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Syftet med utvecklingsarbetet var att skapa ett genusneutralt läromedel 
i  ämnet  kemi om atomen för  årskurserna 4-6.  Nuvarande  läromedel 
upplevs  som  för  svåra  och  irrelevanta  för  eleverna  som  i  stor  grad 
tappar intresset i elvaårsåldern. Framför allt flickor upplever att ämnet 
inte är riktat till dem. Därför skapade jag ett material utan traditionellt 
manliga  inslag,  för  att  inkludera  alla  elever.  Fakta  förenklades  och 
konkretiserades  så  att  den  blev  relevant  och  begriplig  för  eleverna. 
Produkten  syftade  till  att  vara  åldersanpassad  och  kreativt 
stimulerande, då barns kunskaper gynnas av lekfullt lärande. Materialet 
bestod  av  texter  och  övningar  med  tillhörande  praktiskt  material. 
Produkten testades av åtta flickor och sju pojkar i årskurs fem. Åsikter 
och  synpunkter  om  produkten  samlades  in  via  en  enkät.  Enligt 
enkäterna  skapade  mitt  material  nyfikenhet  för  ämnet,  både  bland 
flickor och pojkar. De upplevde att de tittade och läste i boken för att det 
var  underhållande,  inte  för  att  de  skulle  lära  sig  något  som  står  i 
kursplanen.  Metoden att skapa ett annorlunda läromedel är ett enkelt 
knep för att tillvarata det naturliga intresset eleverna har. 
_______________________________________________
Nyckelord:  läromedel,  naturvetenskap,  genusneutralt,  atom,  kemi, 
årskurs 4-6
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1. Inledning 

Mindre barn har ofta ett intresse av det som finns runt omkring dem, djur och natur 
samt  en  önskan  om  att  förstå  omvärlden.  Lindahl  (2003)  skriver  att  barn  i 
tioårsåldern tycker att naturvetenskap är intressant och roligt. Trots detta minskar 
intresset för naturvetenskap och teknik stadigt bland ungdomar. Flickors frånvaro 
lyser tydligt på eftergymnasiala naturvetenskapliga utbildningar. Lindahl anser att 
man måste engagera och initiera intresset redan i lågstadiet.

Som grundskoleelev var min största skräck NO. Ämnena var mycket komplicerade 
och förklaringarna läraren gav gjorde oftast att man blev mer förvirrad än man varit 
tidigare.  Att  läsa  vidare  inom  naturvetenskap  har  därför  aldrig  varit  något 
alternativ. Istället fortsattes mina studier inom humaniora. Mäkta förvånad blev jag 
därför när jag vid senare ålder började läsa om naturvetenskapliga fenomen och 
plötsligt  började  förstå  hur  all  fakta  som  lästs  genom  åren  hängde  ihop  och 
förklarade hur omvärlden fungerar. Jag har alltså klarat skolgången utan att förstå 
de elementära delarna av undervisningen på NO-lektionerna. Insikten om vad som 
ingår inom naturvetenskap har förändrat min inställning till ämnet. Att de saker jag 
funnit intressant klassas som naturvetenskap har jag aldrig förstått och ingen har 
påtalat detta. Min uppfattning av NO-ämnena har varit betydligt dystrare och mer 
monoton. Utifrån min undervisning har jag tolkat att kemi är att elda olika ämnen i  
ett dragskåp. Biologi innebär att man läser fakta om kroppens system i en bok. Fysik 
har med matte att göra, men är inget som vi läst.  Teknik är att löda kretsar till  
lampor som inte fungerar. Vår undervisning hängde helt på läromedlen och det var 
väldigt tråkigt. Tydligen var det inte bara i min NO-undervisning som böckerna var 
lärare utan Hedrén och Jidesjö (2010) refererar till undersökningar som visar att 
läromedlet har en stor roll i genomförandet av undervisningen. Forskarstudenten 
Adolfsson (2005) skriver dessutom att läromedlen inte uppfattas som relevanta för 
flickor.  Min  ambition  har  varit  att  presentera  naturvetenskap  utan  att  använda 
traditionellt  manliga  intresseområden  för  att  på  så  vis  inkludera  alla,  oavsett 
grundintressen. Mitt utvecklingsarbete har därför varit  att skapa ett kreativt  och 
spännande läromedel inom NO för mellanstadiet. 

2. Bakgrund

2.1 Läroplaner

Den obligatoriska skolans läroplan (lpo 94) säger att ”utforskande, nyfikenhet och 
lust  att  lära  skall  utgöra  en  grund  för  undervisningen”  (ibid.,  s.  14).  Läraren 
ansvarar  även  ”för  att  flickor  och  pojkar  får  ett  lika  stort  inflytande  över  och 
utrymme i undervisningen” (ibid., s. 18). Inom lärarens ansvar ingår även att se till 
att eleverna får prova olika arbetsformer och arbetssätt.

För  årskurserna  4-6  innehåller  kursplanen  i  kemi  följande  centrala  innehåll 
angående avsnittet kemin i naturen och kemin och världsbilden.
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− Materiens uppbyggnad och oförstörbarhet. Enkla atom- 
och molekylmodeller.
− Upptäckter  inom  kemiområdet.  Deras  betydelse  för 
människans livsvillkor och syn på världen.
− Historiska  beskrivningar  av  materiens  uppbyggnad. 
Kemins  förändring  från  magi  och  mystik  till  modern 
vetenskap.
− Kreativa sätt att kommunicera kunskaper i kemi.
(Kursplanen för kemi: årskurserna 4-6)

2.2 Lärandeteorier

Problemet som NO-ämnet tampas med är ett falnande intresse ju högre eleverna 
kommer upp i årskurserna i grundskolan (McEwen, 2010). Granlund och Timarac 
(2010)  nämner Gardner  (1975)  som hävdade att  en tidig  introduktion av ämnet 
leder  till  ökat  intresse  i  äldre  ålder.  Lindahl  (2003)  skriver  att  syftet  med NO-
undervisning i grundskolan är att väcka elevernas intresse för ämnet. Uppgiften blir 
sedan att bibehålla fascinationen och nyfikenheten om fenomen och företeelser i 
omgivningen.  Detta  oavsett  vad  eleverna  sedan  väljer  att  studera  vidare  inom. 
Intresse  är  besläktat  med  motivation  och  attityd  skriver  Stensmo  (2009).  Han 
menar att  ett  intresseområde initieras av motivation och att  attityden till  ämnet 
spontant är god. Intresse uppvisas i uppmärksamhet, detta eftersom människans 
uppfattningsförmåga är selektiv, förklarar han. Intresse är förknippat med lust som 
i  sig är en motivation.  Även Lillemyr (2006) menar att  motivation krävs för att 
lärande ska ske. 

