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1.  Bakgrund

1.1  Inledning

En viktig faktor för mig när jag skulle skriva mitt examensarbete var att fler än jag själv skulle få
nytta av det. Därför kändes det bra att jag fick möjligheten att delta i utvärderingen av ett
projekt som pågår i en del av Linköpings skolor. Projektet går under namnet STC (Science and
Technology for Children) och är ett naturvetenskapligt pilotprojekt i Linköping. Det tyckte jag
verkade spännande. Jag fick själv välja vilket arbetsområde och vad inom detta jag ville
utvärdera. Det arbetsområde jag valt handlar om magneter och motorer. Eftersom detta
traditionellt är typiskt manliga områden blev jag nyfiken på om STC:s arbetssätt kan fånga
flickornas intressen lika mycket som pojkarnas.

1.2  Arbetets sammanhang

Undersökningar kring barns och ungdomars inställning till naturvetenskap har gjorts i flera
länder. Ett viktigt resultat av undersökningarna visade på att intresset och nyfiken-heten inom
detta ämnesområde var som störst under de tidigare åren i skolan. Det här intresset avtar sedan
med åren. En följd av detta blir att allt färre ungdomar söker sig till naturvetenskapliga och
tekniska utbildningar senare i livet.

Ett problem som finns på många skolor är att många av barnen i de tidigare skolåren inte får
tillfälle att utveckla sitt intresse för naturvetenskap på grund av att det helt enkelt saknas
läromedel och arbetsmaterial inom ämnesområdet. En annan bidragande orsak till att det inte
undervisas så mycket inom detta ämnesområde i de lägre stadierna är att de flesta lärare som
verkar inom denna åldersgrupp både har sin utbildning och sitt intresse riktat till andra
ämnesområden. Ändå förväntas dessa lärare undervisa inom naturvetenskap.

Den amerikanska vetenskapsakademin, National Academy of Sciences, och forsknings-
organisationen Smithsonian Institution insåg de ovanstående problemen och bestämde sig för
att motverka denna negativa utveckling. 1985 startades därför National Science Resource
Center (NSRC) vars huvuduppgift är att öka det naturvetenskapliga och tekniska tänkandet i
skolorna i USA. Arbetet syftar till att stärka självförtroendet och kunnandet hos lärarna inom
det naturvetenskapliga området. Det ska även hjälpa dem att organisera och planera sin
naturvetenskapliga undervisning.

NSRC förser även skolorna med ett genomarbetat, praktiskt prövat och utvärderat
arbetsmaterial. Det här materialet heter Science and Technology for Children (STC).
Materialet utgår ifrån vardagliga företeelser och riktar främst in sig på laborativt arbete inom
olika delar av det naturvetenskapliga området.

Grundtanken bakom STC är att så mycket som möjligt använda sig av ett undersökande
arbetssätt där man utgår från elevernas egna erfarenheter. Meningen med materialet är att det



6

ska ge ett forskarinriktat perspektiv till naturvetenskap och teknik. Elevernas nyfikenhet ska stå
i centrum för arbetet.

STC består av 24 olika teman där varje tema ger ett komplett arbetsområde för en period på
ca åtta veckor. Dessa tema ska hjälpa eleverna att förstå de olika kunskapsområden inom
naturvetenskap samt göra så att eleverna ser sammanhangen inom och mellan de olika temana.

Varje tema ligger i en låda som innehåller det som eleverna behöver för sitt arbete. En
lärarhandledning med bl a lektionsplaneringar för hela temat, elevarbetsblad, förslag på lämplig
utrustning och praktiska tips medföljer också. Utrustning för elevernas olika praktiska försök
ingår i temat samt en aktivitetsbok till eleverna, som stöd för deras praktiska arbete.

Under arbetets gång återkommer ständigt en arbetscykel enligt följande:
• Fokusering- Man startar alltid med att ta reda på och klargöra vad eleverna känner till om

ämnet från början samt vad de vill och behöver veta mer om.
• Utforskning- Genom praktiskt undersökande arbete utforskar eleverna de objekt,

organismer eller fenomen som hör till ämnet.
• Reflektion- Eleverna redovisar sina resultat på olika sätt och diskuterar hur

observationerna överensstämmer med deras idéer från början.
• Tillämpning- Med lärarens hjälp förs arbetet vidare kring hur erfarenheterna från försöken

kan användas i ett större sammanhang.

I Sverige sker en skolsatsning inom naturvetenskap och teknik som Kungliga Veten-
skapsakademin och Ingenjörsvetenskapsakademin ligger bakom. Akademierna avser att för
svenska förhållanden utpröva STC. Inom Linköpings kommun finns skolor som akademierna
har skapat en kontaktgrupp med. Dessa skolor deltar alltså i detta naturvetenskapliga
pilotprojekt.
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2.  Syfte och problemformulering

Enligt LpO- 94 är en av skolans huvuduppgifter att skapa intresse för  naturveten-skaperna
hos både flickor och pojkar. Jag tycker därför att det utifrån detta vore intressant att ta reda på
om STC kan bidra till att uppnå denna viktiga uppgift, samt att lära mig mer om de skillnader
som finns mellan flickor och pojkar i skolan. Mina syften med mitt examensarbete blir följande:

• Öka min kunskap om de skillnader som finns mellan pojkar och flickor i skolan och
speciellt i NO.

• Se om STC:s arbetssätt gör att flickor blir intresserade av magneter och motorer.
• Ta reda på om det är någon skillnad på vad flickor och pojkar tycker om STC.

De frågor jag ställer mig är:

• Påverkar STC:s sätt att arbeta flickors intresse för magneter och motorer, och i så fall hur?
• Vad tycker pojkar respektive flickor om STC:s arbetssätt?
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3. Metod

Vid val av undersökningmetod är det främst kring kvalitativ eller kvantitativ forskning som
valet står. Det som avgör valet är hur forskningsproblemet är ställt och preciserat av forskaren.

R Patel och U Tebelius beskriver i sin bok, ”Grundbok i forskningsmetodik” från 1987, vad
kvalitativ och kvantitativ forskning innebär. Man kan förenklat säga att forskaren antingen
söker kunskap som ska mäta, beskriva och förklara fenomenen i vår verklighet eller så söker
man kunskap som ska inventera, uttyda och förstå fenomenen. Den förstnämnda beskrivningen
passar in på kvantitativ forskning och den senare på kvalitativ forskning.

Vidare skriver Patel och Tebelius: Eftersom det är frågan om olika typer av kunskap, påverkar
det formen på de resultat man önskar erhålla. Det medför att forskaren måste välja den form för
bearbetning och analys som ger den typ av kunskap man söker. Söker forskaren kunskap
som ska beskriva och förklara väljer han statistiska bearbetnings- och analysmetoder
(kvantitativ forskning). Om han istället söker kunskap som ska uttyda och förstå väljer han
beskrivningar och textanalyser (kvalitativ forskning). Den under-sökningsmetod jag använt mig
av hamnar inom det kvalitativa sättet att forska.

3.1  Upptaktsmöte

För att få en inblick i hur STC arbetade fick jag möjlighet vara med på den utbildning som
lärarna inom STC- projektet deltog i innan de skulle börja undervisa i det. Under denna
utbildning fick man pröva på laborationerna och bekanta sig med STC:s arbetssätt. Detta
gjorde att jag fick de kunskaper jag tyckte jag behövde för att förstå STC:s tankar och
arbetssätt.

3.2  Litteraturstudie

När jag hade tänkt ut vad mitt examensarbete skulle handla om, började jag att söka litteratur
inom området. Jag insåg då att det fanns väldigt mycket forskning gjord inom just detta område.
Detta ledde fram till att min litteraturstudie blev ganska omfattande. Jag kände att jag ville ta
del av den för att mina observationer i klassrummet och mina elevintervjuer skulle bli så bra
som möjligt. I litteraturstudien försökte jag att ge en sammanhängande framställning och knyta
samman vad olika författare kommit fram till. För att få den helheten som jag ville kring de
skillnader som råder mellan pojkar och flickor i skolan började jag med att titta på den
fysiologiska utvecklingen hos dem. Därefter fortsatte jag med att läsa och skriva om de
erfarenheter och intressen som pojkar och flickor har med sig till skolan och som ligger till
grund för hur de uppträder där. Vidare tas de allmänna skillnaderna mellan pojkarnas och
flickornas beteende i skolan upp. Det följs av de skillnader som finns mellan pojkarna och
flickorna inom naturvetenskapen. Som avslutning på litteraturstudien tas det upp olika åtgärder
som forskare tror skulle kunna få upp flickornas intresse för naturvetenskap. Min litteratur-
studie startar i ett ganska brett perspektiv för att senare smalna av mer och mer mot de
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frågeställningar jag har. Jag tyckte att det kändes nödvändigt att ha hela denna bakgrund för att
få helheten kring de skillnader som finns mellan pojkar och flickor i skolan.

3.3  Sammanställning av Magneter och motorer

För att jag skulle kunna jämföra min litteraturstudie med hur man arbetar med arbetsområdet
”Magneter och motorer” gjorde jag en sammanställning över de 16 lektioner som ingår i temat.
Sammanställningen gjorde jag genom titta i lärarhandledningen och elevhandboken.

Denna sammanställning var viktig att ha med till diskussionsdelen senare där jag jämför min
litteraturstudie med hur man arbetar med just detta tema.

3.4  Datainsamlingsmetod

Det finns flera olika datainsamlingsmetoder att använda sig av när det gäller att samla in
information för att besvara sina frågeställningar. Några av dessa är observationer, intervjuer och
enkäter.

I min studie valde jag att använda mig av både observationer i klassrummet och intervjuer. Jag
intervjuade läraren och eleverna.

3.5  Val av lärare och elever

Eftersom jag hade valt att studera hur flickor och pojkar arbetade med STC- temat ”magneter
och motorer” föll sig valet av klass naturligt. Via Kerstin Reimstad fick jag reda på vilken klass
som skulle arbeta med just detta tema under den tidsperiod som jag hade möjlighet att
observera klassen. Jag kontaktade därefter klassläraren och frågade om jag kunde närvara
under de lektioner som de skulle arbeta med STC.

3.6  Observationer i klassrummet

Observationerna gjorde att jag både blev mer insatt i STC:s arbetssätt och i praktiken fick se
de skillnader som fanns mellan pojkarnas och flickornas sätt att arbeta. För att
observationerna skulle bli så givande som möjligt hade jag med mig ett antal över-gripande
punkter som jag tittade lite extra på. Jag försökte dock vara så flexibel som möjligt och studera
allt annat som hände i klassrummet. Under observationerna med-verkade jag som icke
deltagande observatör, dvs jag höll en låg profil och försökte störa så lite som möjligt.

3.7  Intervjuer
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Innan det första observationstillfället intervjuade jag läraren till den klass som jag skulle
observera. Meningen med denna intervju var att jag skulle få en bakgrund av hur klassen var,
hur många elever det var i klassen och hur många som var flickor och hur många som var
pojkar. Jag ville även få reda på om läraren arbetat på detta sätt tidigare och hur hon såg på
pojkarnas respektive flickornas uppförande i de övriga ämnena i skolan.

När temat var avslutat kom jag tillbaka till klassen för att genomföra en elevintervju.
Sammanlagt intervjuades tio elever. Fem flickor och fem pojkar. Eleverna valdes ut av läraren
i klassen. Vi kom tillsammans fram till att det var det bästa eftersom hon kände eleverna bäst
och på så sätt kunde jag få elever som var olika duktiga i skolan. Eleverna intervjuades en efter
en och jag spelade in allt vi sade med en bandspelare. Vid efter-arbetet spelade jag upp
intervjuerna en efter en och skrev ner de svar som jag fått av eleverna. När allt var nerskrivet
sammanställde jag de olika svaren i resultatdelen.

