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Sammanfattning
Lärares genusmedvetenhet i relation till naturvetenskaplig verksamhet är fokus för denna
avhandling, som belyses genom två studier: en longitudinell aktionsforskningsstudie som
genomfördes tillsammans med en grupp förskollärare/lärare och en studie där verksamma
förskollärare/lärare under en fortbildningskurs fick tillämpa en genusteori på en verklig
klassrumshändelse.
Studierna visar att genusarbete är komplicerat eftersom det inbegriper många aspekter av livet
och en viktig del av genusmedvetenheten är att förhålla sig till dessa olika aspekter. Det är av
avgörande betydelse att utmana föreställningar om genus, där utmaningarna resulterar i att
föreställningarna blir verbaliserade och därmed synliggjorda. Vidare visar studierna att genom
att ta avstamp i feministisk vetenskapskritik och pedagogik kan ett alternativt sätt att förhålla
sig till lärande och undervisning i naturvetenskap bli möjligt. För lärare som inte har en
naturvetenskaplig bakgrund, men som ska genomföra aktiviteter eller undervisa i ämnena, blir
de didaktiska och pedagogiska kompetenser de redan besitter en startpunkt för att utveckla
sina ämnesdidaktiska förmågor. Kompetensutveckling med ett feministiskt anslag kan ge
lärarna ”empowerment” som medför att de känner större delaktighet i den naturvetenskapliga
praktiken och därmed kan bidra till att utveckla såväl dess kultur som kunskapsstoffet.
Avhandlingen ger också nya metodologiska kunskapsbidrag om aktionsforskning. Ett resultat
är att tid är en viktig faktor som man måste ta hänsyn till beroende på vilken förändring man
vill åstadkomma. Forskaren som deltar i aktionsforskningen som en ”outsider” har en viktig
funktion genom att kunna överblicka processen samt uppmärksamma och använda sig av
kritiska händelser för att driva förändringsarbetet framåt.
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Prolog
I november 2010 delas en skrift ut på hela Uppsala universitet, den ligger på kaffeborden, den
ligger i de anställdas fack. Framsidan består av ett färgtrycksfotografi på Uppsala universitets
minnesmedalj föreställande dess kansler Axel von Fersen d.y. (1755-1810). Skriften redogör
för de nya professorer som installeras under hösten 2010, men de första 18 sidorna ägnas åt
”Universitetskanslern Axel von Fersen – till 200-årsminnet av det fersenska mordet”.
Höstterminen 2010 installeras 34 nya professorer vid Uppsala universitet, sex av dessa är
kvinnor vilket motsvarar 17,6 %. Andelen kvinnor i grundutbildningen är däremot över 60 %.
Under perioden 2005-2008 var andelen kvinnor av de nyanställda professorerna ca 25 %. I
regleringsbrevet från regeringen har man angivit som rekryteringsmål för Uppsala universitet
att minst 27 % av de nyanställda professorerna ska vara kvinnor. Detta mål har inte Uppsala
universitet klarat av att uppnå under något av de senaste fem åren som gått – i år ser det
dessutom ännu sämre ut. Hur är det möjligt att en statlig reglerad verksamhet år efter år inte
gör större ansträngningar, inte lyckas bättre och kan komma undan utan några faktiska
konsekvenser trots bristen på måluppfyllelse inom jämställdhetsområdet? För 2010 skulle det
inte ha krävts mer än att ytterligare fyra kvinnor hade installerats.
Kanhända blir du engagerad när du läser den här prologen och tycker det är upprörande att det
fortfarande är så långt kvar till en jämställd akademisk organisation, eller så rycker du bara på
axlarna (eller gäspar) därför att du anser att jämställdhet och genus är ”icke-frågor”. Kanske
blir du till och med blir irriterad över att det ska ”tjatas så mycket om genus”, att akademisk
verksamhet och meritering ska utgå från kvalitet och kompetens och att kön då saknar
betydelse. För mig är frågor om jämställdhet av högsta prioritet. Att åstadkomma en
förändring av den genusordning vi har i samhället idag, är en fråga om demokrati. Jag är
övertygad om att en sådan förändring är möjlig, men det kräver långsiktigt och målmedvetet
arbete. Den här avhandlingen utgör ett exempel på ett förändringsarbete, ett förändringsarbete
i form av interveneringsinsatser för att öka genusmedvetenheten hos ett antal lärare, samtidigt
som jag studerat den process som då ägt rum.
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Inledning
Sverige är rankat som ett av världens mest jämställda länder och har jämställdhet som ett
samhälleligt mål, vilket beskrivs i diskrimineringslagen (2008:567). Såväl offentlig som
privat verksamhet är ålagda att bedriva ett arbete som svarar mot lagtextens intentioner. Inom
skolans område uttrycks detta tydligt i både skollagen (SFS 1985:1100) och i läroplanerna för
grundskolan och förskolan (Lpo94, Lpfö98). Jämställdhetssträvanden är därför något som alla
lärare är medvetna om och som också ingår i deras uppdrag. Sedan 90-talet har ett flertal
forsknings- och utvecklingsprojekt inom skolan, men framförallt inom förskolan, initierats
med syfte att arbeta aktivt med genusfrågor och jämställdhet (Berge & Ve 2000; Wernersson
2007a). Trots dessa intentioner och strävanden visar flera studier, i Sverige liksom i andra
länder, att endast lite har förändrats vad gäller lärares bemötande av elever i klassrummet och
även vad gäller elevers attityder, intressen, val av utbildningar och yrken (Eisenhart & Finkel
2001; Howes 2002; Lindahl 2003; Schreiner & Sjøberg 2004; Wernersson 2007b).
Forskning om genus och jämställdhet inom naturvetenskapernas didaktik har haft flera olika
inriktningar, men det är få studier som har undersökt lärares uppfattningar och attityder om
genus och kön (Scantlebury 2010). Forskare inom fältet har dock slagit fast att lärares
föreställningar och förväntningar på eleverna, eller fördomar om man så vill, har betydelse för
hur väl dessa elever lyckas i de naturvetenskapliga ämnena (Huang & Fraser 2009; Kahle &
Meece 1994; She & Fischer 2002). Studier har visat att lärare vid intervjuer eller i enkätsvar
uttrycker att de har samma förväntningar på flickors och pojkars prestationer inom de
naturvetenskapliga ämnena, men att lärarna sedan i sin undervisningspraktik agerar på ett sätt
som tyder på olika förväntningar på flickor och pojkar (Kahle, Anderson & Damnjanovic
1991; Kahle & Meece 1994). Författarna drar slutsatsen att lärarna har en medvetenhet om
jämställdhet, men att denna medvetenhet inte har förändrat lärarnas handlingar i praktiken.
Steget från att vara medveten om jämställdhets- och genusfrågornas betydelse till att aktivt
praktisera detta i sin professionella verksamhet kan vara stort och det kan vara svårt att få syn
på sitt eget agerande utan någon form av hjälp eller stöd. Stadler (2007) och Eidevald (2009)
rapporterar att trots att lärare får se videoinspelningar av sig själva i interaktion med
barn/elever så uppmärksammar de inte sitt eget sätt att agera gentemot flickor och pojkar, de
till och med förnekar att de behandlar barnen olika. Stadler slår fast att om man arbetar med
genusfrågor så måste man ifrågasätta sina egna föreställningar och attityder till genus och kön
för att komma vidare och man måste ges möjlighet att reflektera över sin egen undervisning.
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Avhandlingens syfte, frågeställningar samt
disposition
Avhandlingens syfte är att synliggöra och utmana föreställningar om naturvetenskap och
genus. Frågorna som har drivit forskningsarbetet framåt har varit:
- om och hur en ökad genusmedvetenhet kan åstadkommas hos lärare,
- om en ökad genusmedvetenhet kan leda till förändringar i lärares förhållningssätt till
naturvetenskaplig undervisning både med avseende på innehåll och genomförande
samt
- på vilka sätt aktionsforskning kan bidra till att öka genusmedvetenheten.
I avhandlingsarbetets initiala skede bestämde jag mig för att undersöka de första två
forskningsfrågorna i nära samarbete med en grupp lärare. Aktionsforskning framstod då som
en möjlig metod för att kunna synliggöra och utmana föreställningar om naturvetenskap och
genus. Tyngdpunkten i mitt avhandlingsarbete utgörs därför av en longitudinell
aktionsforskningsstudie tillsammans med en grupp förskollärare/lärare, men jag har också
genomfört en studie i samband med en fortbildningskurs om genus och naturvetenskap för
lärare.