Intresse kräver alltså motivation och en god attityd. Detta förklarar Stensmo (2009) 
utifrån den grekiske filosofen Epikuros hedonism som ansåg att människan till sin 
natur försöker uppnå lust  och kämpar mot olust.  Människan har alltså två olika 
spontana  handlingar,  antingen  närmande  eller  fjärmande,  där  motivet  är  det 
väsentliga.  En  närmande  handling  kan  vara  att  eftersträva  godkänt  på  ett  prov 
medan en fjärmande handling kan vara att försöka undvika något, tex disciplinär 
bestraffning.  Detta är en av de äldre motivationsteorierna skriver Stensmo. Han 
menar att motivation kan bildas genom att skapa meningsfullhet som på så vis ger 
en  inre  motivation,  i  form  av  uppfyllda  behov  och  känslor,  och  även  yttre 
motivation, genom belöning. Lindahl (2003) tror att en av anledningarna till det 
låga intresset för ämnet baseras på oförståelsen inför varför de läser ämnet, de har 
ingen  insikt  i  vad  de  ska  använda  ämneskunskaperna  till.  Eleverna  kan  finna 
meningsfullheten genom att de uppmärksammas på syftet med ämnena. 

Dewey tecknade strofen ”learning by doing”, vilket på svenska motsvarar lära av att 
göra.  Gynnsamt  lärande  sker  genom  att  alla  kroppens  sinnen  aktiveras,  enligt 
Deweys teorier förklarar Sundgren (kapitel i Forsell, 2007). Av den anledningen är 
det få elever som lär sig bäst genom att läsa, där endast ett sinne används. Alltså 
borde  det  optimala  läromedlet  bestå  av  aktiverande  material.  Lillemyr  (2006) 
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bekräftar  detta  och  menar  att  lärande  måste  vara  frekvent  och  övningsbaserat. 
Upplevelser och deltagande har en motiverande och entusiasmerande effekt som är 
direkt  gynnsam  för  lärandet  menar  han  vidare,  vilket  även  Stensmo  bekräftar 
(2009). 

För att undervisning ska bli effektiv bör fokus flyttas från läraren och böckerna och 
istället  utgå  från  eleverna.  Lillemyr  (2006)  skriver  att  lärande  sker  i  sociala 
sammanhang trots att det är en individuell process. Med det menas att det inte är 
möjligt att lära någon annan något. Utan förförståelsen är man inte mottaglig för 
svaret och förklaringen även om man får den skriven i pannan. Det man däremot 
kan  göra  är  att  påkalla  uppmärksamheten  för  ett  visst  fenomen  och  sedan 
tillhandahålla  schiffernycklar  för  förståelse.  Utifrån  Lillemyrs  påstående  borde 
arbetsuppgifterna  anpassas  för  att  möta  varje  elevs  förförståelse.  Dessutom 
förtydligas vikten av att stämma av och diskutera uppgifterna med eleverna, för att 
på så vis befästa kunskaperna. Enligt Vygotskij (1995) kan lärande endast bli möjligt 
som  påbyggnad  av  tidigare  upplevelser.  Av  den  anledningen  är  utveckling  och 
lärande beroende av varandra. Vygotskijs närmaste utvecklingszon avser lärandet i 
relation  till  elevens  utvecklingsnivå.  Poängen  är  att  man  ska  sikta  mot  den 
utvecklingsnivå eleven är på väg mot,  men ännu inte är inne i  för att  få största 
avkastningen av lärandet. Det optimala lärandet sker utanför elevens trygghetszon, 
menar  Vygotskij.  Elevernas  individuella  förutsättningar  försvårar  däremot 
möjligheten att skapa ett läromedel utifrån den närmaste utvecklingszonen. 

2.3 Litteraturgenomgång om naturvetenskapliga läromedel

McEwen (Karlstads universitet, 2010) som är forskare inom utbildningsvetenskap 
har  precis  avslutat  ett  projektarbete  angående  ungdomars  relation  till 
naturvetenskap. Hon skriver att naturvetenskap och teknik under en lång har tid 
drabbats  av  ett  falnande  intresse  bland  ungdomar  och  barn.  Hon  hävdar  att 
elvaårsåldern  är  kritisk  och  den  tid  de  flesta  barn  mister  intresset  för  ämnena. 
Vidare menar hon att detta är anmärkningsvärt med hänvisning till att mindre barn 
ofta  hyser  stort  intresse  för  djur  och  natur.  Behovet  av  naturvetare  kommer  i 
framtiden  öka  menar  McEwen.  Vidare  menar  hon  att  vikten  av  förståelse  och 
insatthet  i  naturvetenskapliga  frågor  kommer  ställas  som  krav  på  goda 
samhällsmedborgare samt att kravet på miljömedvetenhet kommer öka i framtiden. 
Lösningen på detta menar hon är att barns intresse för ämnena bibehålls och stärks 
under grundskolans tidigare år.

Det är framför allt flickor som saknar intresse för naturvetenskap och teknik, enligt 
Lindahl  (2003).  Forskarstudenten  Adolfsson  (2005)  menar  att  flickor  upplever 
ämnena som typiskt manliga och inte uppfattar ämnena som relevanta för egen del. 
Adolfsson skriver att  flickorna anser att  läromedlen i  ämnena fysik och kemi är 
alltför inriktade mot typiskt manliga intresseområden, så som motorer och bilar. 
Det är viktigt att få upp elevernas intresse för de naturvetenskapliga ämnena och 
framför allt vill man rekrytera fler kvinnor till utbildningar inom dessa områden. 
Flickor tenderar även att uppfatta det naturvetenskapliga arbetssättet som tråkigt. 
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Adolfsson  skriver  även  att  flickorna  får  lite  eller  inget  stöd  från  varken  lärare, 
föräldrar eller kompisar att utvecklas inom området.  

För att förklara skillnaderna mellan de strukturella förväntningarna på flickor och 
pojkar används ordet genus. Genus är ett begrepp som definierar det som enligt 
sociala  och  kulturella  föreställningar  är  manligt  respektive  kvinnligt,  menar 
historikern och genusforskaren Hirdman (2003). Det som av traditionen uppfattas 
som manligt  och kvinnligt  hålls isär och kan tolkas som motsatser.  Enligt  dessa 
föreställningar  placeras  det  traditionellt  manliga  i  centrum  och  bildar  därmed 
normen,  vilket  innebär  att  det  manliga  blir  utgångspunkten  för  strukturen  och 
därav värderas högre. Denna ordning upprätthålls av alla i samhället, även om det 
oftast  sker  omedvetet.  Detta  benämner  Hirdman  genuskontrakt  och  det 
förekommer överallt där människor deltar och därför även inom naturvetenskapen. 

