ingen utomstående kan ta del av dessa. 
 
Nyttjandekravet Vid intervjutillfällena informerades respondenterna att den 
insamlade informationen givetvis skulle komma att förstöras när uppsatsen blivit 
godkänd.  
 
 
  



18 
 

3.2.3 Resultat 
 
För att få svar på frågeställningen genomfördes intervjuer med lärare som arbetar 
inom naturvetenskap. Alla de intervjuade hade en lång arbetslivserfarenhet inom 
ämnesområdet. Här nedan följer en kort sammanställning av intervjuerna (se bilaga 
3). 
 
Fråga 1. Hur länge har du arbetat? 
De flesta lärarna hade en lång arbetslivserfarenhet inom naturvetenskap. Den lärare 
som hade arbetat kortast tid var 9 år och den som arbetat längst var 38 år och skulle 
snart gå i pension. 
 
Fråga 2. Kan du beskriva en terminsplanering? 
De flesta av lärarna utformade en grovplanering inför kommande termin 
innehållande traditionell undervisning, laborationer och exkursioner. En lärare 
använde sig även av grupparbeten. 
 
Fråga 3. Hur populära är Naturvetenskapliga programmet jämfört med andra 
ämnen? 
Fyra av fem lärare svarar att naturvetenskap är ett populärt ämne bland eleverna. En 
lärare svarar att det kan vara lite svårt med just kemiämnet, vilket kan leda till att 
man byter ut ämnet för att få bättre betyg. 
 
Fråga 4. Statistik är det något som diskuteras i skolan? 
Fyra av fem lärare upplever inte att det diskuteras i skolan. En lärare poängterar dock 
att de för diskussion kring detta för att anpassa arbetssätt och område till eleverna 
oavsett kön. 
 
Fråga 5. Har du märkt någon förändring? 
Två av lärarna har sett en förändring, tjejerna börjar synas och ta för sig mer. Två av 
lärarna nämner också att killarna börjar bli mindre motiverade vilket blir svårare att 
engagera dem. Två av lärarna svarar att de inte har märkt en förändring, en av dem 
nämner att det är färre sökande överlag till de naturvetenskapliga ämnena.  
 
Fråga 6. Vad tror du att det beror på? 
Lärarna nämner färre sökande överlag, det har gjorts stora satsningar på tjejerna 
vilket har medfört att killarna blivit bortglömda. En lärare nämner att NOT – 
projektet är ett bra projekt som passar alla oavsett kön. 
 
Fråga 7. Är det något sätt att undervisa som du upplever påverkar en av grupperna 
mera? 
Två av lärarna säger att killarna dominerar och tar plats. En lärare upplever att 
killarna vill ha mer praktisk undervisning och en annan svarar att tjejerna är bättre 
på att laborera. En lärare svarar att det inte syns någon skillnad mellan könen. 
 
Fråga 8. Upplever du någon skillnad i delaktighet under lektionerna? 
Två av fem lärare upplever att det inte finns någon skillnad i delaktighet under 
lektionerna. Två av lärarna säger att tjejerna är mer för att diskuterar men att det kan 
bero på gruppsammansättning. En lärare upplever att killarna behöver lyftas upp för 
att de inte ska ses som ”pluggisar”. 
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Fråga 9. Kan du beskriva några tillfällen då du har känt stolthet och glädje i ditt 
arbete? 
Tre av lärarna nämner att när de fångat elevernas intresse och får många frågor. En 
lärare framhåller mötet med eleven. Två lärare tycker det är roligt när eleverna 
kommer tillbaka och berättar vad man som lärare har betytt för dem. 
 
Fråga 10. Har du något att tillägga? 
En lärare anser att det är viktigt att belysa vilka yrken det naturvetenskapliga 
programmet kan leda till. En annan lärare vill att andra kollegor bör komma ut och se 
de olika stadierna för att få en förståelse vilka framtid problem som kan uppstå. 
 