Disposition
Avhandlingen består av fyra artiklar och en sammanbindande kappa. Artiklarna fokuserar på
olika resultat av min forskning. I den första artikeln redogör jag för resultat från
aktionsforskningsstudien där jag studerar lärargruppens uppfattningar om genus/kön i
naturvetenskaplig/teknisk verksamhet och möjligheterna att uppmärksamma och eventuellt
förändra dessa uppfattningar. Den andra artikeln fokuserar på förskollärarna i
aktionsforskningsprojektet och deras arbete med naturvetenskap/teknik. Där utgår jag från ett
feministiskt perspektiv och ställer frågan vad naturvetenskap i förskolan kan vara och vilka
kompetenser man som förskollärare behöver och kan utveckla. I den tredje artikeln studerar
jag aktionsforskningsprocessen och problematiserar bland annat min roll för att
förändringsprocesser ska komma till stånd. Även studien som beskrivs i den fjärde artikeln är
en form av intervention som utgör ett ”enklare sätt” att påverka och öka genusmedvetenheten.
Där studerar jag om lärare kan ha nytta av en genusteori för att tolka en verklig situation som
inträffat under en naturvetenskaplig lektion och hur de i så fall använder sig av genusteorin.
De kommande avsnitten i kappan inleds med en Forskningsöversikt som innehåller två
huvudavsnitt. I det första beskriver jag forskningsläget inom naturvetenskapernas didaktik
med genus-/feministisk inriktning. I det andra avsnittet beskriver jag forskning rörande
förskollärare och naturvetenskaplig verksamhet i förskolan. Jag väljer att redovisa forskning
som ligger nära mina studier och redogör därmed inte för exempelvis hela den svenska
förskolekontexten. Under rubriken Teoretiska utgångspunkter utvecklar jag det teoretiska
ramverk som legat till grund för mina studier och det interveneringsarbete jag genomfört, men
som också har varit verktyg vid analys av mitt empiriska material. Begreppen genus och
14