Problematiken kring naturvetenskap i  skolan tror Wigers (2008) handlar om att 
ämnena eskalerar i svårighetsgrad i en absurd takt. Lösningen på detta menar hon 
med hänvisning till  Lindahl (2003), är att introducera ämnena mycket tidigare i 
elevernas skolgång. Ett naturvetenskapligt ämne som utövas tidigt är biologi. Det 
finns en avsaknad och knapphet inom tidig fysik, kemi och teknik-undervisning. 
Ämnet biologi blev rankat som mest intressant av NO-ämnena i Wigers studie om 
intresset för naturvetenskap.  Hedrén och Jidesjö (2010) menar att  biologiämnet 
ofta inriktas mot miljövård. Samtidigt skriver de att elever generellt har ett intresse 
av  att  lära  sig  om  dagens  och  morgondagens  frågor,  det  som  kallas  hållbar 
utveckling.  Avsaknaden  av  framtidsperpektivet  och  ”systematiska  kopplingar  till 
samhällsutvecklingen” (ibid., s. 16) är påtaglig i kemi- och fysikläromedlen. 

En anledning till dalande intresse hävdar Lindahl (2003) kan vara lärarens attityd 
till ämnet. Enligt läroplanen och styrdokumenten måste alla lärare undervisa i NO 
trots att ämneskompetens saknas till förmån för en annan ämnesinriktning. Detta 
kan ha en negativ effekt som avspeglas i barnens intresse för ämnet menar Lindahl.  
Hedrén och Jidesjö (2010) förklarar att många elever upplever att de endast skriver 
av från tavlan och böckerna utan att egentligen förstå vad som menas. Enligt Jidesjö 
(skolverket,  2009)  utgör  inte  naturvetenskap  en  samtalsgrund  utan  är  av 
skoltraditionen förknippad med absolutism, till  skillnad från skolans övriga mer 
diskussionsvänliga ämnen. Han menar vidare att ämnet med fördel bör diskuteras 
med eleverna för att göra det intressant och relevant.

Hedrén  och  Jidesjö  (2010)  har  på  uppdrag  av  Skolinspektionen  publicerat  en 
rapport som berör läromedel i fysikundervisningen. Enligt rapporten är läromedlen 
bristfälliga  inom  samtliga  av  naturvetenskapens  olika  ämnen.  De  förklarar  att 
många av de aspekter som betonas i styrdokumenten helt avsaknas i läromedlen. En 
metod för att stävja problematiken i att skapa meningsfullhet i ämnet är att koppla 
samman  vetenskap,  teknologi  och  samhällsutveckling,  förklarar  de.  Detta 
perspektiv  har  haft  en  positiv  inverkan  på  både  intresset  och 
användningsfrekvensen  av  ämneskunskaperna  utanför  skolan,  däremot  saknas 
denna aspekt i läromedlen. Ett perspektiv som däremot används för att ge inblick i  
ämnets meningsfullhet är det historiska tillbakablickandet. Detta visar även på hur 
vetenskapen har utvecklats, skriver Hedrén och Jidesjö. Det filosofiska perspektivet 
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kan kopplas till det historiska, skriver de vidare, genom att genomföra diskussioner 
om aktuella och framtidens utmaningar och problem. Författarna hävdar att detta 
arbetssätt  har  uppenbara  fördelar  för  intresset  för  ämnet  och  ökar 
ämnesprestationerna.  Denna  tvärvetenskapliga  ingång  till  ämnet  är  dock  sällan 
förekommande. I stället är det vanligast att vikten av experiment med tillhörande 
rätt  och  fel  svar  betonas  i  existerande  läromedel,  konstaterar  de.  De  största 
bristerna gällande läromedlen återfinns enligt författarna i fysik och kemi. Utbudet 
är bättre inom biologi. Hedrén och Jidesjö skriver att det finns stort underlag för att 
bevisa att läromedlets påverkan av undervisningen i klassrummet är mycket stor. 
Trots detta kan de påvisa stora brister inom materialet som finns.  

Ett läromedel som inkluderar alla, oavsett kön, kräver en kartläggning av intressen 
och hobbyer från båda grupperna. Med tanke på tidsbegränsningen för mitt eget 
arbete valde jag att använda Wibergs studie (2010). Eftersom den är så pass aktuell 
och utförd i en relativt stor urvalsgrupp får vi förmoda att resultatet fortfarande är 
giltigt  och  applicerbart  på  min  studie.  Enligt  Wibergs  intervjuresultat  med  sju 
flickor och sex pojkar i årskurs 6 går det att utröna att populära fritidsintressen 
bland flickorna var dans, tennis, chatta på datorn, musik, teater och umgås med 
kamrater. Pojkarna var mest roade av musik, basket, umgås med kamrater, datorer 
och  hemsidor.  Det  jag  kan  utröna  ur  detta  är  att  ungdomarna  uteslutande  har 
estetiska  och  aktiverande  intressen,  där  olika  sinnen  används.  Ingen  nämner 
läsning som en hobby utan att har aktiva och kreativa hobbyer. Detta intressekapital 
ville  jag tillvara ta i  mitt  utvecklingsarbete. Med hänvisning till  Wibergs resultat 
beslutade  jag  mig  för  att  försöka  konstruera  ett  material  som  var  kreativt  och 
estetiskt tilltalande. 

2.4 Syfte

Syftet  med  detta  utvecklingsarbete  är  att  skapa  ett  genusneutralt  läromedel  för 
årskurs  4-6  där  eleven  får  använda  olika  sinnen  då  de  lär  sig  om  atomens 
uppbyggnad.

3. Metodologi

3.1 Forskningsetiska principer

I en studie där människor medverkar är man som forskande skyldig att följa de 
forskningsetiska ställningstagandena. Därför har jag innan testperioden lämnat ut 
ett  missivbrev till  berörda föräldrar som förklarar  utvecklingsarbetet,  syftet  med 
studien samt de forskningsetiska principerna. De har därefter haft möjligheten att 
skriftligt ge ett eventuellt godkännande av medverkande i studien. I missivbrevet 
har jag i enlighet med Stukáts (2005) rekommendationer infogat Vetenskapsrådets 
fyra forskningsetiska krav. 
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Informationskravet innebär att forskaren är skyldig att informera samtliga berörda 
angående syftet med studien. Även hur deras deltagande uppgift lyder samt villkor 
för deltagandet. Deltagandet är frivilligt och berörda har rätt att avbryta samarbetet 
under arbetets gång. 

Samtyckeskravet  kräver  att  undersökningsdeltagandet  får  ett  formellt 
godkännande.  För  att  kunna  delta  i  studien  måste  samtycke  ske  skriftligt.  Är 
medverkande under femton år krävs samtycke från förälder eller vårdnadshavare. 
Medverkandet är frivilligt och kan avbrytas utan att personen drabbas av negativa 
följder. Det innebär även att deltagaren aldrig får utsättas för obefogad pådrivning 
eller påverkan.  