3.2.4 Analys och diskussion 
 
Syftet med denna intervjuundersökning var att ta reda på ”Hur upplever verksamma 
lärare tjejers intresse för naturvetenskap idag?”. 
Berit gav intresseväckande svar angående tjejers intresse för naturvetenskap.  
Under åren 1998 – 2003, samma år som NOT 2 genomfördes, befann hon sig 
utomlands och efter att ha återvänt till Sverige kunde hon se en skillnad i tjejernas 
beteende. De verkade mer intresserade än tidigare.  
 
Det var det som slog mig alltså, helt plötsligt var det tjejen som satt och räckte upp 
handen /…/,medan killarna var mer tillbakadragna. 
 
Det intressanta med informationen Berit nämner är att just under de åren som hon 
varit frånvarande verkar det som att satsningarna som genomfördes visat resultat ute 
i skolorna. Vidare nämner Berit tjejernas medverkan under lektionerna. Tjejerna är 
mer aktiva under lektionerna och ställer höga krav på sig själva. Bra betyg och den 
duktiga flickan nämner Berit. Hon menar att tjejerna inte kan tillåta sig själva att 
koppla av utan har hela tiden stor press på att ha så bra betyg som möjligt. Det verkar 
som att det är det enda som räknas.  
 
Diana som arbetar på högstadiet säger att killarna blivit mindre motiverade och 
försöker peppa dem och uppmuntra till bättre resultat. Vidare säger hon att killarna 
kommer ”undan” med ett beteende som inte underlättar inlärningen. Detta är även 
någonting Berit nämner genom att kalla killarna för ”charmiga”. 
 
Carl berättar att ”tjejerna börjar ta för sig mer”, och även han nämner ”den duktiga 
flickan”. Han försöker få tjejerna att inse att de ”behöver inte vara bäst i allt”. Det han 
menar är att han ser hur tjejerna har prestationsångest, att de måste vara bäst i allt. 
Tjejernas prestationsångest syns tydligt och vill vara bäst i allt, det Carl menar är att 
de inte behöver ställa så höga krav på sig själva. Detta går att läsa om i Lindahl och 
Lundahl (1996), att tjejerna gärna vill ha mer kunskap och vill ses som duktiga. Trots 
detta har tjejerna ändå prestationsångest, de litar inte på sin förmåga att de faktiskt 
presterar bra i skolan.  
 
I slutet av intervjun svarade Carl på frågan ”Har du något att tillägga?” att han ansåg 
viktigt att möta och diskutera med andra kollegor i skolan, inom olika stadier. 
Anledningen var att vid de tillfällena skulle erfarenheter kring olika problemområden 
kunna var en grund till diskussioner för en bättre utvecklad undervisning inom 
naturvetenskap men även inom andra ämnesområden. Han syftade på ”att få en 
förståelse för vilka problem som kan dyka upp i de olika stadierna”. Det kan tyckas 
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vara ett bra samarbete mellan gränserna, att kunna dela med sig av sina erfarenheter 
samtidigt att se helheten. I utvärderingen av NOT-projekt 1999-2003 står det att ett 
samarbete mellan lärarutbildare och lärarna i f – 12 för att öka kontakten mellan 
gränserna är viktigt (Gisselberg, Ottander och Hanberger, 2003). På samma fråga 
svarade Berit att det är viktigt att belysa vilka yrken som finns inom naturvetenskap. 
Det som i dagsläget endast lyfts upp är yrken så som läkare, veterinär, civilingenjör 
med flera. Hildebrand (1998) nämner att det är viktigt att informera, speciellt för 
tjejerna, om vilka yrken som finns inom naturvetenskapsområde (Benckert, 2005). 

 
4 Avslutande diskussion 
 
Vår tanke med detta arbete var att försöka ta reda på om elevers intresse, med fokus 
på tjejer, för naturvetenskap har förändrats. Naturvetenskap har under åren setts 
som ett manligt ämne då det innehåller många abstrakta delar och kan då vara svårt 
att förstå. Litteraturen har visat att en tidig inlärning ger barnen en bättre förståelse 
för de naturvetenskapliga begreppen. Det har också visat sig att elever med denna 
bakgrund har en större förståelse och en djupare kunskap kring ämnena längre upp i 
skolan. Vi har sett ett samband mellan tidig inlärning och intresse. Att ta tillvara 
barnens frågor redan i förskolan då de har ett genuint intresse för naturvetenskap är 
ett utmärkt sätt att synliggöra ämnet utan att förklara ingående, detta arbetssätt 
förespråkas också i litteraturen. Kan läraren utgå från elevernas frågor och intressen 
genom hela skoltiden kan vi avdramatisera naturvetenskapens mer abstrakta delar.  
 