När arbetsområdet var avslutat intervjuade jag läraren ytterligare en gång. Detta gjorde jag för
att även få lärarens syn på vad hon ansåg om pojkarnas respektive flickornas sätt att arbeta
inom STC-temat. Jag tänkte att det måste vara bra att få synpunkter från en person som känner
klassen väldigt bra och på så sätt kanske sett andra saker som jag missat vid mina
observationer och elevintervjuer. Jag ville även få reda om hon märkt att eleverna gjort
framsteg inom STC med tanke på att de hade jobbat med andra teman tidigare.
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4.  Litteraturgenomgång

4.1  Pojkars och flickors utveckling.

Hos människan utvecklas våra två hjärnhalvor på olika sätt. Den vänstra hjärnhalvan utvecklar
en specialkompetens för språkfunktioner och den högra en för ”ingenjörs-färdigheter”. Dessa
två hjärnhalvor kommer så småningom att upprätta ett väldigt nära samarbete. Utvecklingen av
pojkars hjärnor är något annorlunda än flickors genom att den störs under en kritisk period i
tidigt fosterliv. Den höga nivån av manligt köns-hormon under den perioden innebär att vissa
nervceller hamnar på en annan plats i hjärnan än den som det var tänkt från början. Detta leder
fram till att de två hjärn-halvorna blir mer specialiserade och samarbetar sämre. Det får
konsekvenser för resten av livet. En sådan konsekvens är att män har en betydligt bättre visuo-
spatial begåvning (ingenjörsbegåvning) än kvinnor, men en sämre språkbegåvning (Levander
1993).

Pojkar och flickor mognar i olika takt. Rent allmänt kan man säga att flickorna kommer in i
puberteten två år tidigare än pojkarna. Det leder fram till att såväl den sociala mognaden som
språkutvecklingen kommer tidigare för flickorna. Synkroniseringen av de två hjärnhalvorna hos
människan sker i femårsåldern hos flickor och ett år senare hos pojkar. För att man ska kunna
läsa så krävs det att de två hjärnhalvorna samarbetar. Hos de flesta människor finns
avkodningen av symboler och bokstäver i den högra hjärn-halvan och i den vänstra finns
förmågan att förstå och tolka innebörden av symbolerna. För att läsningen och läsförståelsen
ska fungera så krävs det alltså att de två hjärn-halvorna är synkroniserade. Om man jämför
pojkarnas och flickorna olika hjärnhalvor så har pojkarna större högerhjärnhalva än flickorna
och färre antal tvärförbindelser mellan hjärnhalvorna. Med stor sannolikhet har pojkarna högre
grad av specialisering av de två hjärnhalvorna än vad flickor har (Steenberg 1997).

Generellt sett kan man säga att om barn börjar i skolan när de är sex år gamla så har flickor
lättare för att lära sig läsa och de har även en större språkmedvetenhet än pojkar. Som en följd
av detta så har flickor i allmänhet lättare för att förstå muntliga instruktioner än vad pojkar har
vid skolstarten. Flickorna är även mindre styrda av prestige, social rangordning och
aggressivitet än vad pojkarna är, men å andra sidan är flickorna känsligare för nyanser i
människors sätt att kommunicera (Steenberg 1997).

Sten Levander, professor i allmänpsykiatri vid Lunds universitet, skriver i boken ”Visst är vi
olika!” att skolan är mer anpassad efter pojkarnas mognadsutveckling än flickornas. En bit in i
puberteten har vi en fullständig förmåga att ”automatisera” komplicerade intellektuella och
motoriska färdigheter därför att då är ämnes-omsättningen i hjärnan tillräckligt hög för att detta
ska kunna ske. De färdigheter som man kan lära sig kan t.ex. vara att kunna räkna i huvudet,
lära sig tala ett främmande språk utan brytning eller att lära sig att spela ett instrument. I
samband med puberteten sjunker blodflödet och ämnesomsättningen i hjärnan till hälften av
den tidigare nivån. För att effektivisera och spara på hjärnans arbete sker också en städning
bland de enorma mängder förbindelser som finns mellan de enskilda nervcellerna. Ungefär 40
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% av förbindelserna försvinner inom loppet av några år. I samband med detta är hjärnans
utveckling i stort sett avslutad och den fungerar därefter på samma sätt som i vuxenlivet när det
gäller inlärning och problemlösning. Nu har förmågan att automatisera komplicerade
intellektuella och motoriska färdigheter förlorats. Inlärningen måste nu ske på ett annat och mer
mödosamt sätt (Levander 1993).

Flickor kommer in i puberteten 1-2 år tidigare än pojkar och nedgången i hjärnans
ämnesomsättning och effektiviseringen av hjärnans arbete kommer alltså att infalla snabbare
hos flickorna än för pojkarna. De förlorar alltså sin förmåga till denna speciella inlärning tidigare
än pojkarna, men har å andra sidan fått förmågan tidigare. Man kan alltså säga att längden på
detta ”inlärningsfönster” är öppet lika länge för de båda könen, men tidpunkten för öppning
och stängning skiljer sig åt (Levander 1993).

Skolan är delvis byggd för en förfluten tid när barn kom in i puberteten fyra år senare än i dag.
Flickor fick mens när de var 16 istället för 12. Skolan måste därför idag bättre utnyttja
inlärningsfönstret så effektivt som möjligt, för båda könen. Man måste lära in de viktiga
grundfärdigheterna under just denna tid. Skolstart och undervisningsinnehåll är fortfarande mest
anpassat för pojkarnas inlärningsfönster men missgynnar flickornas. Huvudvikten av
undervisningen under de sex första åren ligger på språksidan (vänster hjärnhalvauppgifter). Här
är alltså flickorna på grund av sin utveckling bättre begåvade än pojkarna. Lärarna tvingas
därför att ägna 70% av undervisningstiden åt pojkarna i klassen. När man på högstadiet börjar
träna färdigheter som höger hjärnhalva är bättre på (som pojkarna är bättre på), då har
flickornas inlärningsfönster redan stängts medan pojkarnas fortfarande är öppet. På detta sätt
så förstärker skolan de begåvningsskillnader som finns inbyggda hos pojkar och flickor.
Resultatet blir att könsskillnaderna blir mycket stora i de tekniskt- naturvetenskapliga ämnena
vilket senare leder till skevhet i de yrkesval man ska göra i vuxenlivet. Vill man åstadkomma en
större jämlikhet i kompetens och yrkesval mellan könen så måste man nog tänka igenom hur
undervisningen ser ut i skolan (Levander 1993).

För att förstå de sociala könsskillnadernas betydelse för prestationerna i skolan utgår man i
forskningen från elevers och lärares uppfattningar om undervisningen och stämningen i
klassrummet. Forskningsresultat inom inlärningsmiljöns betydelse för pojkar och flickor visar
två olika förhållningssätt. De två förhållningssätt som tas upp är dels när man uppfattar
klassrummet som en tävlingsarena. Där ser sig eleven själv som konkurrensinriktad. Medan
man i det andra sättet ser sig själv mer som samarbets-inriktad, någon som bryr sig om och tar
ansvar för de andra i klassen. Det första förhållningssättet är vanligare hos pojkar och det
senare är vanligast hos flickor (Skolverkets rapport nr 47, 1994).

Om undervisningssituationen präglas av konkurrens eller samarbete har visat sig ha betydelse
för flickors och pojkars kunskapsbehållning. Man har i vissa studier till exempel funnit att
tävlingsmoment gynnade pojkars inlärning men missgynnade flickors. Tvärtom var det när det
gällde samarbete. Då gynnades flickorna medan det gick sämre för pojkarna (Skolverkets
rapport nr 47, 1994).
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4.2  Inlärning

Om man ser på hur pojkar och flickor tar sig an olika ämnesområden så upptäcker man att de
gör det från olika synvinklar. När flickor ska ta tag i en uppgift eller ett ämne så gör de det
utifrån dess användbarhet. De ställer ofta frågan: ”Vad är det för nytta med att kunna det här?”,
”Vad kan man använda det till?”, ”Är det bra?” Flickor ser tekniska produkter utifrån deras
praktiska nytta och användbarhet (Steenberg 1997).

Pojkarna närmar sig uppgifter och ämnen genom att ställa frågor som t.ex. ”Hur fungerar det
här?” Om de till exempel skulle få i uppgift att försöka sätta sig in i hur en dator fungerar i stora
drag så skulle pojkarna testa sig fram genom att pröva alla olika funktioner och hitta gränser för
dess prestanda och på så sätt lista ut hur datorn fungerar. Genom att göra så här så lär de sig
även facktermer som hör till ämnesområdet på ett naturligt sätt. I hemmet så har pojkar oftast
redan som små börjat undersöka leksaker och tekniska apparater genom skruva isär dem för
att ta reda på hur de fungerar. På samma sätt konstruerar de och sätter ihop delar till olika
funktioner (Steenberg 1997).

Under hela sin uppväxt socialiseras flickorna in i en kvinnlig roll. Detta innebär att flickornas
intresse och aktiviteter mer inriktar sig mot personliga relationer, omvårdnad och socialt ansvar
istället för att inrikta sig mot naturvetenskapliga aktiviteter som t.ex. reparera radion och hjälpa
till med verkstadsarbete. När flickorna senare kommer till högstadiet så möts de av en
undervisning, främst i fysik, kemi och teknik, som ligger betydligt närmare pojkarnas
erfarenheter och intressen. Undervisningen är inriktad på fakta och delvis abstrakt. Det
mänskliga sammanhanget, som skulle ha gynnat flickorna, är inte särskilt framträdande
(Andersson 1989).

Ser man på hur pojkar och flickor väljer att lära in olika saker så ser man klara skillnader
mellan könen. Flickor ställer ofta höga krav på den egna förståelsen och när de inte förstår så tar
de ofta till strategin att ta till färdiga mallar för att lösa problemen. De vill verkligen vara säkra
på att det de har kommit fram till rätt svar istället för att pröva sig fram. De stannar gärna upp
på vägen när de ska lösa ett problem för att kontrollera att de är på rätt väg innan de fortsätter.
Flickor är betydligt mer rädda än pojkarna för att göra fel och kan ibland verka försiktiga i
överkant. I tonåren är det vanligt att flickor tar fram strategin att plugga in och lära utantill
istället för att verkligen försöka förstå helheten. De läser bokstavstroget. Flickorna blir duktiga
på memorera och återge detaljer från läroböckerna. Detta har man märkt genom att titta på prov
som flickor gjort och där det då har funnits formuleringar som är tagna direkt ur läroboken
(Steenberg 1997).

”Flickor och pojkar prioriterar olika innehåll i de naturvetenskapliga ämnena
och vissa resultat tyder på att de har olika inlärningsstil. Flickor fäster större
vikt vid att förstå sammanhangen, medan pojkarna är mer roade av att
manipulera apparater och material.” (Wernersson 1995 s 13)
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Pojkar läser istället mer översiktligt. De lär sig genom att skapa hierarkiska ordningar: ”Först
gör jag så här, sedan så här och sist så här.” Vid problemlösning visar pojkar ett större
risktagande än flickor. De har ofta en stor tilltro till sin egen förmåga och har en större
benägenhet att chansa. Det händer ibland att pojkar överskattar sin förmåga och de blir då
stressade när de märker att tilltron inte svarar mot det verkliga resultatet. Flickorna visar oftare
mindre tilltro till sin egen förmåga (Steenberg 1997).

4.3  Erfarenheter och intressen

Vid skolstarten kommer flickor och pojkar till skolan med olika erfarenheter med sig.
Flickorna, i jämförelse med pojkarna, är genom sina lekar i allmänhet mer tränade i finmotorik,
känsla för färg och form, kreativitet, koncentrationsförmåga, känslighet och inlevelse. De är
även tränade i osjälvständighet och försiktighet. De flesta pojkar, jämfört med flickorna, har
genom sina lekar tränats mer i grovmotorik, vergirighet, mod och styrka, ledarskap och
kombinationsförmåga. De har också lärt sig självhävdelse och aggressivitet (Skolverkets
rapport nr 47, 1994).

Flickor har ofta lekt turordningslekar och är därför vana att vänta på sin tur. De har även vana
att själva organisera leken genom att dela ut olika roller och sedan låta dessa gå runt till alla som
är med. De har en större förmåga att sitta still längre stunder och förstå muntliga instruktioner.
Flickor är även mer finmotoriskt utvecklade än pojkarna vilket medför att flickorna får lättare
för olika skrivuppgifter tidigt i skolåren (Steenberg 1997).