Konfidentialitetskravet  betyder  att  total  tystnadsplikt  föreligger  under  hela 
forkningsprojektet. Alla uppgifter som berör enskilda personer och kan uppfattas 
som  identifierbara  ska  lagras  och  avrapporteras  så  att  det  inte  är  möjligt  att 
identifiera vederbörande av utomstående.   Anteckningar,  inspelningar och annat 
material ska förvaras på ett sådant sätt att det är omöjligt för obehöriga att komma 
åt. 

Nyttjandekravet förklarar att uppgifter som framkommer i och med studien är låsta 
till  rapporten och får  inte  användas  i  andra  sammanhang eller  säljas  vidare  för 
kommersiellt bruk. Uppgifter som framkommer får heller inte användas som grund 
för beslut eller åtgärder gällande den enskilde om inte särskilt medgivande givits av 
den berörde. 

3.2 Urval

Utvecklingsarbetet riktades till en allmän målgrupp i årskurs fem. För att kunna 
göra  ett  stickprov  måste  alltså  individer  av  båda  könen  förekomma  under 
testperioden. Materialet finns i en upplaga som testades av elever ur en femteklass. 
Detta för att senare kunna ta del av deras åsikter om produkten. Björndal (2005) 
förklarar  att  generaliserande  slutsatser  kräver  att  ett  flertal  personer  deltar  i 
studien.  Nackdelen  med  många  deltagare  är  databearbetningen,  enligt  Stukát 
(2005). 

Urvalsgruppen bestod av totalt femton elever, åtta flickor och sju pojkar, i årskurs 
fem på en skola i en liten stad i mellersta Sverige. Alla deltagarna gick i samma klass 
och  kände  därför  varandra.  Klassen  fick  tillgång  till  materialet  under  tre  dagar. 
Materialet syftade till att vara användarvänligt och krävde därför ingen omfattande 
handledning  från  läraren,  varför  eleverna  kunde  arbeta  med  produkten  när  de 
önskade. 
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3.3 Datainsamlingsmetod

Det kritiska ögat vid litteraturgenomgången betonas av Stukát (2005). Han skriver 
att  det är viktigt  att  ta reda på vem som skrivit  de olika publikationerna för att 
därefter kunna avgöra validiteten i texten. Detta har jag beaktat då jag samlat data 
ur forskningsrapporter och andra publikationer.

För  att  utröna  bristerna  inom  existerande  naturvetenskapliga  läromedel  har  en 
inventering genomförts beträffande andra examensarbeten samt avhandlingar som 
styrker  detta  och  betraktar  det  som  ett  problem.  För  att  kunna  genomföra 
utformningen av ett  naturvetenskapligt  material  krävs kunskap och förståelse av 
relevant fakta. För att vara omformuleringar och förenklade förklaringar skulle vara 
genomförbart krävdes att kunskapen var befäst hos mig först. 

Som en del i mitt utvecklingsarbete konstruerade jag ett material som kan användas 
i  kemiundervisningen  om  atomen  i  årskurserna  4-6.  Tanken  var  att  läromedlet 
skulle utformas som en interaktiv bok, med förhoppningen att formatet lockade till 
nyfikenhet  och  lärande.  Dessutom  var  avsikten  att  bryta  mot  den  traditionella 
formen  som  mest  är  riktad  till  pojkar.  Därför  eftersträvades  genusneutralitet  i 
materialet. Fördelen med bokformat är att den är portabel och självständig, dvs den 
kräver inte några andra tillbehör för att fungera. Materialet går att ta med sig ut i  
naturen om man så önskar.  

För  att  kunna  ta  del  av  elevernas  synpunkter  och  tankar  kring  materialet 
utformades en enkät. Femton elever, varav åtta var flickor och sju pojkar, deltog i 
enkätstudien (se bilaga). Medverkande svarade på enkätfrågorna i anslutning till att 
materialet  hade  funnits  tillgängligt  i  skolan  under  tre  dagar.  Enkäten  gav 
möjligheten att ta del av vad eleverna tyckte fungerade bra och vad de uppfattade 
som brister.  Utifrån återkopplingen utvärderades produkten.  Deras åsikter kring 
materialet  användes  sedan  för  att  ta  reda  på  huruvida  boken  stimulerade  och 
skapade nyfikenhet  eller  ej.  Enkäten bestod av värderande frågor  angående min 
produkt  som  eleverna  själva  förväntades  svara  på  utifrån  egna  synpunkter  och 
reflektioner. Då strävansmålet med studien var att skapa ett genusneutralt material 
har  flickor  och  pojkars  svar  separerats  i  resultatet.  Detta  för  att  kunna  utröna 
huruvida materialet uppskattades av individer oavsett kön. 

Stukát (2005) och Björndal (2005) förklarar att fördelen med en enkät gentemot 
intervjuer  är  att  det  är  möjligt  att  nå  fler  människor  och  detta  ger  tyngd  till 
resultatet.  Det  går  även  att  generalisera  i  och  med  att  fler  personer  deltar  i 
enkätundersökningen  och  resultatet  kan  på  så  vis  representera  en  större  grupp 
elever  än  de  få  som  blir  intervjuade.  Nackdelen  menar  författarna  dock  är  att 
utformningen på frågorna är  direkt  avgörande för  svaren man får.  Dessutom är 
risken att missa en intressant ingång stor i jämförelse med vid ett intervjutillfälle då 
samtalet  kan  styras  och  förändras  för  att  synkronisera  med  svaren.  Det  gamla 
uttrycket ”som man frågar får man svar” gäller när en enkät används. Svarsvidden 
blir  precis  så  snäv  som den görs.  Ytterligare  en nackdel  är  enligt  Stukát  att  en 
anonym enkät är mer utsatt för lättja än i en intervjusituation. Enkäten riskerar att 
inte  bli  tagen på lika stort  allvar som vid en intervju då informanten möter  sin 
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frågare och då har svårare att värja sig och slippa undan frågorna. En fördel med 
den  anonyma  enkäten  är  däremot  att  svaren  tenderar  att  vara  uppriktiga  som 
anonym än som identifierad under intervju. 

Istället för en kvantitativ enkät kan en kvalitativ enkät användas, förklarar Stukát 
(2005).  Skillnaden  dem  emellan  är  att  frågorna  är  öppna  och  kräver  att 
respondenten  kommenterar  och  skriver  fritt.  En  öppen  enkät  möjliggör  fria 
associationer och kan leda till intressanta ingångar. Risken med denna enkätform 
är att den inte alltid fylls i på ett tillfredsställande vis, menar Stukát. Alla uppskattar 
inte att skriva sitt hjärtas röst på en bit papper eller tenderar att skriva för torftigt. 
Risken för bortfall är därav påtaglig, skriver Stukát. För min studie är det av värde 
att  ta  del  av  en  grupps  åsikter  hellre  än  några  få  individers.  Jag  ville  göra  en 
djupdykning för att ta reda på vad som fungerade bra och vad som inte fungerade 
enligt eleverna, varför jag använde en kvalitativ enkät med öppna frågor (se bilaga).