genusmedvetenhet problematiseras. I delavsnittet Naturvetenskapens kultur i och utanför
skolan använder jag feministisk vetenskapsteori och historia för att granska och
problematisera naturvetenskapen och dess kultur, ett kritiskt förhållningssätt som jag har tagit
som utgångspunkt för min forskning inom naturvetenskapernas didaktik. I kapitlet Metod
redogör jag för de metodologiska överväganden jag har gjort. Där behandlas aktionsforskning
som metod och vidare beskrivs datainsamling och analys för de två skilda studierna. I samma
kapitel finns också ett avsnitt med forskningsetiska överväganden. Kapitlet Resultat innehåller
sammanfattningar av de fyra artiklarna, medan jag i Diskussion och Slutsatser knyter samman
resultaten från de olika artiklarna och diskuterar avhandlingens kunskapsbidrag.
Avslutningsvis diskuterar jag Implikationer för fortsatt forskning.
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Forskningsöversikt
Genusmedveten naturvetenskaplig undervisning
De didaktiska försök som har gjorts för att reformera naturvetenskaplig undervisning har i
blygsam utsträckning utgått från att genusfrågor kan vara av betydelse för eleverna, deras
lärande och intresse. Det framgår exempelvis i en studie av Chang et al. (2010), där de
genomfört en innehållsanalys av de fyra dominerande tidskrifterna1 inom naturvetenskapernas
didaktik (science education) under åren 1990-2007 för att identifiera trenderna inom området.
Genom en klusteranalys i flera steg utkristalliserade sig nio olika huvudområden, information
som jag har sammanställt i tabell 1.
Tabell 1 Nio huvudområden inom naturvetenskapernas didaktik (utifrån Chang et al. 2010)
Huvudområden

Antalet artiklar Frekvens
n= 1401

%

553

39,5

2. Nature of science and socio-scientific issues 191

13,6

3. Professional development

149

10,6

4. Conceptual change and analogy

147

10,5

5. Instructural practice

90

6,4

6. Scientific concepts

88

6,3

7. Reasoning skill and problem solving

80

5,7

8. Attitude and gender

64

4,6

9. Design based and urban education

39

2,8

1. Conceptual change and concept mapping

Begreppsforskningen är den helt dominerande inriktningen: “begrepp” finns också med i tre
av huvudområdena (1, 4 och 6) och står för sammanlagt 56,3 % av alla de ingående artiklarna.
Endast 64 av de 1401 artiklarna, knappt 5 %, behandlar attityder och genus/kön och av dessa
innehåller 18 stycken nyckelordet gender. Vissa artiklar har inslag från flera av
huvudområdena, t.ex. 1 och 2 överlappar varandra till en del, medan däremot område 8 är helt
fristående, dvs. ”Attitude and gender” förekommer inte i några av artiklarna inom de andra
huvudområdena.
Brotman & Moore (2008) har gjort en kvalitativ översiktsstudie och systematiskt undersökt
vad forskning inom fältet genus och naturvetenskapernas didaktik har haft för fokus. I sin

1

De undersökta tidskrifterna var International Journal of Science Education (IJSE), Journal of Research in
Science Teaching (JRST), Research in Science Education (RISE) och Science Education (SE).
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studie har de analyserat 107 artiklar från sju olika tidskrifter under åren 1995-20062. De
kategoriserar dessa studier i fyra olika temata:
1.
2.
3.
4.