Dagens Nyheter publicerade den 18:e januari 1999 en artikel, skriven av Ulrika Engström, om
vilka leksaker som görs till pojkar respektive till flickor. Enligt legos senaste flickkollektion ska
flickor fortfarande i väldigt stor utsträckning lära sig tvätta, laga mat, sköta om dockor och
smycka sig. Pojkarna däremot drar ut i krig eller åker ut i galaxen med rymdskepp.
Playmobilsatser tar dem till utgrävningar i Egypten eller till indianernas land.

I samma artikel säger Krister Svensson, som är föreståndare för Nordiskt Centrum för
forskning om leksaker och pedagogiska medier vid högskolan i Halmstad, att leksaks-
utvecklingen blir alltmer segmenterad. Både åldersmässigt och könsmässigt. Före-kommer det
kvinnofigurer på förpackningarna som på något sätt skulle få flickor att identifiera sig med
figurerna, har de ändå inte så mycket äventyr att hämta i leksakerna. Indianflickan står framför
tipins eld och lagar mat med ett barn på ryggen. Leksaks-branschen hjälper alltså till att
förstärka könsrollerna som barnen får med sig tidigt i livet.

Krister Svensson fortsätter i artikeln med att säga att om inte leksaker påverkar barnen är det
detsamma som att säga att omgivningen inte påverkar. Barnen möter vuxenvärlden och sin
framtida identitet i leksakerna och kan i väldigt liten grad förhålla sig till de kommersiella
bilderna av hur det är att vara man eller kvinna. Barnen härmar de vuxna och därmed blir
barnens lek en pinsam indikator på hur långt jämställdheten har kommit.
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”Leksakerna stödjer den könsintegrering som finns runt barnen i övrigt.
Leksaksindustrin upplever det inte som sitt uppdrag att vända på detta.”
(Svensson artikel ur DN 1999-01-18)

I artikeln fortsätter Ulrika Engström med att jämföra de dockor som vänder sig till flickor
respektive pojkar och hittar då en hel del intressanta skillnader. Barbie, som används av
flickor, må vara värdens mest framgångsrika tonåring, men hon kan inte stå på egna ben.
Flickdockor vänder sig in mot flickan. Hon måste hålla i den och föra den runt, den är helt
handfallen utan stöd eftersom den har fötter som det inte går att stå på. Dockan har stora
kommunicerande ögon, för det här är en docka som flickan ska prata med och relatera till.
Pojkarnas dockor däremot kan man placera ut mitt på golvet i ett äventyrligt sammanhang,
eftersom de kan stå själva. De blir på så sätt pojkarnas representant ut i världen. Pojkdockorna
kan också använda sina händer att gripa med. Dockorna speglar den värld som barnen oftast
lever i. Kvinnorna ansvarar för relationer och mannen har huvudansvaret i det offentliga livet.

Utifrån detta drar sedan Krister Svensson paralleller till skolan och hur pojkar och flickor
uppträder där. Pojkarna blir mer utåtagerande i skolan och flickorna tystare. Utgångs-punkten
är att det inte är genetiskt betingat, utan en social konstruktion. Om det skulle ligga i generna
att pojkarna tycker mer om bilar än flickor skulle det vara en vetenskaplig sensation. Det
skulle i så fall vara världens snabbaste genetiska mutation med tanke på att vi bara har haft bilar
i knappt hundra år (Artikel ur DN 1999-01-18).

Björn Andersson skriver i boken ”Grundskolans naturvetenskap” om en undersökning som
gjorts i Norge kring vilka aktiviteter pojkar och flickor ägnar sig åt utanför skoltid.

Flickornas aktiviteter domineras helt klart åt sysslor som är anknutna till hem och hushåll. Det
kan t.ex. vara ”Sytt med nål och tråd”, ”Bakat bröd” och ”Använt sy-maskinen”. Flickorna
har även ett större intresse för en del områden inom biologin, t.ex. ”Skött om trädgården”,
”Planterat frön och sett dem gro” och ”Läst om människo-kroppen”. Flickornas försprång när
det gäller dessa aktiviteter ökar från årskurs 4 och upp till årskurs 9.

När det gäller pojkarna så dominerar främst aktiviteter som har med bilar att göra, t.ex. ”Bytt
tändstift”, ”Hjälpt till att reparera en bil” och ”Laddat ett bilbatteri”. Ett annat
pojkdominerande område är elektricitet, t.ex. ”Monterat fast en sladd i en stickkontakt”, ”Bytt
säkring hemma” och ”Använt elektriska mätinstrument”. Ytterligare ett område som pojkarna
sysslar mycket med utanför skolan är mekanik och verktyg. Saker man ofta gjort kan t.ex.
vara ”Reparerat mekaniska leksaker”, ”Använt skiftnyckel” och ”Använt gasbrännare”. Även
hos pojkarna så ökar deras försprång när det gäller områden av detta slag från årskurs 4 och
upp till årskurs 9. En likartad resultatbild har man fått i en motsvarande engelsk undersökning
som gjordes av Johnson och Murphy, 1986 (Andersson 1989).

De slutsatser man kan dra av denna undersökning är att pojkar och flickor kommer till skolan
med olika bakgrunder och intressen. Pojkarna är med sina vardagserfarenheter mer
förberedda för fysik- och teknikdelarna som finns i skolan (Andersson 1989).
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Det har gjorts fler undersökningar kring elevers vardagserfarenheter. En annan som gjorts har
studerat vad elever skulle vilja veta mer om. En sådan har rapporterats av Sjöberg, Olsen och
Lie (1983). Eleverna fick ut en lista med ämnen som de skulle kryssa för om de skulle vilja
veta mer om just de ämnena. Exempel på ämnen kunde vara ”Datorer”, ”Örat”, ”Kost och
hälsa” och ”Bilmotorer”. Författarna summerar sina resultat så här: ”Vi kan säga att flickornas
intressen är präglade av att vara person-orienterade, att de lägger vikt vid estetiska värden och
att de är upptagna av etiska och samhälleliga konsekvenser av vetenskapen”. Stora
pojkintressen är raketer och rymdfart, datorer, bilmotorer och hur ett kärnkraftverk fungerar.
Skolans undervisning i fysik och teknik är betydligt mer förenliga med pojkarnas intressen än
med flickornas. Ska man få upp flickornas intressen för fysik och teknik så måste man tänka på
hur undervisningen ser ut i just dessa ämnen (Andersson 1989).

Som man kunde konstatera i ovanstående textavsnitt så har pojkarnas vardags-erfarenheter
gjort dem bättre förberedda än flickorna för den fysik och teknik-undervisning som nu bedrivs
i skolan. De olika kunskapsprov som eleverna gör i dessa ämnen visar också på att pojkarna
lyckas bättre än flickorna (Andersson 1989).

4.4  Pojkar och flickor i skolan

Lärare av olika kön och med olika undervisningsstilar bemöter flickor och pojkar på samma
sätt, dvs. vi behandlar flickor och pojkar olika i skolan. Förklaringen till detta är att manliga
och kvinnliga lärare har samma föreställningar om könsskillnader. På detta sätt (kanske
omedvetet) så bevarar och bekräftar lärare samhällets könsmönster.

Lärare:
• uppmanar pojkarna att gå vidare till nya och svårare uppgifter
• bekräftar för flickorna det de redan kan
• ger pojkar mer uppmärksamhet under lektionerna
• talar med mjukare röst till flickor och höjer rösten när vi talar till pojkar
• minns ofta pojkar vi haft som individer men flickor som grupp
• ger fler pojkar än flickor tillsägelser
• har fler replikskiften med pojkar än med flickor
• ger oftare ifyllnadsfrågor till flickor
• placerar ofta flickor bredvid pojkar i klassrummet
• berömmer flickornas ordningssinne
• ger pojkarna det större talutrymmet
(Steenberg 1997)

Lärare ger pojkar mer uppmärksamhet eftersom de både tar och kräver detta. Förutom
tillsägelser får även pojkarna mer replikskiften med lärarna. Det beror troligen på att pojkar
oftare kommer med invändningar, påståenden, lustigheter och utvikningar. Pojkarna ger även
oväntade svar i större utsträckning än flickor vilket leder till att läraren oftare får göra
utvikningar inom det som frågan gällde. De frågar även mer rakt ut i luften än flickor och deras
kroppsspråk och miner ger läraren tydliga signaler på elevernas engagemang
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(Steenberg 1997).

Detta stöds även av de undersökningar Einarsson och Hultman gjort när det gäller språk och
kön i skolan.
På 80- talet bandade universitetslektor Jan Einarson och Tor G. Hultman lektioner i
klassrummet och räknade pojk- och flickrepliker. Resultatet av dessa visade på att pojkar fick
2/3 av talutrymmet. För att flickornas talutrymme ska öka måste det tas från både lärarens och
pojkarnas talutrymme. Lärare har inom detta gjort försök med att ge varannan fråga till
flickorna men resultaten har blivit att pojkarna har känt sig orättvist behandlade och flickorna
har känt sig pressade (Einarsson och Hultman 1997).

Pojkar får mycket mer av lärarens tid än flickor, och om de inte får det, så tar de sig den tiden.
Anledningen till detta är att när läraren ställer en fråga till klassen så sträcker de flesta upp
handen men pojkarna tar för sig mer genom skrik och rörelser medan flickorna tålmodigt sitter
stilla och räcker upp handen utan att ropa. Detta är ett resultat av att flickor som en viktig del i
sin uppfostran fått lära sig att vänta. Andra ska komma först. När en flicka väl får en fråga så
händer det ofta att en pojke ropar svaret rakt ut. Om läraren accepterar detta beteende så ger
det signalen till eleverna att flickorna inte är så viktiga och att pojkarna är så unika att de inte
behöver vänta på sin tur (Gulbrandsen 1994).

Pojkarna tar även lärarens uppmärksamhet genom bråk och bus i klassrummet. När lärarna
planerar lektionerna så läggs undervisningen upp med eleverna i tankarna. De man främst
tänker på är de busiga pojkarna. Detta beror till stor del på att pojkar bråkar betydligt mer än
vad flickor gör. Lärarna lägger upp grupparbeten med tanke på hur de busigaste pojkarna ska
klara av det, vem de skall sitta med och vilka uppgifter de ska syssla med. Att pojkarna får
större uppmärksamhet än flickorna märker eleverna fast ingen påpekar detta. Det leder fram till
att det skapas en visshet om att pojkar har större rätt än flickor att vara personligheter och att
flickorna kommer i andra hand (Gulbrandsen 1994).

Det är ett problem för många flickor i skolan att de uppfostras till att tänka på vad andra vill
och väldigt lite på vad de själva vill. En annan egenskap som flickor har är att de har en
förmåga att kunna pejla av och se hur andra människor har det och vilken stämning som råder.
Pojkarna uppfostras mycket mer till att säga vad de vill. Däremot saknar pojkar träning i att
registrera hur andra mår och vilken stämning som råder. Det här är den bakomliggande
anledningen till att pojkarna hörs och syns mer i klassrummet (Gulbrandsen 1994).

Den kunskap som idag finns om flickors och pojkars villkor i skolan visar t.ex. att flickor
generellt har svårt att hävda sig gentemot pojkar trots att de är mer skolmogna vid skolstarten.
Flickor har svårare att komma till tals i klassrummet. De har svårt att föra fram sina erfarenheter
och deras synpunkter möts inte med lika stort intresse som pojkarnas. Ofta intar flickorna en
passiv åskådarroll medan pojkarna vänjer sig vid att stå i centrum (Skolverkets rapport nr 47,
1994).

Eftersom flickorna sedan tidigare bättre är anpassade till skolans krav och normer används de
ofta för att påverka pojkarnas yvigare och mindre ”skolanpassade” beteende. Flickor placeras
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ofta bredvid okoncentrerade pojkar så att läraren kan bedriva sin undervisning under
någorlunda ordnade former. Det leder till att flickorna fostras till att ta ett socialt ansvar för sina
manliga klasskamrater medan pojkarna tillåts att ta för sig i klassrummet och tränas inte på att
visa hänsyn, ansvar och omsorg på samma sätt som flickorna gör. Lärarna är mer toleranta och
har mer överseende mot pojkarna (Skolverkets rapport nr 47, 1994).