4. Resultat

4.1 Produkt

Det  material  jag  konstruerade  bestod  av  en  samling  olika  övningar  med 
kompletterande  fakta,  presenterade  på  ett  kreativt  sätt.  För  att  göra  materialet 
estetiskt  tilltalande berikades  produkten  med många bilder.  Dessa  bilder  visade 
föremål  som  inte  är  kopplade  till  traditionellt  manliga  intressen,  detta  för  att 
undvika att flickor kände sig exkluderade genom estetiken. För att skapa intresse 
och nyfikenhet anlade jag luckor som måste öppnas för att leda vidare till mer fakta 
och  fler  uppgifter.  Syftet  med  denna  utformning  var  att  konkretisera  abstrakta 
teorier,  om  atomen,  genom  praktiskt  material  som  eleverna  fick  leka  och 
experimentera med. 

Bland annat fanns en övning där eleven förväntades fundera kring det periodiska 
systemet. Övningsmaterialet bestod av ett uppritat och givet mönster samt olika 
atombilder,  bifogade  som  små  kort.  Eleven  fick  sedan  själv  sortera  atomerna  i 
mönstret,  på vilket vis de önskade.  De uppmuntrades att  testa olika sätt  för att 
sedan välja det bästa systemet, enligt dem själva. Uppgiften kallades därför ”mitt 
periodiska  system”.  På  nästa  blad  i  boken  presenterades  en  förklaring  om  hur 
forskarna  tänkte  när  de  skapade  det  periodiska  systemet  som  användas  inom 
kemin. 

En övning om atomens uppbyggnad bestod av en modell med utskurna hål med ett 
visst antal platser i  respektive skal,  som symboliserade möjliga valenselektroner. 
Övningens syfte var att  eleverna skulle  fylla upp skalen med elektronpärlor och 
sedan  ta  reda  på  vilken  atom  de  byggt.  Detta  för  att  se  hur  lika  atomerna  är 
varandra, väldigt lite skiljer dem åt, men att denna skillnad har stor påverkan för 
resultatet, då grundämnena är mycket olika varandra. De uppmuntrades att bygga 
olika  atomer  och  sedan  stämma  av  med  vilka  de  konstruerat.  Premissen  för 
byggandet är att ett skal alltid måste bli fullt innan ett annat fylls på samt att det 



10

innersta  skalet  alltid  måste  fyllas  upp först.  Eleverna uppmärksammades på att 
respektive skal alltid har samma antal eventuella platser, men att antalet öppningar 
varierar skalen emellan. De uppmanades att fundera kring vilken av de atomer de 
byggt de trodde vägde minst respektive mest. 

4.2 Enkät

Då enkäten bestod av öppna frågor har elever emellanåt lämnat flera värderande 
ord. De ord som har snarlik betydelse har slagits samman under en betäckning. I  
tabellerna har varje elev fått en röst var. Av den anledningen förekommer liknande 
svarsalternativ som får representera elever som lämnat flera värderingar. Detta för 
att tydliggöra hur många elever som svarade i enkäten.

På frågan om vad de tyckte om boken visar figur 1 att samtliga femton deltagare 
lämnade ett positivt omdöme. Bland de åtta flickorna ansåg fyra att boken var rolig 
och underhållande, varav en ansåg att den var både rolig och fin. Två flickor svarade 
att boken var fin. Resterande två flickor upplevde att boken var annorlunda. Att den 
var interaktiv uppskattades av den ena flickan som kommenterade att det var kul att 
få öppna luckor. Bland de sju pojkarna var variationen inte så stor, fem av dem 
tyckte  att  den  var  underhållande  och  rolig.  De  två  andra  uttryckte  att  den  var 
annorlunda. Produkten kändes ”inte som en bok” enligt ena pojken. 

Rolig/Underhållande Fin Annorlunda Rolig/Fin
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Figur 1. Elevernas svar på frågan Vad tycker du om boken om atomen?

Pojkar
Flickor
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Elevernas uppfattning om texterna i min bok varierade enligt figur 2. Samtliga åtta 
flickor tyckte om texterna. Tre av dessa flickor menade dessutom att det var roligt 
att läsa dem. Att texterna gav kunskap menade en flicka. Fem av de sju pojkarna 
upplevde  texterna  som  bra.  Texterna  var  inte  särskilt  svåra  att  läsa  trots  att 
handstilen ibland kunde varit bättre, enligt en av pojkarna. Att texterna var roliga 
och bra menade en pojke. Att de var lärorika och bra ansåg två pojkar. Två pojkar 
tyckte att texterna var ”sådär” med hänvisning till att det var mycket att läsa.

Frågan  om  de  lärt  sig  något  de  inte  tidigare  visste  om  atomen  visade  på  stor 
variation eleverna emellan. Utifrån figur 3 framkommer att fem av de åtta flickorna 

Ja Ja, mycket Vet ej Kanske Nej, kunde innan
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Figur 3. Svar på frågan Lärde du dig något nytt om atomen som du inte visste innan?
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Figur 2. Elevernas svar på frågan Vad tycker du om texterna i boken?
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upplevde att de hade lärt sig mer om atomen än de tidigare kunde. En av dessa 
förklarar att hon ”lärde sig massor”. En flicka hade ingen uppfattning och svarade 
”vet ej” medan två flickor trodde att de lärt sig mer, men att inte kunde vara helt  
säkra varpå de svarade ”tror det”. Bland de sju pojkarna upplevde endast tre att de 
lärt sig något nytt om atomen. En pojke ”kunde lite innan” boken introducerades 
och därför inte upplevde sig ha lärt in något nytt. Tre pojkar var osäkra på om de 
lärt sig något och svarade ”vet ej”. 

Utlåtandet om den estetiska utformningen varierade enligt figur 4. Samtliga åtta 
flickor ansåg att produkten var fin. Att utformningen dessutom var bra menade tre 
flickor.  En flicka kommenterade att  den var färggrann och skojig.  Tre  av de sju 
pojkarna  uppfattade  materialet  som fint.  Att  den  var  rolig  tyckte  en  pojke.  Två 
pojkar uttryckte även att det ”kändes som ett spel” och en annan pojke manade att 
det ”inte kände som en bok”. Två pojkar hade ingen uppfattning och svarade ”vet 
ej”.
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Figur 4. Svar på frågan Vad tyckte du om formen/utseendet på boken?