Vi anser också att det är viktigt att, som lärare, anpassa undervisningen för att 
tillgodose elevernas olika inlärningsstilar. Genom att utgå från läroplaner och 
kursplaner finns också möjligheten engagera eleverna utifrån deras intressen. Vi 
inser att undervisningen inte kan baseras enbart på intresse men till en viss del och 
kanske kan det också bidra till fortsatt ämnesintresse. I litteraturen har vi sett att 
killarna föredrar en traditionell undervisning, även benämnd som 
katederundervisning, då läraren föreläser och eleverna antecknar. Tjejerna å sin sida 
vill samarbeta och har en god förmåga för detta något som oftast inte hörsammas i 
skolan.  
 
Genom olika internationella och nationella projekt har man satsat mycket just på att 
få eleverna, tjejerna, intresserade av de naturvetenskapliga ämnena. Det har även 
satsats mycket på en förändrad undervisning som skall passa alla inom skolan. NOT-
projektet är ett av de mer framträdande då det från början var avsett att locka fler 
tjejer till ämnet. Med tiden förändrades inriktningen mot undervisningen istället då 
det är få som visar intresse för de naturvetenskapliga ämnena. Ett projekt som vi 
anser är lätt att integrera i undervisningen är NTA. Materialet ger eleverna en 
möjlighet att arbeta praktiskt med naturvetenskap och på så sätt kommer de i 
kontakt med begreppen på ett lekfullt sätt.  
 
För att visa trovärdigheten i våra undersökningar har vår handledare kritiskt 
granskat och godkänt valet av frågor i enkät och intervjuguide. Efter att 
undersökningarna utförts samlade vi ihop materialet personligen. Dock bör det 
nämnas att ett fåtal enkäter insamlades av en klasslärare för vidarebefordran till oss.  
 
Våra undersökningar har visat på olika samband då vårt urval utgick från både elever 
och lärare. Två av intervjuerna gav oss en intressant vinkling på hur man kan tolka 
tjejers intresse idag. Berit svarade att hon under en längre tids frånvaro sett en tydlig 
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förändring bland tjejerna och deras deltagande under lektionerna. Hon upplevde att 
de syns mer och att de visar ett större intresse än tidigare. Medan Diana visade en oro 
över killarnas ointresse för att vilja ”plugga”. Detta gör att det blir svårt att engagera 
dem i skolan. Vi funderar över om det kan vara så att tjejerna syns mer och vågar ta 
för sig mer då killarna har tagit ett steg tillbaka. Killarna kanske inte längre bryr sig 
om att synas, en form av ”anti-plugg”-mentalitet. Statistiken visar att antalet tjejer 
har ökat inom det Naturvetenskapliga programmet de senaste åren. 1996/1997 var 
antalet antagna 57 745 medan 2008/2009 var det 31 335 antagna. En möjlig 
förklaring till dessa siffror kan vara att elevkullarna varierar. Något som också Anna 
nämnde under intervjun. 
  
Två av lärarna, Carl och Berit, nämner att det verkar finnas en prestationsångest hos 
tjejerna som gör att de inte kan slappna av. Carl säger att han försöker få dem att inse 
att de inte behöver vara bäst på allt och att de bör sänka sina krav på sig själva. Även 
Berit nämner detta förhållande inom skolan och säger vidare att det finns en stor oro 
bland tjejerna att inte få bra betyg.  
 