”När pojken i klassrummet visar prov på manliga egenskaper som dominans,
självständighet och självhävdelse, uppmuntrar vi honom. När flickorna visar
prov på samma egenskaper, blir vi tveksamma och upplever dem lätt som
dominanta och aggressiva. Eftersom vi samtidigt ser dem som kvinnligt kön
dämpar vi dem utifrån vår snäva uppfattning om vad som är rätt och fel för
pojkar och flickor. Vi tror säkert att vi gör dem en tjänst, när vi tillrättavisar
dem tillbaka till ett kvinnligt beteende, dvs. lydnad och underordning.”
(Molloy 1990)

Det här beteendet från lärare gör att flickornas erfarenheter blir att pojkarna tillåts handla och
vara på ett sätt som flickorna bestraffas för. Detta trots att pojkarna är barnsligare, bråkigare
och vildare. Pojkarna respekteras mer och får större friheter trots att de beter sig sämre än
flickorna (Skolverkets rapport nr 47 1994).

Enligt Wernersson tillämpas i skolan en dold läroplan som leder till följande:

• ”Eftersom lärare (och läroböcker) uppmärksammar pojkar mer så framstår
pojkar i sig som viktigare än flickor.

• Eftersom ämnen, teman och perspektiv som intresserar pojkarna mer tas
upp oftare och följs upp längre så framstår pojkarnas domäner som mer
värderande av skolan än flickornas områden.

• Eftersom flickor får mindre gensvar både som personer och med avseende
på de innehållsliga områden som intresserar dem mest så är det svårare för
flickorna att utveckla en positiv självkänsla.

• Eftersom flickorna hindras, direkt av pojkarnas hån och kritik och indirekt
därför att pojkarna framstår som viktigare, att ge uttryck för sina åsikter och
uppfattningar i klassrummet får de ingen träning i att uttrycka och försvara
sina intressen.

• Eftersom pojkarna dominerar får flickorna ingen möjlighet att utveckla och
använda de speciella sociala mönster som flickor föredrar.” (Wernersson
1991 s 13).

Wernersson anser, att pojkarnas intensivare samspel med läraren gör dem tydligare som
individer. Flickorna ser man mer som en grupp. Detta leder till att pojkarnas intressen kommer
fram mer och blir tydligare. Vilket i sin tur gör att just deras intressen kommer mer till
användning i undervisningen. Wernersson menar också:

”Pojkarna är självhävdande. De skriker och bråkar tills de får hjälp, medan
flickorna snällt räcker upp handen enligt gängse regler. Pojkarnas beteende är
ofta mer effektivt. Pojkarna lär sig dessutom att det de gör för att påverka
omgivningen får resultat. Flickorna lär sig motsatsen. Deras sätt att försöka
påverka omgivningen blir oftare utan resultat. Det är tänkbart att dessa
könsskillnader i förhållningssätt i bl a skolan får skillnader i självupp-fattning
som konsekvens. Pojkarnas erfarenhet säger oftare än flickornas att de kan
styra och påverka omgivningen.” (Wernersson 1991)
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I skolan är ofta innehållet i undervisningen mer anpassat till pojkarna och deras intressen än till
flickornas. Det finns flera förklaringar till detta. En är att skolans tradition är manligt präglad.
Många fler mansdominerande än kvinnodominerande ämnen anses centrala i skolans
undervisning (historia, samhällskunskap, natur-orienterande ämnen etc.). En annan förklaring
är att pojkarna är svårare att motivera inom områden som de inte har omedelbart intresse för.
Det leder till att läraren gärna anpassar sin undervisning efter pojkarnas behov för att det ska
bli ett bättre undervisningklimat (Skolverkets rapport nr 47 1994).

”Innehåll och metod är mer anpassade till pojkarnas intressen, tävlingslust,
praktiska kunnande och kanske också till deras till naturorienteringsämnet
mindre ifrågasättande attityd.” (Staberg 1992 s 162)

Eftersom pojkar är mer vana att leka, tävla och arbeta i konkurrenssituationer så gillar de
tävlingsmoment i skolarbetet. Flickor däremot klagar ofta över att tävlingsmoment är jobbiga.
Konkurrens missgynnar flickor och särskilt de osäkra flickorna (Steenberg 1997).

Självuppfattning och självförtroende är centrala för förståelsen av könsskillnader i skolan. Det
handlar väldigt mycket om egna och andras föreställningar om vem man är och vad man
förväntas vara duktig på (Steenberg 1997).

4.5  Innehåll

När det gäller struktureringen av innehållet inom NO-ämnen så har man i forskning funnit att
flickor och pojkar kan motiveras av olika infallsvinklar på samma ämnesstoff. Flickor är i
allmänhet mer intresserade av sådant som har relevans för det egna livet och andras liv, för
mänskliga relationer, för den egna kroppen men också för både vardags-miljön och de globala
miljöfrågorna. Staberg (1992) visar i sin forskning t.ex. att flickor och pojkar prioriterar olika
innehåll i de naturvetenskapliga ämnena och att de har olika inlärningsstilar. Det är dock
pojkarnas behov och intressen som i första hand styr undervisningens uppläggning och innehåll.
Detta får i sin tur även konsekvenser för provutformningen och resultatet av ämnet. Tittar man
på inlärningssätten som pojkar och flickor använder sig av så lägger flickorna större vikt vid att
förstå sammanhang , medan pojkarna är mer roade av att manipulera och experimentera med
apparater och material. För pojkarna kan t.ex. skolans naturorienterade ämnen bli en
fortsättning på den självvalda lek med experimentlådor som de har lekt med innan de började
skolan (Skolverkets rapport nr 47 1994).

”Trots flickors arbete blir mötet med skolans naturorientering ofta negativ.
Flickor frågar sig: har detta någon betydelse för mig eller för mitt och andras
liv? De söker en kunskap som förenar naturorienteringsämnet med livet, sitt
eget och andras, men tycker sig finna en fristående kunskap.” (Staberg 1992 s
163)

Andersson (1989) skriver om en engelsk rapport (Ditchfield och Scott från 1987) som visade
på att flickorna var mer trevande än pojkarna när det gällde att ta sig an labora-tionsuppgiften,
men att de satte mycket stort värde på arbetssättet. Arbetet följdes upp med att flickor fick



20

svara på hur de ville förbättra den naturvetenskapliga undervisningen. Kommentarerna från
flickorna kunde se ut så här:

”Jag skulle vilja ha fler experiment som man inte vet svaret på.”

”Jag skulle vilja ha mer enskilt arbete, där vi kan pröva och testa saker själva i
stället för att följa instruktioner.”

Författarna hävdar, att eget praktiskt arbete utan tvekan är den del naturvetenskaplig
undervisning som flickorna tycker är mest intressant och trevlig. De framhåller gång på gång att
flickorna efterfrågar undervisning där det gäller att pröva egna idéer och ordna upp saker på
egen hand.

I en annan engelsk studie, av Eggleston, Galton och Jones (Anderssson 1989), beskrevs tre
olika lärartyper:
• Problemställaren, som med frågor utmanar eleverna att observera, spekulera och lösa

problem.
• Informatorn, som presenterar information för eleverna.
• Forskaren, som uppmuntrar eleverna att utföra egna experiment.

Av dessa tre typer så visar forskningen att pojkarna föredrar ”problemställaren” medan
flickorna föredrar ”forskaren” (Andersson 1989).

I problem- och valsituationer tenderar flickor att överväga många möjligheter och
konsekvenser, i stället för att söka efter en enkel och direkt lösning, som anses vara en manlig
benägenhet. Detta kan vara förklaringen till att flickorna föredrar att experimentera själva i
stället för att följa instruktioner (Andersson 1989).

En trolig anledning till att pojkar väljer inlärningsstrategi mer flexibelt än flickor kan vara att
pojkar ofta är duktiga på spatiala uppgifter, dvs. att tänka i rumsliga relationer. De har även
lättare för att identifiera tredimensionella former, s.k. ”mental rotation” (Steenberg 1997).

Att flickorna är mer ambitiösa än pojkarna gör att de uppfattar naturvetenskapen som svårare
än vad pojkarna gör. Flickorna tycker det är svårare främst på högstadiet i fysik och kemi. Det
är ämnen som uppfattas abstrakta och svåra. Detta märks tydligare om man är ambitiös och vill
lära sig i stor sett allt inom ett visst område istället för att ta det med en klackspark. Det
påverkar flickornas självuppfattning negativt och det ligger nära till hands för flickorna att tänka:
”Naturvetenskap och teknik är inget för mig.” (Andersson 1989)

4.6  Pojkars och flickors attityder till flickor och NO.

Pojkar och flickor har tidigt i åren en uppfattning om vad som är pojk- respektive flick-
aktiviteter. 1983 gjorde en norsk undersökning kring detta tema av Sjöberg, Olsen och Lie.
Både pojkar och flickor ansåg t.ex. att ”leka med modelltåg”, ”byta säkringar” och ”leka med
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kemilåda passade bäst för pojkar. Båda könen ansåg att t.ex. ”laga mat”, ”vara rädd för
elström” och ”skriva snyggt” passar bäst för flickor. Ett genomgående drag var att pojkarnas
uppfattningar i medel var mer extrema än flickornas. Pojkarna ger alltså tydligare uttryck för en
tydligare stereotyp könsrollsuppfattning än flickorna, både när det gäller sig själva och det
motsatta könet (Andersson 1989).

Två elever som är flickor menar på att killar faktiskt är bättre på teknik.
- De är ju intresserade och vågar plocka isär saker och ting. Det törs inte jag, säger Charlotte
som är en elev i grundskolan. Flickorna menar också på att det ibland blir lite väl många svåra
ord under tekniklektionerna. Flickorna får då svårt att hänga med. De tycker heller inte att det
är lika viktigt för flickor som för pojkar att kunna teknik. (Lärarnas tidning 1991 nr 29)

Tabell 1. Håller du med om påståendet eller ej? Procentuella andelen pojkar respektive
flickor som instämmer. Engelska elever, 11-12 år gamla.

Pojkar
Instämmer

Flickor

Flickor är bra på att använda verktyg. 8 47

Flickor behöver inte veta något om el. 21 8

Flickor som vill bli naturvetare är egendomlliga. 27 7

Att lära sig naturvetenskap är viktigare för pojkar än för
flickor.

40 16

Flickor är lika bra som pojkar i naturvetenskap. 49 87

(Andersson 1989 s 86)

4.7  Vad kan man göra för att öka flickornas intresse?

Enligt en nationell utvärdering framgår att flickorna har en stark önskan om förbättringar av
NO- undervisningen. De vill vara med och planera i mycket större utsträckning än vad de
upplever att de gör nu. De tycker att läraren ska göra lektionerna intressantare, motivera
eleverna mer, stimulera eleverna att ställa frågor och hjälpa eleverna mer med det som är svårt.
Dessutom tycker de att läraren i större utsträckning ska sammanfatta lektionerna (Andersson
1989).

Enligt Catharina Ejdebäck, 1995, spelar läraren en viktig roll för flickorna:

”Det blir lärarens uppgift att uppmuntra flickorna och få dem att tro på sig
själva. Flickorna ställer enligt min undersökning högre krav på läraren till
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skillnad från pojkarna. Jag tror att det är viktigt att kontakten mellan flickor och
lärare fungerar på ett personligt plan så att flickorna kan ta åt sig den
uppmuntran de får av läraren.” (s 34)

Ejdebäck sammanfattar hur man ska undervisa för att få flickor mer intresserade av
naturvetenskap så här:

”…man får frångå den traditionella NO- undervisningen och variera
arbetssättet mera: Mer arbete i grupp, göra utställningar, rita och måla till
ämnesområdena, låta eleverna ta reda på saker själva och inte minst diskutera
naturvetenskap. Framför allt ska man dela upp i mindre grupper vid
diskussioner så att även blyga flickor kan delta. En annan viktig åtgärd är att
rikta in kemi- och framför allt fysikundervisningen på vardagsnära saker. Visst
tycker flickorna att det är roligt med spännande experiment men de behöver
även känna att de har någon nytta av det de lär sig.” (Ejdebäck 1995 s 35)

I England har man hittat en modell som väcker flickornas intresse för teknik. Man har slagit
ihop träslöjd, textilslöjd och teknik till något som kallas ”Design and Technology”. I South
Hampton prövas det nya arbetssättet som innebär att eleverna ska lära sig att tänka mer fritt
och självständigt och där problemen som de ställs inför kan ha tjugo rätta lösningar. Det finns
aldrig ett givet svar. Detta arbetssätt ställer nya krav på lärarna, de ska lösa problem
tillsammans med eleverna i stället för att bedriva envägskommuni-kation. En
undervisningsmetod av den här typen blir alltså starkt probleminriktad. Man ger eleverna
ramarna och tränar dem sedan att ställa frågor för att hitta individuella lösningar på de problem
som dyker upp.