Jämställdhet och tillgänglighet (50 artiklar)
Läroplan och pedagogik (30 artiklar)
Rekonstruktion av naturvetenskapernas natur och kultur (15 artiklar)
Identitet (12 artiklar)

Författarna påpekar att de fyra temata även är grovt kronologiskt ordnade dvs. i början av
tidsperioden dominerar tema 1 och 2 medan de två senare temata blir allt vanligare in på
2000-talet då forskningen är mer kritisk och tar sin utgångspunkt från feministiskt teoretiskt
ramverk i större utsträckning än under 1990-talet. Jag har använt dessa fyra temata i min
beskrivning nedan av forskning inom området genus och naturvetenskapernas didaktik.
Mycket av den forskning som finns representerad under tema 1 har inspirerats av
liberalfeministiska idéer som utgår från att kvinnor och män har samma förutsättningar för att
bedriva naturvetenskaplig verksamhet (Barton 1998). Den ojämlikhet som finns beror inte på
naturvetenskapen i sig, utan på politiska och sociala faktorer. Forskningen inom tema 1 har i
stor utsträckning ägnat sig åt att undersöka fördomar och diskriminering gällande
flickor/kvinnor i undervisningen och skillnader i flickors och pojkars prestationer, attityder,
intresse och deltagande i de naturvetenskapliga ämnena (Baker & Leary 1995; Brotman &
Moore 2008; Kahle & Meece 1994; Lindahl 2003; Schreiner & Sjøberg 2004). Det
dominerande mönstret i forskningen är att flickor i större utsträckning än pojkar har negativa
attityder till naturvetenskap och väljer bort naturvetenskapliga ämnen senare under sin
utbildning, även om det finns studier som pekar i en annan riktning (Baker & Leary 1995). I
Sverige i början på 1990-talet följde Staberg en grupp elever från årskurs 7 till årskurs nio
(1992). Hon fann att flickor och pojkar har ungefär lika stort intresse för de
naturvetenskapliga ämnena i sjuan, men under åk 8-9 dämpas flickornas entusiasm väsentligt.
Mönstret är ungefär detsamma elva år senare visar Lindahl i sin longitudinella studie (2003).
Staberg (1992) menar att skälet till flickornas sjunkande intresse är att undervisningen under
högstadietiden är alltför inriktad mot pojkarnas intresseområden. I både Stabergs (1992) och
Lindahls (2003) studie framkommer det också att känslan av att inte förstå de
naturvetenskapliga begreppen är besvärande speciellt för flickorna. För att komma till rätta
med de orättvisor som mycket av forskningen inom tema 1 pekade på, kom olika förslag för
att öka kvinnors deltagande inom de naturvetenskapliga disciplinerna och att i den
naturvetenskapliga undervisningen eftersträva att flickor och pojkar skulle få samma
möjligheter och utmaningar. Sinnes (2006) har i sin studie kallat detta för en ”genusneutral”
undervisning. Man försökte också kompensera flickorna för det som de inte fick tillgång till i
ordinarie skolundervisning genom att erbjuda extrakurser för flickor exempelvis under
2