Pojkar
Flickor



13

Figur 5 visar att åsikterna om uppgifterna i materialet gick isär, de både risades och 
rosades.  Två  av  de  åtta  flickorna  konstaterade  att  det  fanns  många  uppgifter  i 
boken. En flicka menade att det var lärorikt och kul. Att uppgifterna var roliga att 
utföra ansåg fyra flickor. En flicka tyckte att de flesta uppgifterna var roliga, dock 
inte  alla.  Att  materialet  inte  endast  bestod av  text  tyckte  en flicka  var  bra  som 
menade att det var ”kul att få göra”, inte bara läsa. Två flickor tyckte att det var svårt  
och jobbigt att utföra uppgifterna. Ytterligare en flicka instämde i den svala kritiken 
och menade att övningarna var ”sådär”. Av de sju pojkarna ansåg fyra att det fanns 
många uppgifter, varav en uttryckte att det till och med fanns för många uppgifter. 
Tre pojkar menade att det var kul, varav två ansåg att det dessutom var lärorikt. Att 
det var skönt att materialet inte bara bestod av text att läsa menade en pojke. Två 
pojkar lämnade svaret ”vet inte”.

Lärorikt/Kul
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Bra, inte bara text
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Figur 5. Elevernas svar på frågan Vad tyckte du om uppgifterna i boken?
(förstoringsglasen)
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Att eleverna hade olika favoriter i materialet blev tydligt i figur 6 under frågan om 
vad de ansåg vara mest lyckat i boken. Sagan om molekylerna var uppskattad bland 
flickorna, fyra flickor rankade den högst. ”Molekylerna var roliga” skrev en flicka. 
Två  pojkar  tyckte  bäst  om  momentet  om  atomens  uppbyggnad,  ”det  där  med 
elektronerna var kul för man såg verkligen”. Tre flickor och två pojkar uppskattade 
det periodiska systemet mest. Atomen i Globen föll en flicka och två pojkar i smaken 
”det var häftigt att den var så liten” skrev en pojke. En pojke hade ingen favorit utan 
svarade med ”vet ej”.

5. Diskussion

5.1 Metoddiskussion

Att utforma en bra och neutral enkät var komplicerat och invecklat vilket även både 
Stukát (2005) och Björndal (2005) hävdade. Ofrånkomligt har det skrivna ordet en 
tendens  att  följa  mina  tankegångar  vid  utformningen vilket  leder  till  att  många 
intressanta  åsikter  och  tankar  aldrig  uppdagas.  Öppna frågor  formulerades  som 
skulle tvinga eleverna att reflektera. När enkäterna var insamlade och bearbetade 
framkom  att  frågorna  ändå  kunde  besvaras  med  enstaka  ord  och  yttringar.  Ett 
mycket positivt utfall var att eleverna generellt lämnade värderande kommentarer 
som möjliggjorde en utvärdering av produkten.

För  att  inte  påverka  eleverna  i  sina  reflektioner  valde  jag  att  inte  närvara  vid 
utdelningen och ifyllandet av enkäten. Nackdelen var då att enkäten delades ut före 
lunch med instruktionen ”fyll  i  och gå på lunch när ni  är  klara”.  Onekligen var 
många ytterst flitiga och lämnade ”vet inte” som svar. Enkäten gav därför inte helt 
reflekterande tankar utan gav snabba sekundsvar, likt en frågesport. Det positiva är 
dock att de som svarade med annat än ”vet inte” gav spontana svar som sannolikt  
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Figur 6. Elevernas svar på frågan Vilket avsnitt tyckte du bäst om?
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var uppriktiga. Däremot hade det varit uppskattat för min kreativa process att få ta 
del  av  djupreflekterande  åsikter  kring  produkten.  Vid  denna  åsiktsinhämtning 
angavs främst ytliga tankar och synpunkter. 

Den kvalitativa enkätformen var möjligtvis svår för åldersgruppen. Sparsmakade 
och  ibland  ej  uttömmande  svar  var  sannolikt  beroende  av  valet  av 
datainsamlingsmetod. Efter att enkäten var ifylld och inlämnad tillfrågades några 
elever om vad de tyckte om enkäten i sig. Vissa uttryckte att den var funktionell  
medan andra ansåg att det var omotiverande att skriva. På frågan om de hellre hade 
velat  prata  om  produkten  svarade  de  flesta  att  de  hade  föredragit  det  med 
hänvisning till att det är ”lättare att säga det man tänker”. Den aspekten är värdefull 
för framtida undersökningar inom åldersgruppen.

5.2 Produktdiskussion

Flickor uppfattar i större grad än pojkar att naturvetenskap inte angår dem enligt 
Adolfsson (2005) som även konstaterar att de läromedlen som finns uppfattas som 
riktade  endast  till  pojkar,  då  de  bara  behandlar  traditionella  manliga 
intresseområden. Många flickor upplever därför att ämnet inte är riktat till dem. 
Det är problematiskt att flickor inte känner sig inkluderade i ämnet och det fick mig 
att eftersträva en genusneutralitet i min produkt. När materialet utarbetades hade 
jag detta i åtanke och det påverkade utförandet. Därför var det väldigt spännande 
att ta del av enkätresultaten då det framkom att materialet inte var könsbundet utan 
uppskattades av individer av båda könen. Detta visade därmed att både flickor och 
pojkar har ett naturligt intresse för naturvetenskap, så länge vi visar att ämnet är  
riktat  till  dem.  Presentationen  och  genomförande  är  alltså  en  viktig  faktor  för 
motivation och intresse.

En  fundering  jag  slogs  av  medan  jag  arbetade  med  mitt  utvecklingsarbete  var 
huruvida det  inte  är  så  att  biologi  har  högre status än övriga NO-ämnen bland 
lärare,  inköpsansvarig  i  skolan  och  läroboksförfattare.  Efter  en  genomgång  av 
diverse naturvetenskapliga läromedel har det visat sig att läromedlen i biologi är 
bättre utarbetade och mer omfattande än övriga naturvetenskapliga ämnen. Kemi 
och fysik delade på en volym medan biologin hade en helt egen bok. Lindahl (2003) 
menar  att  detta  signalerar  att  biologi  är  ett  viktigare  ämne  och  att  det  var  så 
eleverna uppfattade det.  Biologi var ett ämne eleverna kunde relatera till  medan 
kemi och fysik bara var svåra teoretiska ämnen, utan egentlig anknytning till dem 
själva eller deras liv,  vilket givetvis är  synd då ämnena förklarar deras omvärld. 
Kritiken i Hedrén och Jidesjös (2010) studie om naturvetenskapliga läromedel, är 
att fakta presenteras utan att sättas in i ett för eleven begripligt sammanhang. De 
konstaterar  därför  att  läromedlen  måste  bli  bättre  på  att  visa  vad  som  är 
naturvetenskap  genom  att  ge  alldagliga  exempel  som  uppmärksammar  dem  på 
olika teorier de läst  om och faktiskt  ger ett  konkret exempel  från deras vardag. 
Författarna menar att kemi- och fysikböckerna är illa genomtänkta i det avseendet. 
NO-böckerna  borde  påvisa  relevansen  i  ämnena  genom  att  koppla  fakta  till 
verkligheten på ett tydligare vis. Min tanke med mitt material var därför att försöka 
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tydliggöra  relevansen  i  ämnesområdet  jag  behandlade.  Därför  valde  jag  att 
konkretisera vad en atom är genom att eleven själv får upptäcka var man återfinner 
atomer. Genom att lägga fokus på sammanhanget kan ämnena tydliggöras och få 
naturlig relevans. Författarna menar även att om vetenskap dessutom används för 
att  förklara  samhällsutvecklingen  och  teknologin  konkretiseras  vikten  av  ämnet 
ännu  mer.  Med  fördel  bör  detta  vara  ett  givet  inslag  i  allt  naturvetenskapligt 
undervisningsmaterial. Det blir därför nästa steg i utveckling av produkten.