En konkret arbetsuppgift i Design and Technology kan vara att man ska åstadkomma en
konstruktion för att få pingisbollar i en tunna. Uppgiften kan lyda så här: ”Du ska på tre meters
avstånd få i så många pingisbollar som möjligt i en tunna. Du har tre minuter på dig, och tävlingen
avgörs om två timmar.”

Eleverna börjar med att skriva ner en beskrivning av problemet, hur de har tänkt att gå till väga
för att lösa uppgiften, vilket material man tänker använda, om kostnaderna är acceptabla och
om det finns säkerhets- och ergonomiska aspekter som man bör tänka på vid byggandet.
Bedömning sker sedan med poäng och i flera olika plan. De som lyckas få i många bollar får
också mycket poäng. Men man bedömer inte bara detta utan man ser också till om eleven ser
olika lösningar på problemet, och man får även poäng för sådant som snygg design och
färgsättning. På det här sättet tas varje elevs speciella färdigheter till vara. Det här kan vara en
klar fördel för flickorna i det här ämnet. Något som gör att det inte är så viktigt att få i alla bollar
utan man kan koncentrera sig på en snygg design på det som man konstruerar vilket gör att
man inte behöver vara rädd för att misslyckas.

Som avslutning ska eleverna sammanfatta, reflektera och dra slutsatser kring sina
konstruktioner. Man bör ställa sig frågor som: ”Fungerade min produkt som jag hade tänkt
mig?” och  ”Om jag skulle göra om samma sak, hur skulle jag då gå till väga?”
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En NO- lärare på Hagaskolan i Hofors har prövat detta arbetssätt och är mycket positiv till
impulserna från South Hampton.

”De ligger långt före oss i utvecklingen mot en problemorienterad under-
visning. Det är självklart att det här är ett arbetssätt som stimulerar eleverna.
Att alla ska tillverka likadana skruvstäd är förlegat.”

Två flickor på Hagaskolan som prövat att arbeta med Design and Technology är mycket nöjda
med arbetssättet. De prövade bl.a. på pingisbollsuppgiften och trots att de fick bygga om sin
anordning två gånger var de nöjda med kursen. De uttalar sig på detta sätt:

”I skolan ska man oftast göra likadant som alla andra, här får man tänka själv
och alla gör på olika sätt. Då vågar man testa olika lösningar därför att ingen
kan se om det är rätt eller fel.” (Lärarnas tidning 1995 nr 20)
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5.  Mål för arbetsområdet magneter och motorer

Begrepp

• Magneter attraherar och repellerar varandra. Denna attraktion och repulsion kan användas
för att skapa rörelse.

• En kompass kan konstrueras genom att hänga upp en magnet så att den kan rotera fritt.
• En kompass kommer att röra sig om man placerar en magnet nära den.
• En elektrisk ström som rör sig genom en ledning skapar magnetism. En spole av koppartråd

som leder en elektrisk ström blir en elektromagnet.
• En stålkärna som placeras inuti en spole, som leder en elektrisk ström, ökar

elektromagnetens styrka.
• En enkel motor kan göras av en elektromagnet och en rotor.
• En elektrisk ström kan genereras genom att placera en roterande spole nära en magnet.

Färdigheter

• Observera, beskriva och dokumentera resultat av experiment.
• Lära sig att planera och utföra experiment i vilka variablerna kontrolleras.
• Förutsäga och testa hur ändrandet av en variabel påverkar experimentets utfall.
• Tolka resultaten av experiment för att dra slutsatser.
• Tillämpa problemlösningsstrategier på undersökningar med kompasser, elektromagneter

och motorer.
• Läsa och göra efterforskningar för att lära sig mer om elektricitet och motorer.
• Förmedla resultat genom att skriva, rita och diskutera.

Förhållningssätt

• Utveckla ett intresse för att experimentera med motorers teknik.
• Vara medveten om de framsteg som gjorts i användandet av magneter, elektricitet och

motorer.
• Inse vikten av att göra ett experiment flera gånger för att få ett säkrare resultat.
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6.  Magneter och motorer

För att ge en inblick i hur arbetsområdet ”Magneter och motorer” är upplagt ville jag göra en
sammanställning av de lektioner som ingår i detta arbetsområde. Nedan följer en
sammanfattning av de 16 lektioner som temat ”Magneter och motorer” består av. Jag har
sammanfattat de lektioner som står i den amerikanska lärarhandledningen för detta tema.

Lektion 1

För att få reda på vad eleverna vet om magneter, ström och motorer innan arbetet startar är det
bra om de får göra en slags diagnos först. Det är inget test utan är enbart till för att läraren ska
få en liten uppfattning om var eleverna befinner sig kunskapsmässigt inom detta område innan
arbetet påbörjas. Nästa steg är att eleverna får ”brainstorma” kring magneter och motorer.
Läraren skriver ner vad eleverna kommer på. Detta har samma syfte som diagnosen.

Det sista eleverna ska göra under denna första lektion är att de ska skriva ner olika frågor som
de vill ha svar på kring magneter och motorer i sin anteckningsbok.

Lektion 2

Denna lektion inleds med att läraren gör en eller två demonstrationer. Den ena går ut på att
läraren i en kartong med lock har lagt en stark magnet. När läraren sedan närmar sig
kartongen med t.ex. saxar och stållinjaler dras de mot kartongen av någon anledning. Under
den andra demonstrationen kör läraren en elmotor och visar att på denna elmotor fastnar gem
om man för dem mot motorn. Avsikten med dessa demonstrationer är att eleverna ska börja
fundera på vad detta kan bero på. Man kan även fråga hur man kan få reda på om det man tror
är sant utan att öppna lådan eller motorn. Då kan man jämföra med hur riktiga forskare går
tillväga för att få svar på frågor där man inte tydligt kan se vad det är. Forskare letar efter andra
laborationer som stödjer deras teorier. På samma sätt ska även eleverna försöka göra i
fortsättningen.

Nästa steg under denna lektion är att eleverna ska arbeta med två magneter, en pinne, ett
snöre och en mugg och utifrån detta försöka ta reda på olika saker en magnet kan göra. När
alla laborerat klart gör läraren en sammanställning av vad eleverna kommit fram till. Läraren
antecknar elevernas förslag. För att eleverna ska dokumentera vad de har gjort ska de rita
minst fem bilder som visar olika saker som magneter kan göra. Sist ska de anteckna i sin bok
vad de nu vet om magneter och vad de skulle vilja lära sig mer om magneter.

Lektion 3

Under den här lektionen kommer eleverna undersöka vilka saker som påverkas av magneter.
Vad dras de till och när skjuter de ifrån sig saker? Frågor som dessa ska eleverna arbeta med.
Först får eleverna fundera över hur de ska göra för att ta reda på om en sak är magnetisk eller
inte. Därefter får eleverna ut en påse med olika saker i som ska undersökas. Innan eleverna
börjar testa om de olika sakerna är magnetiska eller inte ska de skriva i sin bok vad de tror
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kommer att hända. De ska ställa upp hypoteser innan laborationen börjar. Under själva
laborationen diskuterar eleverna i gruppen hela tiden med varandra om det som de kommer
fram till. När alla elever har testat de olika objekten går läraren tillsammans med eleverna
igenom olika slutsatser man kan dra. För att alla elever ska bli aktiva vid genomgången ställer
läraren olika centrala frågor kring det de gjort. T.ex. Vad skulle hända om allt vore magnetiskt?
Varför vill du att vissa saker inte ska vara magnetiska?

Lektion 4

Under denna lektion ska eleverna undersöka om två magneter tillsammans är starkare än en
ensam magnet eller om de motverkar varandra. De ska under lektionen få testa olika antal
magneter för att ta reda på hur starka de är tillsammans. Innan försöken startar diskuterar
läraren med eleverna vilken sorts magnet som skulle behövas för att hålla en skåplucka eller
kylskåpsdörr stängd. Hur kan man veta om magneten var för stark, för svag eller precis
lagom? Efter detta ska eleverna nu med fyra magneter, två plastmuggar, en tungspatel, ett stort
gem och 25 stålbrickor fundera ut hur man kan testa hur stark en magnet är. Eleverna gör upp
en tabell där de för in sina resultat. Som avslutning görs ett diagram där resultaten förs in.
Eleverna ritar figurer på uppställningar som de har använt sig av för att utföra testen.

Lektion 5

På denna lektion ska eleverna fundera över vad det är som får en kompass att peka som den
gör och hur en kompass kan hjälpa dig att veta vart du är på väg. De ska även själva få bygga
en kompass. Först får eleverna ut en riktig kompass. Eleverna diskuterar gruppvis följande
frågor: Varför tror du att de flesta kompasser pekar åt samma håll? Hur kan du få kompassnålen
att peka åt olika håll? Hur skulle du kunna få reda om kompassnålen är en magnet? När
eleverna börjar bli klara i grupperna tas de här frågorna upp gemensamt i klassen. Efter detta
ska eleverna tillverka en ”sugrörs-kompass”. Eleverna får nu bygga och balansera sin egen
kompass genom att följa anvisningar i sin elevhandbok. Allt ska ritas och dokumenteras väl i
elevernas skrivböcker. Om eleverna blir klara innan lektionens slut får de fundera ut och rita
fler sätt man kan tillverka en kompass på.

Lektion 6

Här ska eleverna få reda på vad det innebär att ”motsatser attraherar varandra”. Eleverna ska
även experimentera med kompassen som de byggde under lektion 5. När de har balanserat
kompassen ska de testa om kompassnålen pekar åt samma håll efter det att de släpper den från
olika positioner. Eleverna får nu markera den norra sidan på magneten med ett klistermärke.
Efter detta ska eleverna titta på världskartan och fundera över vilka olika platser deras
kompasser skulle peka mot om de levde i något annat land, någon annanstans i världen. När de
är klara med detta ska eleverna flytta sina kompasser mot varandra för att ta reda på vilka
poler som attraherar respektive repellerar varandra. Om man nu för in en extramagnet så ska
eleverna försöka lista ut vilken som är den norra polen på den. Eleverna ritar och skriver det
de kommer fram till. Nu ska eleverna försöka få kompassen att börja snurra som en motor
med hjälp av extramagneten. De ska försöka komma på så många olika sätt de kan.
Avslutningsvis diskuteras metoderna tillsammans i klassen.
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Som en fördjupning på detta kan läraren läsa en berättelse som finns med i boken och som
handlar om djur som man tror har inbyggda kompasser. Läsavsnittet heter ”Använder sig djur
av magnetism?”

Lektion 7

Under denna lektion ska eleverna experimentera med en elektrisk krets för att se hur
elektricitet fungerar. De kommer även få upptäcka sambandet mellan magnetism och
elektricitet. Först får eleverna fundera över vad elektricitet används till. Tillsammans med
läraren görs en lista över olika användningsområden. Eleverna får därefter ut materiel som de
undersöker hur det fungerar. Efter det får eleverna följa olika instruktioner, som finns i deras
bok, som handlar om arbete med elektricitet och magnetism. Eleverna ritar bilder och skriver
vad de har gjort. De ska även i gruppen diskutera kring vad de har lärt sig under denna
lektion.

Lektion 8

Under denna lektion kommer eleverna få upptäcka vad en elektromagnet är och hur den
fungerar genom att experimentera med elektricitet. De ska även komma fram till hur man kan
använda den för att göra saker magnetiska. Första går alla i klassen igenom varifrån magneter
kan komma och hur man kan göra magneter. Sedan ska eleverna undersöka olika sätt att
använda elektricitet för att göra magneter. Eleverna får följa instruktioner i sin bok för att göra
en magnet med hjälp av elektricitet. Därefter ska eleverna rita en bild i sin anteckningsbok som
förklarar hur de tror att elektricitet kan få saker att bli magnetiska.