Eleverna svarar att de anser att de har intresse för ämnena och att de har valt 
gymnasieprogram av egen vilja. De visade sig vara stort intresse för biologi hos både 
tjejer och killar. Något som vi fann intressant var att bland killarna var siffrorna 
jämnt fördelade mellan ämnena (se tabell 1), medan tjejernas intresse avtar när det 
handlar om ämnen fysik, kemi och teknik (se tabell 1). Många har svarat att 
Naturvetenskapliga programmet är en bred utbildning som grundar för vidare studier 
och ger bra betyg. Trots detta kan vi se i resultaten att de allra flesta inte har för 
avsikt att läsa vidare inom naturvetenskap. Ett annat resultat som vi 
uppmärksammade handlar om undervisningsformen. Som vi tidigare nämnt säger 
litteraturen att tjejer föredrar grupparbeten och killar den traditionella 
undervisningsformen. Resultaten från enkäten visade på andra förhållanden 
nämligen att tjejerna föredrog traditionell undervisning då de lär sig bäst så, vilket 
också kan kopplas till bättre betyg då det är tydligare riktlinjer kring de olika 
betygskriterierna. Killarna å andra sidan föredrog den laborativa undervisningen. Vi 
tycker detta visar på att det är viktigt att ha en varierad undervisning för att kunna nå 
de flesta eleverna vid varje undervisningstillfälle. Vi tror att en varierad undervisning 
leder till att bibehålla intresset hos eleverna. 
 
Vi trodde att våra undersökningar skulle ge tydligare resultat i form av att tjejerna är 
mer intresserade av naturvetenskap idag än tidigare. Redan i början av 
bearbetningen av enkäterna uppmärksammade vi att det var fler killar än tjejer som 
svarat på enkäten. Vi blev överraskade då det var tjejerna som föredrog den 
traditionella undervisningen och litteraturen visade tvärtom. På sista frågan i enkäten 
har vi fått förvånande resultat. Över hälften av killarna avser att studera vidare, 
medan hela 50 % av tjejerna svarade att de inte hade för avsikt att studera vidare. 
Detta är intressant då de tidigare svarat att det Naturvetenskapliga programmet är en 
bred utbildning som grundar för fortsatta studier.  
 
Vi vill avsluta med att återge en lärares syn på skolan ur ett hållbart perspektiv. Han 
menar att det är viktigt att lärare tar sig tid att se alla olika stadier, för att diskutera 
kommande ”problematik” i de högre klasserna. På så sätt kan vi alla hjälpas åt att 
synliggöra naturvetenskapens abstraktioner och vidare kunna anpassa sin 
undervisning innan det är försent. Dessa ord gjorde starkt intryck på oss och det är 
något vi tar med oss ut i yrkeslivet. 
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4.1 Vidare forskning 
 
Om någon vill forska vidare inom detta område tror vi att de kan vara intressant att ta 
reda på hur mycket projekten inverkat på skolans undervisning och elevers intresse. 
Hur stor effekt har projekten haft på lärarna och deras inställning till dessa? Vidare 
skulle det vara intressant att ta reda på om det har det skett en förändring kring 
elevernas inställning till undervisningsformen och i så fall varför? 
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Bilaga 1 
 
Hej! 
 
Vi heter Helena och Nine, vi läser sista terminen på Lärarutbildningen på 
Mälardalens Högskola. Just nu skriver vi en uppsats kring ämnet ”Naturvetenskap ur 
ett genusperspektiv” och skulle därför bli mycket glada om du vill svara på några 
frågor. Enkäten är självklart anonym och kan inte spåras till dig som svarar. 
 
Är du: 
 
Tjej 
Kille 
 
Valde du det Naturvetenskapliga programmet av egen vilja? 
 
Ja 
Nej 

 
Utveckla ditt svar! 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 

Vilka av följande naturvetenskapliga ämnen är du mest intresserad av? 
 
Biologi 
Fysik 
Kemi 
Teknik 
 
Finns det några särskilda undervisningsmoment inom naturvetenskapen som du 
tycker bättre om? 
 
Traditionell undervisning 
Exkursioner 
Laborationer 
Grupparbeten 

 
Utveckla ditt svar! 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
 
 
 
Anser du att den undervisning som bedrivs inom naturvetenskap passar dig som 
person? 