Att vikten av ett bra och väl utvecklat läromedel är stor går tydligt att urskilja i  
Hedrén och Jidesjös (2010) studie. De skriver att läromedlet till stor del påverkar 
aktiviteterna  samt  hur  undervisningen  bedrivs  i  klassrummet.  Trots  detta  är 
undervisningsmaterialet  ofta  förlegat,  för  svårt  och  ointressant  för  målgruppen, 
varpå eleverna får känslan av att de läser ämnet för att klara proven men kan inte se 
nyttan av ämneskunskaperna i andra sammanhang. Hedrén och Jidesjö förklarar 
att många elever upplever att de endast skriver av från tavlan och böckerna utan att 
egentligen förstå vad som menas. Det skulle kunna liknas vid att läsa ett främmande 
språk utan att få förklaringar till vad orden betyder. Alltså kan man skriva av och 
lära in ytligt men man kan aldrig använda dessa fraser eftersom man inte vet vad de 
innebär  eller  i  vilket  sammanhang  de  hör  hemma.  Lindahl  (2003)  menar  att 
intresset  för  ämnet,  bland  både  pojkar  och  flickor  sjunker  då  undervisningen 
upplevs sakna relevans för den egna individen. Att synliggöra relationen mellan NO 
och samhällsutveckling är därför av stor betydelse. Framför allt då ungdomar har 
ett engagemang angående samtid- och framtidsfrågor.

För att ge naturvetenskapen rättmätig relevans menar Jidesjö (skolverket, 2009) att 
samtal kring ämnet bör vara en del av undervisningen. Han hävdar att en anledning 
till  naturvetenskapens  låga  attraktionskraft  bland  unga  kan  bero  på  att  ämnet 
traditionellt inte utgör diskussionsmaterial till skillnad från övriga ämnen i skolan. 
Ämnet är av traditionen starkt förknippat med absolutism, dvs förbestämt rätt eller 
fel utan utrymme för tolkning. Genom att uppmärksamma eleverna på att ämnet 
går att reflektera kring görs ämnet mer angeläget och intressant menar Jidesjö. Med 
fördel bör läraren samtala med eleverna medan de arbetar med produkten för att ta 
del av deras reflektioner kring sitt eget arbete och sitt lärande. Detta för att stämma 
av  med  eleverna  och  göra  naturvetenskap  till  ett  diskussionsvänligt  ämne. 
Produkten  bör  med  fördel  användas  som  diskussionsunderlag.  Uppgiften  ”Mitt 
periodiska system” är en lämplig samtalsgrund. Under detta moment blir en dialog 
om  naturvetenskap  och  matematikens  sortering  naturlig  att  avhandla  och 
verbalisera. Eleven sätter ord på sina tankar och upplever att ämnet är väl lämpat 
för diskussion och eftertanke. Enligt Lillemyr (2006) är samtalet ett sätt att befästa 
kunskaperna. 

Initialt var tanken att materialet skulle vara självgående. Men efter reflektion och 
utvärdering  insåg  jag  vilken  enorm  potential  som  finns  om  man  som  pedagog 
utnyttjar materialet till  fullo. Arbetshäftet måste fortfarande vara elevvänligt och 
tillåta  självständigt  arbete.  Däremot  bör  läraren  agera  handledare  och följa  upp 
elevens  tankar  och  idéer  och  på  så  vis  göra  naturvetenskapen  till  ett 
diskussionsämne.  Lindahl  (2003)  förklarar  att  lärare,  oavsett  ämneskompetens 
måste undervisa i NO och att detta har en negativ påverkan på elevernas intresse, 
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då läraren  känner  osäkerhet  och motvilja  för  ämnet.  Min produkt  testades  i  en 
femteklass  där  läraren  saknade  naturvetenskaplig  ämnesinriktning.  Trots  detta 
ansåg hon att arbetet med denna inte var oöverkomligt svårt. Dock upplever jag att 
den  största  behållningen av  arbete  med min  produkt  sker  med handledning  av 
lärare med adekvat naturvetenskaplig inriktning. Med den nya lärarlegitimationen 
kommer sannolikt detta lärarinitierade ointresse stävjas. 

Att få arbeta med övningar inom den närmsta utvecklingszonen menar Vygotskij 
(1995) har en god inverkan på inlärningen. För att kunna presentera atomen på ett 
överskådligt  vis  kompletterades  fakta  med  övningar  som  påvisade  hur 
informationen var relevant och kunde appliceras för att  göras begriplig och mer 
verklig. Ämnet bröts ned för att ta bort den allvarsamma stämpeln och öppna för 
nyfikenhet, utforskande och lekfullhet. Detta gjorde att materialet uppfattades som 
tillgängligt och mindre svårt. Två elever ansåg dock att uppgifterna var svåra eller 
jobbiga  att  utföra.  Däremot  hade  de  genomfört  alla  uppgifterna  i  arbetshäftet, 
självständigt.  Kanske  var  arbetssättet  ovant  och  därför  upplevdes  som  jobbigt. 
Uppgifterna  torde  inte  ha  varit  ouppnåeligt  svåra  eftersom  de  klarade  av  dem. 
Praktiskt  material  som  bygger  på  utforskande  grundas  i  elevens  personliga 
förförståelse  och  utvecklingsnivå.  Antingen  har  de  ingen  förståelse  och 
experimenterar fram en begynnande förståelse eller har de en grund som de kan 
bygga vidare på genom nya upptäckter angående ämnet. I enlighet med Vygotskijs 
teorier  borde  alltså  materialet  vara  gynnsamt  för  lärandet,  oavsett  elevernas 
individuella förutsättningar, dock på olika nivåer.

Eleverna  uppskattade  över  lag  produkten.  Den  uppfattades  som  rolig,  fin  och 
annorlunda (se figur 1). Detta berodde på att materialet var varierande och krävde 
handling från elevernas håll, i enlighet med Vygotskijs teorier om inlärning (1995). 
Texterna var bra enligt majoriteten och lärorika enligt några. Ett fåtal var skeptiska 
och menade att texterna var ”sådär” (se figur 2). Uppgifterna i boken var ett positivt 
inslag  enligt  hälften  av  eleverna.  Resterande  elever  ansåg  att  de  var  svåra  och 
jobbiga eller saknade helt åsikt om dem (se figur 5).  Produkten uppskattades av 
både flickor och pojkar.  Variationen mellan individerna var  större än skillnaden 
mellan könen. Alltså var utslaget av produkten lyckat. Varken flickor eller pojkar 
kände sig exkluderade av materialet, vilket var en framgång och innebar att syftet 
med utvecklingsarbetet blivit uppnått.