Lektion 9

Denna lektion går ut på att eleverna gruppvis ska planera ett experiment för att ta reda på hur
man gör en elektromagnet starkare eller svagare. Grupperna ska försöka tänka ut hur
magnetstyrkan påverkas om man ändrar olika variabler. Det blir inga experiment under denna
lektion enbart planerande. De ska även tänka ut hur man ska testa magnet-styrkan hos
elektromagneten. De ställer olika hypoteser kring vad de tror kommer att hända.

Lektion 10

Nu ska eleverna testa sina olika hypoteser från lektion 9 genom att genomföra olika
experiment. De ska undersöka hur man kan göra en elektromagnet starkare eller svagare.
Eleverna använder nu den materiel som finns tillgänglig för att göra sina försök som de har
planerat tidigare. De skriver ner resultaten och ritar av sina uppställningar. Diskussioner förs i
grupperna om det de gör. Stämde hypoteserna som eleverna ställde?

Lektion 11

Den här lektionen går ut på att grupperna ska delge varandra vad de har kommit fram till. Det
kan liknas vid en forskarkonferens. Grupperna får nu tillfälle att berätta vad de har lärt sig av
sina experiment. De får även se resultaten av andra gruppers experiment. Eleverna ska därefter
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rita ett diagram över de data som de har samlat på sig under lektion 10. Som avslutning på
lektionen ska varje grupp presentera sitt diagram för klassen. De ska berätta om sin hypotes,
vad de har kommit fram till och hur de har gått tillväga. När alla grupperna har presenterat
färdigt det de har kommit fram till funderar alla i klassen på hur man skulle kunna använda
informationen som samlats in för att bygga en ”superstark” magnet. Eleverna diskuterar
därefter med varandra hur denna magnet skulle kunna byggas.

Lektion 12

Under denna lektion ska eleverna få lite förståelse för vad som händer inuti en elektrisk motor.
De ska prova på ett sätt att göra en motor genom att använda sig av det de lärde sig om
elektromagnetism under lektion 8. Läraren går tillsammans med eleverna igenom hur man kan
använda sig av attraktion och repulsion för att få sugrörskompassen att röra sig. Läraren
skriver förslagen på tavlan. Efter detta ska eleverna tillverka en motor med en spole och deras
kompass med hjälp av instruktioner som finns i deras bok. Eleverna antecknar och ritar vad de
gjorde för att kontrollera motorns rotation.

Lektion 13

Denna lektion ska eleverna bygga en motor som går av sig själv, utan att man slår av och på
strömbrytaren som i lektion 12. De ska även försöka komma på hur man ska få den att
fungera. Som inledning på denna lektion ska eleverna tänka efter vad motorer används till i
vardagen för att underlätta för oss människor. Eleverna ska sedan bygga en motor genom att
följa instruktioner i sin bok. De får sedan fundera över hur elektriciteten kan slås av och på
automatiskt. När de senare plockar isär motorn ska eleverna tänka på vad varje del har för
uppgift och hur delarna fungerar tillsammans.

Lektion 14

Eleverna får först fundera över vad som kan tänkas finnas inuti en motor och hur de kan ta
reda på det. Därefter får de diskutera i gruppen vad som kan finnas i en motor. De olika
förslagen gås sedan igenom inför klassen. Efter detta får eleverna ut en elmotor som de ska
plocka isär. De olika delarna som då framkommer ska eleverna nu tänka ut på vilket sätt de
påminner om de delar som de byggt motorer av de två senaste lektionerna. Eleverna får sedan
fundera och anteckna vilka uppgifter de olika delarna i motorn har. Motorn får vara
sönderplockad för den ska användas under nästa lektion.

Lektion 15

Under denna lektion kommer eleverna få experimentera med den motor de plockade isär
under lektion 14. De kommer också att sätta ihop motorn igen. Eleverna får sedan tillverka en
testanordning som de placerar rotorn i. Eleverna ska nu med hjälp av en elektrisk krets och
denna anordning försöka få rotorn att rotera. De ska försöka få den att rotera så fort och så
långsamt som möjligt De ska även försöka komma på flera sätt att få motorn att byta håll. Allt
det de kommer fram till ska antecknas och ritas i deras anteckningsbok. Sist sätter eleverna
ihop motorn igen.
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Lektion 16

Den här lektionen ska eleverna experimentera med olika sätt att skapa elektrisk ström.
Eleverna får först lista ner de viktigaste delarna man behöver för att tillverka en elektrisk motor.
Läraren antecknar vad eleverna kommer fram till på tavlan. Till denna laboration använder
eleverna en glödlampa med lamphållare, en gummisnodd och en elektrisk motor. Eleverna får
fundera över vad resultatet blir om elektriciteten ersätts med att man snurrar på motorn för
hand.

Motorn kopplas sedan till glödlampan och de får testa hur man får lampan att lysa. De får också
tänka ut hur man kan få det bästa resultatet, om man kan få lampan att lysa hela tiden, hur man
får lampan att lysa starkare och svagare och vad man kan använda en generator till mer. Som
sammanfattning av lektionen går läraren igenom tillsammans med klassen vilka
användningsområden och sätt att snurra generatorer som de kunde komma på. Eleverna ritar
och skriver ner det förslaget som de tyckte var bäst.
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7.  Beskrivning av observationsklassen.

7.1  Intervju 1 med läraren

För att få reda på lite runt omkring klassen som jag skulle observera ville jag på ett tidigt
stadium sätta mig ner och intervjua deras lärare. Denna intervju skulle bl a ge mig information
om klassens bakgrund. De frågor jag ville få svar på var följande:

1. Antal elever?
2. Antal pojkar respektive flickor?
3. Hur är pojkarna respektive flickorna på de övriga lektionerna? Är någon av de två

grupperna mer dominerande än den andra? Är pojkarna och flickorna lika aktiva på
lektionerna och svarar lika mycket t. ex.?

4. Märker du någon skillnad på pojkarna och flickorna beroende på vilket ämne det är?
5. Har eleverna haft NO i sin undervisning tidigare?
6. Har de jobbat med undersökande arbetssätt förut?
7. Är eleverna vana att arbeta tillsammans i grupper?

Svaren på mina frågor utföll enligt följande:

1. 32 st
 

2. 11 killar och 21 tjejer
 

3. Läraren tycker att alla elever är relativt jämlika. Hon tycker inte att det är någon speciell
grupp som styr och ställer väldigt mycket. Alla elever i klassen svarar ungefär lika mycket.

 
4. Vid lugna lektioner där eleverna jobbar enskilt så märker hon ingen skillnad. Däremot så ser

hon en klar skillnad när det är tillåtet att prata med varandra (som inom STC t.ex.) då
passar killarna på att sväva ut och pratar mycket mer än tjejerna.

 
5. Klassen började med NO i fyran där man jobbat med naturen och elektricitet. Inom de

ämnen som på förhand låter som typiska killämnen som t.ex. Magneter och Motorer och
elektricitet får tjejer arbeta med varandra för att inte killarna ska ”ta över” och göra allting.
Detta är deras fjärde STC-arbete. Tidigare har klassen arbetat med Plant, growt and
development under vårterminen i fyran. I femman arbetade klassen med kemi och Floating
and Sinking.

 
6. Svaret på denna fråga är då naturligtvis att eleverna har arbetat på detta sätt förut så de är

väldigt inkörda på detta arbetssätt med hypoteser och slutsatser.
 
7. Eleverna är mycket vana att arbeta tillsammans i grupper eftersom de har arbetat med STC

förut. Men även i andra ämnen förekommer grupparbeten.
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8.  Resultat observationer

Mina observationer som jag genomförde under tio STC- lektioner i en mellanstadieklass i
Linköping var mycket intressanta och givande. Läraren i klassen hade för vana att låta flickorna
laborera med flickor och pojkarna med pojkar. Detta var något som gynnade mig och
underlättade mina observationer eftersom det nu blev lättare att se de skillnader som uppstod
mellan och inom flickgrupperna respektive pojkgrupperna. Under mina observationer försökte
jag observera så mycket som möjligt av det som hände i klassrummet. Som stöd hade jag
dock några övergripande punkter som jag tittade lite extra på vid varje lektionstillfälle. De
punkter jag hade med mig var framtagna utifrån mina syften och frågeställningar.

1. Studera vilka skillnader det fanns i klassrummet mellan pojkarnas sätt att agera
jämfört med flickornas.

Resultat:

Den tidigare forskningen som jag läst och redovisat i min litteraturstudie bekräftades väldigt
mycket i samband med mina observationer.

• Pojkarna ville verkligen synas och höras så mycket som möjligt. Vid varje tillfälle som gavs
passade pojkarna på att höja rösten. Om en pojkgrupp t.ex. löst en uppgift först så ska alla i
klassen få reda på detta. ”Vi är klara!”, ”hos oss fungerar det nu!” kunde det låta över hela
klassrummet. Om däremot tjejerna var klara så fortsatte de istället med nästa uppgift istället
för att ropa rakt ut.

• Pojkarna hade också betydligt större problem än flickorna med att sitta stilla vid sina
bänkar. De gick ofta iväg till en annan laborationsgrupp för att kolla hur det gick för dem.
Detta ledde ofta fram till att det uppstod tjafs mellan grupperna eftersom det upplevdes
irriterande att bli störd i sitt arbete. Flickorna satt mer stilla vid sina platser och arbetade
med sin grupp i betydligt större utsträckning.

• Det var också vanligt att pojkarna såg olika moment som tävlingar fast det inte alls var
meningen att det skulle vara det. De visade prov på sin tävlingsinstinkt vid ett flertal tillfällen.
Vid en uppgift skulle eleverna få en lampa att lysa. ”Vi är klara! Vi blev klara först! Vi
vann!”. Så kunde det låta under en del lektioner när pojkarna fick för sig att det gällde att bli
klara så fort som möjligt. För flickorna verkade det viktigare att få till en så bra konstruktion
som möjligt. Andra uppgifter kunde handla om att eleverna skulle få en propeller att snurra
med hjälp av en elmotor. Här blev det väldigt viktigt för pojkarna vilken killgrupp som
kunde få sin propeller att snurra med störst hastighet. Flickorna tyckte att det viktigaste var
att få det hela att fungera.
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2. Titta på om jag kunde se någon skillnad på hur pojkar och flickor arbetade med STC
under lektionerna.

Resultat:

• Det verkade som om flickorna klarade av det fria arbetssättet bättre än pojkarna. De satt
mer stilla i sin grupp och arbetade lugnt och metodiskt till de kom fram till den rätta
lösningen. Flickorna tog också ett större ansvar för sina uppgifter än vad pojkarna gjorde.
Ibland tog leken överhand hos en del pojkar. De ville väldigt gärna pröva olika saker som
inte hörde hemma i den uppgiften som de skulle lösa. STC- materialet fungerade då mer
som leksaker för en del pojkar.

 

• När pojkarna skulle lösa en uppgift testade och prövade de sig fram till den rätta lösningen
betydligt mer än vad flickorna gjorde. Flickorna läste instruktionerna mer och följde den
ordning som det var tänkt i boken. De redovisade också betydligt bättre i sina skrivböcker.
Det var snyggare skrivet och ritat i flickornas böcker. Det lade ner mer tid på detta än
pojkarna. För pojkarna var det viktigare att testa olika saker med den materiel som fanns
tillgänglig vid de olika lektionerna. Det man kan säga generellt om flickornas laborerande
var att om de inte visste exakt hur de skulle lösa en uppgift var de väldigt snabba med att
antingen fråga läraren eller någon klasskamrat om hjälp. De var ibland för osäkra och
försiktiga med sitt laborerande.

• Jag tyckte även att det var en viss skillnad i flickgrupperna jämfört med pojkgrupp-erna när
det gällde att samarbeta i gruppen och mellan grupperna. Flickorna hade ett bättre
samarbete i gruppen och ville verkligen att alla skulle vara delaktiga och förstå vad de
gjorde. Pojkarna hade svårare för att aktivera alla i gruppen. Flickorna visade även prov på
en större tjänstvillighet mellan grupperna. Om någon grupp behövde hjälp så kunde de få
hjälp av andra flickgrupper istället för att fråga läraren. Pojkarna var mer hemlighetsfulla och
ville komma på sina egna lösningar.