De sju tidskrifterna var dels de fyra som Chang et al. undersökte inom naturvetenskapernas didaktik, dvs. IJSE,
JRST, RISE och SE samt dessutom Journal of Science Teacher Education (JSTE) där sökorden ”gender”, ”girls”
eller ”female” användes för att söka ut artiklar med hjälp av databasen ERIC. Vidare genomletades American
Educational Research Journal (AERJ) och Gender and Education (GE) där sökningen kompletterades med
sökordet ”science”.
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sommarloven (Scantlebury & Baker 2007). Utgångspunkten var att det gäller bara att få
flickorna att förstå hur spännande och intressant naturvetenskap är så kommer de frivilligt att
söka sig dit. Det var med andra ord flickorna som måste ändra sig, inte naturvetenskaperna.
Ett annat sätt var att göra lärarstudenter uppmärksamma på lärarens ansvar för ett jämställt
klassrum och att i lärarutbildningen införa moment om jämställdhet och genus (Bailey et al.
1999; Bullock 1997).
En annan strategi för en mer jämställd naturvetenskaplig undervisning var att förändra
läroplanerna, kursplanerna och pedagogiken så att de blev mer inkluderande för flickor (tema
2). Tema 2 speglar radikalfeminismens idéer (eller termen ”andra vågens feminism” som
Brotman & Moore, 2008 använder) som utgår från att det västerländska samhället genererar
olikheter mellan könen och där det som definieras som tillhörande kvinnor eller som kvinnligt
ska synliggöras och uppvärderas. Studierna inom detta tema framhäver skillnader mellan
flickor och pojkar med avsikten att flickors lärande, intressen och erfarenheter i större
utsträckning ska vara målet i kursplaner och undervisning, något som tidigare har exkluderats
och inte tagits hänsyn till enligt forskarna. Den här inriktningen kallas genusinklusiv
(Brotman & Moore 2008) eller kvinno-/flickvänlig (Sinnes 2006). Inom den kvinnovänliga
naturvetenskapliga didaktiken är det bland annat viktigt att arbeta i mindre grupper och
undvika tävlingsmoment i undervisningen. Naturvetenskapliga fenomen ska kopplas till
flickors erfarenheter utanför skolan och det är viktigt att lyfta fram kvinnliga förebilder
liksom att påtala maskulin bias i naturvetenskaplig forskning (Barton 1998; Howes 2002;
Roychoudhury et al. 1995; Sinnes 2006). Vad gäller lärarnas kompetens för att bedriva den
här typen av genusinklusiv undervisning visar forskningen att lärare har begränsade
kunskaper om frågor gällande jämställdhet och naturvetenskaplig undervisning och de är ofta
ointresserade av genusfrågor i samband med sin undervisning. Brotman & Moore (2008)
hävdar att det finns ett stort behov av att hitta effektiva strategier för att föra in dessa aspekter
i lärarutbildning och fortbildning av lärare. Weinburgh (1995) påtalar också vikten av att
synliggöra lärarnas egna föreställningar om genus som en del av utbildningen.
Även om studierna i tema 2 bär en underliggande kritik och problematisering av
naturvetenskaperna så är det studier tillhörande tema 3 och 4 som lyfter fram denna kritik
explicit. Forskarna påtalar att en kritisk granskning av den naturvetenskapliga praktiken och
dess kunskapsproduktion ska ingå i den naturvetenskapliga undervisningen och i kursplanerna
(Brickhouse 2001; Brotman & Moore 2008; Capobianco 2007; Gilbert 2001; Hildebrand
2001; Mayberry 2001; Sible et al. 2006). De utgår från feministiska vetenskapsfilosofer och
historiker som har kritiserat bilden av naturvetenskaperna som objektiv och sann och menar
istället att naturvetenskaplig kunskapsproduktion är en mänsklig verksamhet och därmed
måste studeras som den sociala och kulturella verksamhet den faktiskt är (Haraway 1988;
Harding 1986; Keller 1996). Ett problem som ofta lyfts fram är de naturvetenskapliga
ämnenas elitistiska framtoning. Det finns ett dolt budskap i ämnena om att de är svåra och
kräver en speciell begåvning. Vem som helst kan inte ägna sig åt dessa discipliner och denna
exkluderande funktion drabbar framförallt kvinnor, men också män. Gilbert (2001) föreslår
nya förhållningssätt till naturvetenskap, som i förlängningen bör leda till en förändrad
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undervisning i ämnena. Hon poängterar vikten av att undervisa elever om naturvetenskap
istället för att i undervisningen förmedla en önskan eller intention att fostra dem till
vetenskapsmän. Ett av hennes förslag är att behandla naturvetenskap som en serie berättelser,
där eleven förhåller sig till innehållet, som en litteraturkritiker förhåller sig till en skönlitterär
text (många uppskattar litteratur, men alla kan inte bli författare).
Många studier inom tema 3 som behandlar naturvetenskapernas natur och kultur är teoretiska
bidrag (Brotman & Moore 2008). Några kvalitativa studier har undersökt hur lärare kan
använda sig av feministisk kritik av naturvetenskapen i sin egen undervisning. Richmond et
al. (1998) gav blivande lärare uppgifter i lärarutbildningskurser där utgångspunkten var att de