 
 

 
Ja 
Nej 
Vet ej 

 
Utveckla ditt svar! 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 

Kommer du att läsa vidare inom det Naturvetenskapliga området? Exempelvis 
högskola eller universitet. 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 

Till sist är det något annat du vill tillägga? 
 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
Tack för din medverkan! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Bilaga 2 
 

Intervjuguide 
 
Inledande frågor 
 
Hur länge har du arbetat som naturkunskapslärare?  
 
Kan du beskriva hur en terminsplanering kan se ut, vilka moment anser du är viktiga 
för din undervisning? 
Exkursioner? 
Laborationer? 
Grupperingar? 
 
Hur populära är de naturvetenskapliga ämnena jämfört med andra ämnen? 
 
Introduktion 
 
Vi har tagit del av statistik från Skolverket och vi kan se en höjning bland tjejer och en 
minskning bland killar i valet av naturvetenskapligt program mellan åren 96/97 och 
08/09. Dessutom fick vi höra av en föreläsare på Lärarprogrammet att det ser ut som 
att tjejer börjar bli mer intresserade av naturvetenskap. 
Är det något som diskuteras i skolan? 
 
Huvudfas 
 
Har du märkt den liknande förändringen här på din skola under de senaste 10-15 
åren? 
Vad tro du att det beror på? – (Intresse, läromedel, kommunala/statliga projekt, 
tidigare/nuvarande undervisning?) 
 
När du undervisar märker du då någon skillnad i beteende om du jämför tjejer och 
killar. 
Är det något sätt att undervisa som du upplever påverkar en av grupperna mera? 
 Upplever du någon skillnad i delaktighet under lektionerna? 
 
Nedtrappningsfas 
 
Avslutningsvis: 
 
Kan du beskriva några tillfällen då du har känt stolthet och glädje i ditt arbete?  
 
Räta ut eventuella frågetecken som uppkom under intervjun. 
 
Reflektion/återkoppling. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Bilaga 3 
Kategori Hur 

länge 
har du 
arbetat? 

Kan du beskriva 
en 
terminsplanering? 

Hur 
populära 
är NV 
jämfört 
med andra 
ämnen? 

Statistik 
är det 
något som 
diskuteras 
i skolan? 

Har du 
märkt 
någon 
förändring? 

Vad tror du 
att det 
beror på? 

Är det något 
sätt att 
undervisa…? 

Upplever du 
någon 
skillnad i 
delaktighet 
under 
lektionerna? 

Kan du 
beskriva 
några 
tillfällen då 
du har känt 
stolthet…? 

Har du 
något att 
tillägga? 

Anna 
Gymnasiet 

16-17 år Traditionell 
Laboration 
Exkursion 

Biologi är 
populärt 

Nej Nej inte 
direkt. 
Färre 
sökande 
över lag. 
(Elevkullar) 

Färre 
sökande 
överhuvud-
taget 

Ja tjejerna 
försiktiga, 
killarna 
dominerar 

Beroende på 
elevgrupp. 
Flickorna 
mera för att 
diskutera. 

Ja ganska 
många. När 
eleverna 
ställer 
mycket 
frågor och 
när man 
har ”fångat 
dem”. 
Tacksamt 
att var 
lärare, 
mycket 
feedback! 

- 

Berit 
Gymnasiet 

17 år Traditionell 
Laboration 
Exkursion 

Kemi är 
nog svårt, 
valet NV 
kan handla 
om ett bra 
betyg och 
då väljer 
man ett 
annat 
ämne som 
är lättare 

Nej Ja, 
pojkarna 
tappar 
mark. Efter 
en frånvaro 
märktes det 
att tjejerna 
helt 
plötsligt 
började 
synas 

Det har 
satsats 
mycket på 
tjejerna 
men då 
tappar 
man 
killarna.   

Killarna vill 
ha mer 
praktiskt. 