3. Studera om jag kunde se någon skillnad på flickornas respektive pojkarnas intresse
för STC- lektionerna.

Resultat:

Vid uppstarten på lektionerna kunde man inte se någon märkbar skillnad på hur pojkarna och
flickorna reagerade. Alla eleverna tog sig an uppgiften som de skulle lösa och kom snabbt
igång med det de skulle göra. De var vana vid arbetssättet sedan tidigare och alla visste därför
vad som förväntades av dem.

Alla eleverna verkade tycka att det var stimulerande och roligt att arbeta i grupper och få
undersöka fritt kring de olika arbetsuppgifterna. Jag kunde inte direkt urskilja någon skillnad
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mellan flickornas och pojkarnas intressen för STC- lektionerna. Både pojkarna och flickorna
verkade intresserade av det de höll på med under lektionerna.
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9.  Resultat elevintervjuer

1. Vad tänkte du när du fick höra att arbetsområdet skulle handla om magneter och
motorer?

3 av 5 flickor svarade att de inte fick någon speciell tanke vid presentationen av magneter
och motorer.

De andra två tyckte att det verkade kul. De menade på att de inte kunde så mycket om
motorer så det skulle bli nyttigt att lära sig mer om det.

”Det verkade kul. Jag visste inte så mycket om det så det skulle vara bra att
lära sig mer.”

Av pojkarna var det 4 av 5 som tyckte att det skulle bli roligt att jobba med magneter och
motorer. Den femte pojken tänkte att han redan kunde det där och att det då inte skulle bli
så roligt.

2. Vad tycker du nu efter att arbetet är klart? Är det någon skillnad jämfört med vad
du tyckte först?

4 av 5 flickor tyckte att det har varit ett roligt och givande arbete. De har lärt sig mycket
och kan nu mycket mer om magneter och motorer än innan.

”Jag har lärt mig väldigt mycket, speciellt om motorer. Innan visste jag inte
alls hur en elmotor fungerade. Det är stor skillnad på vad jag kan nu jämfört
med innan arbetet startade.”

Den femte flickan tyckte inte att det var så kul för hon var inte intresserad av motorer. Hon
tyckte även att det var ett jobbigt arbetsområde.

En pojke svarade att han vet mer om magneter och motorer nu efter arbetet. Han lärde sig
mer och mer under arbetets gång.

En annan tyckte att det var tråkigt. Han visste redan det mesta innan.

Två av pojkarna hade större förväntningar på arbetet än vad det blev, men de tyckte ändå
att det var väldigt kul.

Den femte pojken svarade att han tyckte att det var ett roligt arbetsområde, fast vissa
laborationer liknade varandra en hel del.
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3. Hur har ditt intresse för magneter och motorer ändrats under arbetets gång?

Alla flickor svarade att de har blivit mer intresserade av magneter och motorer efter
arbetet. De sade också att det har blivit roligare ju mer man har lärt sig:

”Det är mycket roligare nu när man kan lite. Det är intressantare ju mer man
vet om något. När man lär sig nya saker så blir man också lite mer
intresserad av det.”

Två av pojkarna svarade att deras intresse ökat efter arbetets slut. Två andra pojkar tyckte
att intresset för magneter och motorer var detsamma nu som innan arbetet, medan den
femte pojken sade att intresset var mindre nu än innan.

4. Vad tycker du om det här arbetssättet som STC använder sig av?

Alla fem flickorna tycker att STC:s arbetssätt är bra. De gillar att få pröva sig fram och att
undersöka själva.

”Det är bra. Det är roligare att arbeta själva istället för att till exempel
lyssna på några som redovisar. Jag tycker det är bra att få pröva sig fram till
lösningen.”

Även alla pojkar svarade att de tycker om STC:s arbetssätt. De gillar att man får arbeta fritt
och undersöka själva. Det är även bra, enligt pojkarna, att det finns ordentligt material att
laborera med.

”Det är kul och bra att få göra saker själva istället för att enbart få
instruktioner från fröken hela tiden.”

5. Vad tycker du att det finns för fördelar med STC? Vad har varit bra?

Flickorna svarade att det är bra för att man kommer igång fort med arbetet. Man kan
arbetsgången och det är inga långa genomgångar innan man får börja laborera. De svarade
även att man lär sig andra saker förutom det vanliga i skolan som matte och engelska. En
annan bra sak med STC, enligt alla fem flickorna, är det undersökande arbetssättet. En
flicka svarade också att hon tycker att man lär sig mer om hur saker fungerar om man får
undersöka fritt.

Alla pojkarna svarade att det bästa med STC är det sättet man arbetar på. Man får pröva
sig fram och undersöka själva. Ingen har innan sagt hur man ska göra utan man får komma
på det själv.
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”Det bästa med STC är att man får arbeta fritt och undersökande.”

6. Vilka nackdelar finns det? Vad har varit dåligt?

Ingen av flickorna kommer på någon nackdel med STC.

Inte heller pojkarna skulle vilja ändra på något inom STC. Det finns inga nackdelar med
STC enligt dem.

 

7. Hur tycker du att det här temat har varit?

Tre av flickorna tyckte att själva laborerandet har varit väldigt kul, men en av dessa tre
gillade inte arbetsområdet magneter och motorer.

De två andra flickorna tyckte att lektionerna varierade. Ibland var det roligt och ibland
tråkigt beroende på vad man gjorde.

”Det beror på vad vi har gjort. Ibland blir det jätteroliga lektioner och
ibland blir det tråkigare. Det har varierat ganska mycket från gång till gång.”

Två pojkar tyckte att det här var det roligaste temat de har jobbat med, men en del
lektioner har varit roligare än andra beroende på vad man har gjort.

Två andra pojkar svarade att det har varit roligt men att en del lektioner var väldigt lika
varandra.

”Det har varit kul att jobba med det här arbetet, men en del lektioner
liknade varandra.”

Den femte pojken tyckte att det ibland blev för stressigt på lektionerna. Det kunde vara
svårt att hinna med.

8. Hur tycker du att det är att jobba i grupper som ni har gjort? Har det varit bra med
pojkgrupper och flickgrupper?

Alla flickor tycker att det är bra med grupparbete för då kan man hjälpas åt och lära av
varandra.

”Det är bra att arbeta i grupper. Man lär sig samarbeta med olika
människor. Det är ett bra tillfälle att lära sig samarbeta. Det har också varit
bra med kill- och tjejgrupper för att tjejer och killar är väldigt olika när det
gäller att undersöka saker. Det är skillnad på hur man undersöker något.
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Tjejerna är mycket försiktigare än killarna och testar inte så mycket.
Killarna testar allt som går.”

Fyra av fem flickor tyckte att det var bra att flickorna jobbade för sig och pojkarna för sig.
Den femte flickan tyckte inte att det spelade så stor roll med vem man laborerade.
Alla pojkarna svarade att det var bra att jobba i grupper. Man kan samarbeta och hjälpa
varandra på ett smidigt sätt. Alla tyckte även att det var bra med flick- och pojkgrupper
eftersom pojkar och flickor är olika till sättet.

”Det är bra. Om det är något man inte kan så kan man alltid fråga sin
kompis. Det är roligare med killarna för sig och tjejerna för sig för det är
lättare att jobba med killar eftersom de är mer lika varandra.”
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10.  Intervju 2 med läraren

1. Tror du att flickorna i klassen kan ha en fördel av det arbetssätt som STC
använder sig av?

Med det friare och mer undersökande arbetssättet så tror läraren att flickorna har en större
chans att blomma upp och visa vad de kan. Eftersom det friare arbetssättet också kräver en
hel del av eleverna så är det viktigt att eleverna försöker ta ansvar för sitt eget lärande. Just
detta tycker läraren att flickorna klarar bättre än vad pojkarna gör. Flickorna är mer
ansvarsfulla och noggranna med sitt arbete. Pojkarna som då och då visar att de inte klarar det
fria arbetssättet lika bra som flickorna spårar ibland ur och leken tar överhand.

En del av STC:s arbetssätt är att man ska följa de instruktioner som står i elev-kompendiet och
sedan göra experimenten. Denna del klarar flickorna betydligt bättre än vad pojkarna gör,
anser läraren. Flickorna är bättre på att hålla sig inom ramarna och följa instruktioner medan
pojkarna är mer lekfulla och ska testa sig fram till de rätta lösningarna. Pojkarna klarar inte
heller av att lyssna lika bra som flickorna gör när läraren har en genomgång samtidigt som
eleverna har laborationsmaterial framför sig på bänken. Även här visar flickorna prov på en
större mognad. Även när det gäller att skriva och rita i sin bok vad man gjort och kommit fram
till så ligger flickorna före pojkarna. De har mer ordning och det ser helt enkelt snyggare ut i
deras böcker.

Läraren tror också att STC är en bra start för flickorna inom NO och att de senare i livet
kommer att klara av att arbeta på detta sätt ännu bättre. Hon tror att de tack vare STC också
kommer att våga testa mer och inte vara för försiktiga när det gäller att laborera.

2. Vilken tycker du är den största fördelen med STC:s arbetssätt?

Läraren tänker sig att det forskande och undersökande arbetssättet leder fram till att eleverna
får mer bestående kunskaper som de kommer ihåg en lång tid framöver. Det eleverna pluggar in
från en bok försvinner fortare tror hon. Har man med eget laborer-ande och undersökande
kommit fram till olika saker så sätter det sig nog bättre uppe i huvudet.

3. Vad är det mest negativa med STC enligt dig?

Efter en stunds tänkande så anser hon att det fria arbetssättet gör att hon inte har samma koll på
klassen som i vanliga fall. Killarna visar ibland att de inte riktigt klarar av den frihet som arbetet
ger dem. Det tycker hon är lite negativt men inte alls något som hindrar henne från att fortsätta
att arbeta med STC även i framtiden. Redan nästa vår ska klassen fortsätta att arbeta med
STC. Då med ett arbetsområde som heter ”Motion and Design”.
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4. Tycker du att klassen klarar av STC:s arbetsområden bättre nu än vad de gjorde
första gången som de arbetade med STC?

Läraren märker att fler och fler elever tar ett större ansvar för sitt arbete ju mer man har jobbat
enligt STC:s modell. Alltså märker hon stor skillnad nu mot hur det var första gången som
eleverna fick pröva STC. Återigen så säger hon att det är flickorna som bäst klarar av den
arbetsmodell som STC förespråkar. Pojkarna är inte riktigt där ännu men hon märker att för
varje tema så klarar de sig bättre och bättre.
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11.  Diskussion

En viktig sak att ha i åtanke vid detta examensarbete är att det inte finns något universellt
arbetssätt som passar för alla flickor. Man måste tänka på att alla flickor är inte lika. Det finns
självklart stora skillnader mellan flickors olika förhållningssätt till naturvetenskap, likaväl som
det finns det mellan pojkarna. När man försöker hitta ett arbetssätt som passar för flickor får
man titta på flickors tankar kring undervisning i naturvetenskap. För att flickors intresse för
magneter och motorer ska öka är det viktigt lektionerna läggs upp på ett sätt som passar
flickorna.

Ur min litteraturstudie kan man utläsa hur flickor vill att undervisningen i de naturveten-skapliga
ämnena ska vara för att de ska tycka att den är intressant och rolig. Om man nu ser på hur
flickorna vill ha den undervisningen och sedan jämför det med den samman-fattning av
arbetsområdet ”Magneter och motorer” som jag gjort kan man se om man inom detta
arbetsområde arbetar på ett sätt som flickor tycker är bra. Man bör i detta sammanhang säga
att de bitar som flickor vill ha i sin undervisning inte missgynnar pojkarna även om de ibland
har en annan syn på hur de vill eller kan arbeta i dessa ämnen. Om läraren istället undervisar på
de sätt som pojkarna klarar av bättre så är det en större nackdel för flickorna än vad det är för
pojkarna om läraren undervisar på det sätt som flickorna tycker är bäst.