Majoriteten av eleverna upplevde att de hade lärt sig mer om atomen än de kunde 
innan testperioden (se figur 3). Mitt material lockade till nyfikenhet och detta i sig 
blev en motivation för lärandet, enligt Stensmos motivationsteori (2009). Att luckor 
öppnades och ledde till vidare fakta och information tyckte de var en rolig form. I 
enkäten framkom att produkten ”inte kändes som en skolbok” och att de tittade i 
den för att det var kul, inte för att lära sig (se figur 4). Produkten innehöll inga sidor  
med text utan snarare faktarutor kompletterade med övningar i form av olika spel.  
Eleverna upplevde att de använde materialet för sin egen glädjes skull, inte för att  
det ingår i kursplanen. Det omdömet visar på att utförandet trots allt blev lyckat. 
Däremot tyckte enstaka elever att texterna var ”sådär”. Jag tolkar det som att de 
hade förväntat sig en roligare text i det formatet, eftersom övningarna var som spel  
borde  texten  också  följa  det  mer  lättsamma  mönstret.  Denna  kontrast  bröt 
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emellanåt illusionen och gjorde att materialet uppfattades som ett läromedel. 

Produkten  strävade  efter  att  ta  tillvara  det  lekfulla  lärandet,  som  Vygotskij 
förespråkar (1995). Oavsett hur jag skriver eller designar mitt läromedel kan jag inte 
påtvinga kunskap, eftersom man endast kan lära sig själv när man är mottaglig för 
kunskapen,  enligt  Lillemyr  (2006).  Vygotskijs  närmaste  utvecklingszon  visar  att 
texterna och materialet måste vara på en högre nivå än den eleverna befinner sig på 
för att ett optimalt lärande ska ske. Alltså behövde mitt läromedel utmana elevernas 
utvecklingsnivå i den närmaste zonen, dvs varken för avancerat eller för simpelt. 
Detta hade jag i åtanke när jag utvecklade min produkt. Jag försökte använda ett 
lättillgängligt  och  lekfullt  språk  för  att  inkludera  alla  elever.  Fenomenen  som 
förklarades  i  materialet  förenklades  för  att  möta  eleverna  på  rätt  nivå,  för  att  
undvika känslan av alienation inför ämnet.

Det intressanta med denna studie var att när jag fick helt fria händer att skapa ett 
material för undervisning inom naturvetenskap som inspiration och stöd för lärare 
och elever i årskurs 4-6, valde att fokusera på ett centralt begrepp i kursplanen och 
sedan  byggde  hela  materialet  kring  detta.  Detta  utan  att  djupgående  skapa  ett 
sammanhang eller förklara varför man ska lära sig om ämnesområdet. Med andra 
ord  skapade  jag  ett  material  snarlikt  de  som redan finns  inom NO-ämnet.  Den 
väsentliga  skillnaden  från  traditionella  läromedel  var  själva  utformningen  och 
layouten, som förvisso uppskattades skarpt av eleverna och lockade till nyfikenhet. 
Denna  insikt om problematiken kring skapandet av ett läromedel antyder varför 
det  inte  introduceras  läromedel  som  är  bättre  anpassade  för  ändamålet. 
Föreställningen om ämnet är så djupt rotad att den är svår att bortse ifrån. För att  
lyckas skapa ett nytänkande material måste avsikten spikas och användas som ett 
mantra under arbetets gång.  

För  att  utveckla  produkten  kommer  samhällsutveckling,  teknologi  och 
naturvetenskap kopplas ihop på ett handfast vis,  helt enligt Hedrén och Jidesjös 
(2010) observation. Detta kan göras genom att naturvetenskap ställs i relation till  
teknologi för att förklara hur en maskin fungerar eller hur och varför ett föremål 
används  och  är  framtaget  och  konstruerat  utifrån  kunskap  om  naturvetenskap. 
Beträffande samhällsutvecklingen kan ett samband mellan teknologi och utveckling 
belysas. Ett exempel på detta kan vara ämnesområdet friktion som kan kopplas till 
infrastrukturen  med  tågsystem  och  dess  begränsningar  och  i  sin  tur  beskriva 
framtidens höghastighetståg som använder magnetism istället för hjul. Dessutom 
kommer fler  uppgifter  konstrueras  som beskriver  relaterade fenomen,  för  att  ge 
materialet mer bredd och tyngd. Dessutom ska en lärarhandledning med tips och 
diskussionsunderlag  utvecklas  för  att  stärka  ämnets  tillgänglighet  och  skapa  en 
naturlig samtalsgrund som gör ämnet mer familjärt för eleverna. 



19

5.3 Förslag på vidare utveckling

Förslag  på  vidare  utveckling  är  ett  digitalt  läromedel  i  de  naturvetenskapliga 
ämnena.  Detta  är  sannolikt  en  givande  form för  lärande,  då  eleverna  använder 
många sinnen och framför allt har roligt medan de utforskar materialet. Peterson 
(2011) skriver att den virtuella världen hänger ihop med ”playful learning” som hon 
översatt  med  ”lekfullt  lärande”  (2011:189).  Denna  lärosituation  stämmer  väl 
överens med Vygotskijs tankar om det meningsfulla lärandet genom lek och fantasi 
(1995).  Dessutom  representerar  datorer  inom  pedagogiken  just  vad  de 
naturvetenskapliga ämnena handlar om; kunskap, framsteg och framtid.
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Bilaga A: Enkät

Vad tycker du om boken om atomen?
Jag är intresserad av vad du tyckte om boken om atomen! Fundera och 

svara på frågorna så utförligt du kan. Fortsätt skriva på baksidan om du vill 

skriva mer än raderna räcker till. Enkäten är helt anonym. Lycka till!

1. Är du flicka  

eller pojke?

2. Hur gammal är du? ____________

3. Vilken klass går du i? ___________

4. Vad tycker du om boken om atomen?

Svar:___________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

5. Vad tycker du om texterna i boken?

Svar:___________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

6. Lärde du dig något nytt om atomen som du inte visste innan?

Svar:___________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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7. Vad tyckte du om formen/utseendet på boken?

Svar:___________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

8. Vad tyckte du om uppgifterna i boken? (förstoringsglasen)

Svar:___________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

9. Vilket avsnitt tyckte du bäst om?

Svar:___________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

10. Övriga kommentarer:

Svar:___________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

TACK snälla för att du svarade på mina frågor! 

Hälsningar Johanna Narvesjö

Lärarstudent på Mälardalens Högskola, Eskilstuna