skulle undersöka sitt eget förhållande till naturvetenskap och därefter genom att ta del av
kritik av naturvetenskapen försöka förändra sin egen pedagogik i dessa ämnen. Forskarnas
största utmaning var att hantera lärarstudenternas (framförallt de inriktade mot senare
år/secondary school) motstånd mot kursernas uppläggning. Slutsatserna från studien är att det
är svårt att få lärarstudenter att både känna tillhörighet med de naturvetenskapliga ämnena och
samtidigt vara kritisk till dem. Capobianco (2007) däremot möter inte på samma motstånd när
hon arbetar tillsammans med verksamma senarelärare i ett aktionsforskningsprojekt. Dessa
lärare visar snarare stor entusiasm inför att inkludera flera feministiska perspektiv i sin
naturvetenskapliga undervisning.
Inom det fjärde temat påtalar forskarna sambandet mellan elevers engagemang i
naturvetenskaperna och deras identitetsskapande. Det gäller framför allt i fysikämnet, med
dess tydliga manliga symbolspråk, som kan skapa problem för de unga kvinnorna i deras
identitetsskapande. Frågan är hur detta maskulint kodade ämne ska kunna samspela med deras
identitet som kvinna (Brickhouse 2001; Danielsson 2009; Lemke 1990; Staberg 2002). Hasse
(2002) studerar fysikkulturen inom universitetsvärlden. Hon finner att fysiklärarna har
implicita och explicita förväntningar på studenterna som uppfattas på olika sätt av kvinnliga
respektive manliga studenter. Lärarna ger explicita instruktioner om hur laborationer ska
genomföras och de kvinnliga studenterna följer instruktionerna och gör det som de tror
förväntas av dem. En del manliga studenter däremot följer inte alls instruktionerna utan leker
sig fram och provar egna idéer. När Hasse intervjuar lärarna så visar det sig att de premierar
studenter som ”bryter mot” det explicita budskapet. Det är studenter som de menar har
kreativa och kognitiva förmågor som just stämmer överens med det man behöver som fysiker.
De kvinnliga studenterna anar att det är något i denna praktik som de inte har tillgång till och
som gör att de inte känner sig inkluderade. De implicita förväntningarna som lärarna har på
studenterna går inte fram till de kvinnliga studenterna.
Brickhouse (2001) menar att för att förstå hur elever lär naturvetenskap räcker det inte att
enbart studera elevernas förståelse av begrepp. Därutöver krävs kunskap om på vilka
bevekelsegrunder elever engagerar sig i ämnet och hur detta engagemang relateras till vem de
är och vem de vill vara. En flicka som behöver trovärdiga förklaringar till hur ”världen är
beskaffad” och strävar efter att förstå detta på en vetenskaplig nivå, engagerar sig sannolikt i
naturvetenskap på ett annat sätt än en flicka som strävar efter att vara en ”MVG”-elev
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(Brickhouse et al. 2000). Lika viktigt som att förstå vad som skapar engagemang, är att förstå
bakomliggande faktorer till varför elever är oengagerade och avståndstagande till
naturvetenskap. I den konstruktivistiska synen på lärandet har genusperspektivet hittills inte
haft någon framträdande roll menar Brickhouse (2001). Konstruktivismen är även alltför
individualistisk och sätter inte in individen i en större socialt och politiskt sammanhang,
menar hon. Brickhouse (2001) förvånas över att feministisk forskning, inom
undervisningssektorn generellt och inom naturvetenskaplig undervisning specifikt, i relativt
liten utsträckning har ägnat sig åt lärandeprocesser. Hon ser dock nya möjligheter för den
feministiska forskningen genom införlivande av perspektiv från forskning om situerat lärande
(Lave & Wenger 1991). Hildebrand (2001) förespråkar en alternativ lärandemodell som hon
kallar kritisk aktivism. Istället för att acceptera naturvetenskapen som den är ska eleverna bli
aktivt tänkande och se kritiskt på hur vetenskapsmännen formar sin praktik, vilket inflytande
naturvetenskapen har på samhället, vilka maktdimensioner som är involverade i det
naturvetenskapliga samhället, osv. Sible et al. (2006) integrerade feministiska perspektiv på
naturvetenskap i en cell- och molekylärbiologisk kurs. Resultaten från studien visar att
studenterna både fick en ökad medvetenhet om naturvetenskapernas kultur och ett ökat
självförtroende i ämnena. Dessutom presterade framförallt de kvinnliga studenterna bättre vad
gällde uppgifter som krävde logiskt tänkande och problemlösning, jämfört med en
traditionellt genomförd kurs. Författarna drar slutsatsen att synliggörandet av den
naturvetenskapliga kulturen tillsammans med undervisning om det naturvetenskapliga
innehållet, ger studenter verktyg för att göra medvetna val om hur de vill förhålla sig till
denna kultur. De kan välja att acceptera de rådande normerna och anpassa sig till dem, eller
de kan välja att lämna denna praktik men då utifrån en klar föreställning om varför de lämnar
den. De kan också välja att utmana naturvetenskapliga normer, vilket kan leda till att dessa
förändras genom att de praktiserar naturvetenskap på ett nytt sätt.