Flickorna 
mera ”på”. 
Den 
ordentliga 
flickan finns 
inom NV. 
Prestations-
ångest. 
Tjejer 
ställer högre 
krav på sig 
själva en 
tidigare 

Det 
roligaste är 
när eleven 
kommer 
tillbaka och 
talar om 
vad man 
har betytt 
för dem. 

Belysa 
vilka 
yrken 
som finns 
inom 
detta 
område. 
Skapa 
intresse 
tidigt. 

 
 
 
 
Carl 

 
 
 
 
38 år 

 
 
 
 
Laboration 

 
 
 
 
Praktiska 

 
 
 
 
Nej 

 
 
 
 
Tjejerna 

 
 
 
 
NOT kan 

 
 
 
 
(Killarna tar 

 
 
 
 
Ingen större 

 
 
 
 
Mötet med 

 
 
 
 
Att fler 



 
 

Gymnasiet Exkursion 
Traditionell 

program 
populära - 
leder ofta 
till jobb. 
Tidig 
anknytning 

börjar ta för 
sig mer. 
Prestations- 
ångest 
bland 
tjejerna 

vara bra att 
använda 
sig av till 
alla elever 

plats) skillnad eleven. När 
man ser att 
de verkligen 
har förstått. 
Den 
spontana, 
responsen 
man får är 
suverän 
men det ska 
ändå bli 
skönt att gå 
i pension 
efter 40 år! 

skulle 
komma 
ut och se 
de olika 
stadierna, 
för en 
större 
förståelse 
för 
problem 
som kan 
dyka 

Diana 
Högstadiet 

9 år Traditionell 
Laboration 
Exkursion 
Grupparbete 

Populärt 
då NV är 
den största 
profilen 

Ja 
försöker 
anpassa 
arbetssätt 
och 
område 
till eleven 
oavsett 
kön 

Nja killarna 
mindre 
motiverade.  

Lägre krav 
hemifrån 

Tjejerna är 
bättre på att 
laborera. 

Peppar 
killarna. 
Negativ 
trend där 
pojkar inte 
vill ses som 
”pluggisar”. 

När gamla 
elever 
kommer 
tillbaka och 
när de gör 
ett bra jobb. 

- 

Elin 
Lågstadiet 

16 år Traditionell 
Laboration 
Exkursion 

Barnen 
tycker om 
NV 

Nej (har 
inte 
jobbat så 
länge på 
skolan)  

Nej - Nej ingen 
skillnad 
mellan tjejer 
och killar. 
Lika 
intresse 

Nej När barnen 
är frågvisa 
och 
intresserade 

- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Fråga 1. De flesta lärarna hade lång yrkeserfarenhet inom naturvetenskaps område. 
 
Fråga 2.  Alla lärare använder sig av traditionell undervisning, laborationer, exkursioner. En använde sig även av grupparbeten i sin 
undervisning. 
 
Fråga 3. De flesta svarade att naturvetenskap är ett populärt ämne. 
 
Fråga 4. Nej. Inget som diskuteras i skolan 
 
Fråga 5. Flertalet har märkt en skillnad, dels att tjejerna har blivit mer intresserade av naturvetenskapliga ämnen och att det tar för 
sig mer under lektionerna. Medan någon svarade att man tappar pojkarna och att pojkarna är mindre motiverade. 
 
Fråga 6. Någon svarade att det är färre sökande och att man har satsat mer på tjejerna, medan killarna har man glömt bort. 
 
Fråga 7. Några svarar att killarna vill jobba mer praktisk och tar mer plats (gymnasiet), tjejerna är bättre på att laborera(högstadiet) 
 
Fråga 8. Flera av lärarna svarar att flickorna är mer för att diskutera, medan en svarar att killarna behöver peppas då det finns en 
negativ trend där killarna kallas för ”pluggisar” (högstadiet). 
 
Fråga 9.  Flera lärare svara att när eleverna kommer tillbaka efter några år och talar om viken betydelse man haft för dem. Att få 
eleverna intresserade är också något som nämnts i intervjuerna. 
 
Fråga 10. Belysa vilka yrken som finns inom naturvetenskaps område och ett samarbete mellan olika stadier där olika erfarenheter 
byts emellan. 
 