11.1  Sammanhang

Flickor ser tekniska produkter utifrån deras praktiska nytta och användbarhet. De vill även att
det man arbetar med kopplas ihop med verkligheten. Det ska inte vara helt fristående
kunskaper som man lär sig. Det är därför bra att man som i lektion 2 (se sid. 19) låter eleverna
undersöka vilka olika saker en magnet kan göra och sedan till-sammans i klassen gå igenom de
olika användningsområdena. Eleverna får då reda på en massa saker där man använder
magneter i vardagslivet. Den fördjupningsuppgift som finns i lektion 6 (se sid. 20) där man tar
upp djur som man tror navigerar med hjälp magnetism gör att eleverna får en förståelse för att
magnetism kan leda fram till väldigt många olika saker. Under lektion 7 (se sid. 21) får eleverna
fundera över vad elektricitet används till. De olika användningsområdena gås igenom i klassen
och på detta sätt ser man att det man senare ska laborera med (elektricitet och magnetism) är
något viktigt och väldigt centralt i människans liv idag. Även under lektion 13 (se sid. 22) får
eleverna en bra koppling till användningen av motorer i vardagen genom att de innan
laborationen startar får tänka efter vad motorer används till i vardagen för att underlätta för oss
människor. Lektion 16 (se sid. 23) tar även den upp när man har användning för en teknisk
produkt i vardagslivet. I detta fallet ska eleverna tänka ut när man använder generatorer.

Flickor lägger större vikt vid att förstå sammanhang än vad pojkar gör. Det är därför viktigt att
flickorna får en helhetssyn på det de håller på med. Det de gör på lektionerna måste sättas in i ett
större sammanhang för att flickorna ska tycka att det är intressant. De får inte den rätta
förståelsen om undervisningen inriktas för mycket på fakta och är för abstrakt. Tittar man på
hela temat om magneter och motorer märker man att lektionerna bygger mycket på varandra.
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Ofta inleder läraren en ny lektion med att eleverna får tänka tillbaka på det de har gjort under
föregående lektion för att det de lärde sig då ska man använda sig av under den nya lektionen.
Allt detta skapar en helhet där eleverna märker att det inte är lösryckta laborationer de håller
på med. Under arbetet med ett STC- tema finns det en arbetscykel som ständigt återkommer
(se arbetets sammanhang). Den sista punkten heter tillämpning och där ska läraren tillsammans
med eleverna föra arbetet vidare kring hur erfarenheterna från laborationerna kan användas i
ett större sammanhang. Detta är en central punkt som leder till en undervisning som gynnar
flickor, och även pojkar.

När läraren ställer en central fråga som under lektion 3 (se sid.19) ”Vad skulle hända om allt
vore magnetiskt?” leder det fram till att eleverna får tänka efter och sätta in det de har lärt sig i
ett större sammanhang vilket är positivt för flickorna. Under lektionerna 5 och 6 (se sid. 20)
arbetar eleverna med att tillverka egna kompasser. I samband med detta får eleverna titta på
riktiga kompasser och fundera på hur dessa fungerar. De ska även tänka sig att de befinner sig
på olika platser på jorden och utifrån det tänka ut hur deras kompasser skulle peka. Även detta
gör att eleverna ser samband mellan det de laborerar med och det som finns utanför skolans
väggar. När eleverna som i lektion 11 (se sid. 21) ska tänka ut vilka egenskaper en magnet
skulle behöva ha för att bli ”superstark” måste de försöka samla ihop den kunskap som de fått
fram till dess på lektionerna. Det leder det fram till att eleverna måste förstå helheten för att
kunna lösa uppgiften inte bara lösryckta delar. Alla dessa uppgifter är bra för flickorna
eftersom det sätter in det de håller på med när de laborerar i ett större sammanhang.

Flickor tycker också att en viktig del av den naturvetenskapliga undervisningen ligger i att
läraren sammanfattar lektionerna på ett bra sätt. Detta är något som man gör efter varje STC-
lektion. Antingen genom att eleverna redogör inför klassen vad de har kommit fram till eller
genom att läraren tillsammans med eleverna avrundar och knyter ihop lektionen på ett bra sätt.

11.2  Gruppdynamik

Flickor är mer samarbetsinriktade än pojkar och bryr sig om och tar ansvar för de andra i
klassen i större utsträckning än vad pojkar gör. Om man ser på hur STC föreslår att man ska
arbeta inom detta arbetsområde så är det väldigt mycket inriktat på att eleverna ska samarbeta i
grupper. Tillsammans ska de ställa hypoteser, laborera, diskutera och komma fram till
slutsatser. Detta arbetssätt gynnar alltså flickorna. Mellan de olika grupperna är det heller ingen
konkurrens eller tävling. Man kan komma fram till olika saker utan att det ena eller andra är
fel. Även detta är något som är bra för flickorna. Pojkarna är egentligen mer tävlingsinriktade
men att träna på en så pass central sak som att kunna samarbeta är enbart nyttigt. En god
samarbetsförmåga är bra att ha med sig både ut i livet och i de andra ämnena i skolan. Därför
är detta något som även pojkarna har nytta av.

Om man följer den arbetsgång som STC föreslår så uppnås en stor del av den under-visning
som flickorna vill ha i naturvetenskapliga ämnen. Detta gäller dock i teorin för om läraren väljer
att ta bort vissa avsnitt och diskussionspunkter blir resultatet inte riktigt detsamma.
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När man ska ta reda på om flickorna blir mer intresserade av magneter och motorer tack vare
STC räcker det inte att enbart studera arbetsmaterialet. Under mina klassrums-observationer
tittade jag bland annat på de olika laborationsgruppernas arbete. Man kan anta att intresset är
stort om aktiviteten i gruppen är hög. Håller eleverna linjen eller svävar de ofta iväg och börjar
tänka på annat och diskuterar alla eleverna i gruppen mycket? Just dessa punkter tittade jag på
under mina besök i klassen för att få svar på hur pass intresserade eleverna var av det de höll på
med. De slutsatser man dra från mina klassrumsobservationer är att flickorna satt stilla i sina
grupper och jobbade med det de skulle göra under lektionen. De diskuterade och
dokumenterade noggrant vad de gjorde. Även samarbetet fungerade mycket bra inom
flickgrupperna. Alla hjälpte varandra så att alla i gruppen förstod. De klarade helt enkelt bättre
av det friare arbetssättet än vad pojkarna gjorde. Allt detta tillsammans leder fram till att jag
kan säga att flickorna verkade intresserade av magneter och motorer.

Under mina observationer märkte jag att läraren i klassen inte följde STC- materialet till punkt
och pricka vilket naturligtvis inte är fel. Man bör dock tänka på att om under-visningen ska bli
som flickorna vill får man inte ta bort viktiga delar som t.ex. samman-fattningarna av
lektionerna och kopplingarna till vardagslivet.

Tittar man på den andra intervjun som jag gjorde med läraren i klassen så bekräftas mina
slutsatser från observationerna. Hon poängterar samma saker som jag tycker mig ha sett under
lektionerna. Hon menar t.ex. att flickorna visar prov på större mognad under arbetet och tar ett
större ansvar än pojkarna för sitt eget lärande. De håller sig till uppgifterna och är mer
noggranna med sitt arbete, både när det gäller laborerandet och när man ska dokumentera.
Flickorna testar inte lika mycket som pojkarna utan håller sig inom ramarna och följer
instruktionerna bättre.

11.3  Arbetsformer

Som det står i litteraturstudien sätter flickor stort värde på praktiskt arbete inom den
naturvetenskapliga undervisningen. De vill gärna prova egna idéer och ordna upp saker och
ting på egen hand. Flickor vill experimentera och undersöka själva istället för att följa
instruktioner rakt upp och ner. En annan viktig sak för flickorna är att de får vara med och
planera och ha något att säga till om. De vill känna att de har möjlighet att vara med och
påverka hur undervisningen ska vara. Om man ser på hur STC arbetar så är det i förväg
bestämt hur lektionerna ska läggas upp men det är upp till varje lärare att bestämma vad man
vill ta med. STC:s avsikt är dock att arbetsområdet ska göras från början till slut. Detta gör att
elevernas möjligheter att vara med och påverka lektionernas innehåll är ganska små. Att det
däremot är mycket laborationer och ett undersökande arbetssätt inom STC är bra både för
pojkar och flickor eftersom både dessa grupper gillar detta undervisningssätt. Till skillnad från
flickorna vill pojkarna hellre ha experiment där man kan följa instruktioner och söka efter en
enkel och direkt lösning.



43

Ser man på hur lektionerna inom magneter och motorer är upplagda är det en blandning av fritt
undersökande arbetssätt och experiment där man ska följa instruktioner från elevhandboken.
Detta är något som alltså tillgodoser både flickornas och pojkarnas önskemål.

Andra viktiga punkter att tänka på när man ska få flickor mer intresserade av natur-vetenskap
är att man ska arbeta i grupper, rita och skriva till ämnesområdena och diskutera
naturvetenskap. Allt detta är något som faller precis inom STC:s sätt att arbeta. Eleverna ska
noggrant dokumentera vad de har gjort under lektionen genom att rita bilder och skriva vad de
har gjort. Grupparbete är den arbetsform som STC förespråkar att man ska använda sig av för
att eleverna i mindre grupper ska ha möjlighet att diskutera med varandra om det som de håller
på med. Diskussioner både i mindre grupper och i hela klassen är ett återkommande inslag
under STC- lektionerna.

Man kan även ur de elevintervjuer jag genomförde utläsa pojkarnas och flickornas intresse för
magneter och motorer efter arbetets slut. Alla flickorna som jag intervjuade tyckte att deras
intresse för magneter och motorer blivit större nu efter arbetet än innan. Av pojkarna var det
två som hade fått ett större intresse, två hade samma intresse efter som innan och den femte
sade att hans intresse för magneter och motorer hade minskat. Som en förklaring på det kan
man säga att det var en väldigt duktig elev som blev klar fort med laborationerna och därför
ibland fick vänta in sina klasskamrater. Han var lite understimulerad. Det hade behövts ett
antal fördjupningsuppgifter med en ökad svårig-hetsgrad för att han skulle få utmanande
uppgifter.

En frågeställning jag hade var vad pojkar respektive flickor tyckte om STC:s arbetssätt. Tittar
man på de elevintervjuer som jag gjorde kan man hitta en del punkter som svarar på den här
frågan. Alla eleverna, både flickorna och pojkarna, tyckte att det bästa med STC är att man får
pröva sig fram och undersöka själv. De gillar helt enkelt det under-sökande arbetssättet väldigt
mycket. Intressant här är att eleverna verkar uppfatta att alla lektioner i stort sätt är väldigt fria
och att de får undersöka väldigt mycket själva. Så är nu inte alltid fallet som vi har sett innan,
utan en del av laborationerna är i själva verket ganska styrda. På min fråga om eleverna kunde
nämna några nackdelar med STC så kunde ingen av de jag intervjuade komma på någon. Detta
måste väl anses vara ett bra betyg på STC:s sätt att arbeta.

Att STC dessutom förespråkar grupparbete tycker både flickorna och pojkarna är väldigt bra
eftersom alla jag intervjuade tycker att det är väldigt nyttigt, roligt och bra att jobba i grupper.
De menar på att man då kan samarbeta och lära av varandra i gruppen.

11.4  Sammanfattning

Som avslutning tänkte jag titta tillbaka på mina syften och frågor jag ställde i min
problemformulering för att se om jag uppnått dessa. Mina kunskaper om de skillnader som
finns mellan pojkar och flickor i skolan och inom NO har blivit betydligt större efter detta
arbete. Den litteraturstudie och de observationer jag gjorde gav mig väldigt mycket kunskaper
kring just detta.
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STC:s sätt att arbeta med magneter och motorer påverkar flickornas intresse i positiv riktning
därför att undervisningen på många sätt är upplagd som flickor vill att under-visningen i NO ska
vara, d v s STC sätter in det eleverna gör i ett större sammanhang, knyter an till vardagen och
mycket utrymme ges åt diskussion, dokumentation och samarbete i grupp.

I mina intervjuer har både pojkar och flickor gett positiva kommentarer kring STC:s arbetssätt.
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