Förskolläraren och naturvetenskaplig verksamhet i förskolan
I flera länder, däribland Sverige, flyttas undervisning i naturvetenskap längre ner i åldrarna.
Argument för att införa sådan verksamhet redan i förskolan är bland annat att om små barn
kommer i kontakt med ett naturvetenskapligt språk så kan det påverka deras
begreppsutveckling och därmed stimulera det naturvetenskapliga tänkandet; små barn gläds åt
att utforska och undersöka sin omgivning och om de då även får ägna sig åt naturvetenskap
kan ett intresse utvecklas för dessa ämnen senare i livet (Eshach 2006, Sjøberg 2000). I
Sverige finns en nyligen uppdaterad läroplan för förskolan (Lpfö 98). Mål och riktlinjer som
gäller naturvetenskap är formulerade under rubriken ”Utveckling och lärande”:
Förskolan ska sträva efter att varje barn
- tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att
förstå sin omvärld,
- utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur
och samhälle påverkar varandra,
- utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om
växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
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- utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om
naturvetenskap. (Lpfö 98, reviderad 2010, s.10)

Texten i styrdokumenten är på en övergripande nivå, utan att vare sig peka ut specifika
kunskapsområden eller konkreta kunskapsmål. Konsekvensen blir att den enskilde
förskolläraren själv måste välja relevanta ämnesområden/ämnesstoff för att sedan planera och
utforma sin verksamhet med barnen. Det här ger förskolläraren frihet och möjlighet till eget
tolkningsutrymme, men det ställer också högre krav på förskollärarens kompetens jämfört
med en mer detaljstyrd läroplan. Samtidigt visar forskning om lärare som undervisar
naturvetenskap för barn i unga år att dessa lärare har bristande kunskaper i ämnena såväl som
i ämnesdidaktik (Appleton 2008; Garbett 2003; Kallery & Psillos 2001; Smith & Neale 1989,
m.fl.). Denna forskning har främst studerat grundskollärare för tidigare år och i dagsläget är få
studier inriktade mot förskollärare. Smith & Neale (1989) låter tidigarelärare i sin studie
utveckla sitt kunnande om fenomenen ljus och skugga under en sommarkurs. På s. 7 skriver
de:
With one exception, teachers‟ content knowledge was limited, both in science in general (as
revealed in their spring lessons), and in the physics of light and shadows. For example, in the
different spring lessons, teachers made mistakes such as implying that birds migrated because
they were cold-blooded, or switching the terms rotation and revolution when referring to the
motion of the earth.

Lärarna har alltså begränsade kunskaper inom naturvetenskap generellt enligt denna
forskning. Man kan tolka Smith & Neale (1989) som att det finns ett generellt
naturvetenskapligt kunnande som alla lärare bör ha oavsett vilka barngrupper de arbetar med.
Författarna redogör för inte mindre än sexton olika “target conceptions” gällande ljus och
skugga som de anser att lärare måste kunna, sexton begrepp som de inte diskuterar betydelsen
av i förhållande till barnens ålder.
Kallery & Psillos (2001) utgår från frågor som förskolebarn har ställt om naturvetenskapliga
fenomen såsom ”varför kan du inte se stjärnorna på dagen” eller ”vad är en regnbåge” för att
undersöka förskollärarnas ämneskunskaper i naturvetenskap. Forskarna drar slutsatsen att
förskollärarna inte har tillräckliga kunskaper för att förklara dessa fenomen på ett
naturvetenskapligt adekvat sätt. Det implicita budskapet i deras studie blir därmed att lärarens
uppgift är att förmedla de ”rätta” förklaringarna på barns frågor om naturvetenskap. Enligt de
här studierna är det med andra ord viktigast att förskolläraren/läraren innehar
ämneskunskaper. Däremot sägs ingenting om hur denna kunskap ska kunna komma
förskolebarnen till del. Det är ämnet man måste kunna, för ämnets skull. Det som inte heller
diskuteras är hur djupa kunskaper och hur många olika ämnesområden inom de olika
disciplinerna en förskollärare eller tidigarelärare måste behärska för att skickligt kunna
bedriva naturvetenskaplig verksamhet. Emellertid påpekar Appleton (2008) att inte heller
grundskollärare för senare år med gedigna kunskaper inom en av de naturvetenskapliga
disciplinerna självklart har tillräckliga ämnes- eller ämnesdidaktiska kunskaper för att kunna
genomföra en effektiv och god undervisning inom de övriga disciplinerna i naturvetenskap. I
21

den omfattande forskning som finns rörande lärares begreppsuppfattning i naturvetenskap
(1120 artiklar i Duits bibliografi 2009) visar åtskilliga studier att till och med senarelärare kan
ha samma ”misconceptions” som sina elever i de olika naturvetenskapliga disciplinerna
(Frederik et al. 1999; Jasien & Oberem 2002; Lin & Lawrenz 2000).

Förskollärarens roll
Tidigarelärares och förskollärares dåliga självförtroende vad gäller undervisning i
naturvetenskap är belagt i många studier (Appleton 2006; Fleer 2009; Garbett 2003). Ett
problem med den dominerande naturvetenskapliga didaktiska forskningen som har ett
konstruktivistiskt perspektiv är att den fokuserat på individen och inte tagit hänsyn till
kulturen (Fleer 2009; Jane 2006). Med detta konstruktivistiska synsätt är det lärarnas
bristande ämneskunskaper som är orsaken till det dåliga självförtroendet och lösningen blir då
att stärka lärarnas ämneskunskaper genom ökade utbildningsinsatser (Kallery & Psillos 2001;
Smith 1999). Genom att istället anlägga ett sociokulturellt perspektiv kan frågan om
förskollärares dåliga självförtroende i förhållande till naturvetenskap få andra förklaringar
(Fleer 2009; Jane 2006) där också genusaspekten blir central. Jane (2006) och Fleer (2009)
menar att i den västerländska kulturen har flickor och pojkar en i flera avseenden segregerad
uppväxt, där flickor undanhålls möjligheten att ”greja” och plocka isär teknisk utrustning, en
färdighet som är viktig för studier senare i livet inom naturvetenskap och teknik. I vårt
samhälle förknippas denna färdighet med maskulina värden och flickor uppmuntras inte att
ägna sig åt dessa aktiviteter i unga år. I Janes studie (2006) deltog 100 lärarstudenter inriktade
mot tidigare år i en kurs i teknikdidaktik där de bland annat skulle få plocka isär leksaker.
Hennes resultat visar att lärarstudenterna kände osäkerhet och rädsla inför dessa uppgifter dvs.
de reagerade känslomässigt snarare än intellektuellt på tekniska och naturvetenskapliga
aktiviteter. De refererade också till sin egen uppväxt där de inte i så stor utsträckning ägnat sig
åt sådana aktiviteter och där de gav förklaringen att i deras familjer var ”grejandet” en
alltigenom manlig aktivitet. Jane argumenterar att det därför är viktigt att förskolan och
skolan ger flickor och pojkar likvärdiga möjligheter att få delta i teknisk/naturvetenskaplig
verksamhet.
Appleton (2006) menar att tidigarelärare med dåligt självförtroende i naturvetenskap antingen
undviker att genomföra sådana aktiviteter eller väljer moment som de känner sig trygga med
och som de vet fungerar i barngruppen. Eshach (2006) argumenterar för att man i läroplanerna
för förskolan och grundskolans tidigare år (F-2) också ska ta hänsyn till och uppmärksamma
lärarnas intresse och förmågor, inte bara barnens. Ett sätt att tillvarata lärarnas behov skulle
kunna vara att utgå från vardagliga händelser och problem som då kombineras med
naturvetenskapliga frågeställningar, något han kallar för ”Inquiry events”. I dessa händelser är
de naturvetenskapliga frågorna bara en liten del av det större temat, vilket gör att lärarnas
självförtroende kan bibehållas och möjligen också bidra till att de får ett intresse för att utöka
sitt eget naturvetenskapliga kunnande. Harlen & Qualter (2009) lyfter fram det undersökande
arbetssättet och uppmärksammar de frågor som tidigareläraren kan ställa för att uppmuntra
barnens undersökande aktivitet, men de poängterar också lärarens roll i att uppmuntra barnen
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att ställa frågor. Detta oroar ofta lärarna eftersom de är rädda för att deras kunskaper i
naturvetenskap inte är tillräckliga, men Harlen & Qualter visar på sätt att hantera dessa frågor,
där en sådan förmåga är att ”vrida runt” frågan så att den blir undersökningsbar. De skriver
förtröstansfullt och lugnande om detta:
Most questions children ask can be answered at a variety of levels of complexity. Take „Why
is the sky blue?‟ for example. There are many levels of „explanation‟ from those based on the
scattering of light of different wavelengths to those relating to the absence of clouds. They
seem the most difficult for teachers to answer. The difficulty lies in the fact that many
teachers do not know the answers and those who do will realise that children could not
understand them. There is no need to be concerned, whichever group you fall into, because the
worst thing to do in either case is to attempt to answer these questions! (Harlen & Qualter
2009, s. 152-153)

Sundberg & Ottander (2009) bekräftar att samma förhållanden gäller i en svensk kontext, dvs.
att förskollärare och tidigarelärare har bristande ämneskunskaper och ofta negativa attityder
till naturvetenskap. I studien följde de förskollärarstudenter under ett år under deras utbildning
där det ingick naturvetenskapliga moment i kurserna. Resultaten visar att hela året behövde
tas i anspråk innan de skeptiska attityderna till ämnena förändrats. Författarna menar att det
tar tid att ”socialiseras in” i den naturvetenskapliga kulturen och anger att ett skäl till det kan
vara att den i viss mån står i motsatsförhållande till den dominerande förskolekulturen. I den
svenska förskolan ses förskollärarens uppgift som att i första hand vara omvårdande och i
andra hand att planera och genomföra strukturerade lärandeaktiviteter. Denna ”kulturkonflikt”
måste synliggöras och kommuniceras under förskollärarutbildningen anser författarna.
Fleer (2009) vill studera förskollärarens roll när hon/han för in naturvetenskapliga aktiviteter i
barnens lek. I hennes studie deltog en förskollärare och hennes assistent. Förskolläraren ville
att barnen skulle få möjlighet att studera andra vätskor än vatten och lät därför barnen leka
med oljor, vinäger, vatten och sand utomhus vid sandlådan. Barnen började snabbt inrikta sin
lek mot att laga mat. Freer (2009) konstaterar att läraren försökte rikta barnets
uppmärksamhet från matlagning till att titta på vätskornas förhållande till varandra:
The children took note, but focused on ‟making different oils‟. The activity did not support
scientific thinking, but rather provided the children with a playful event where they expanded
their experiences of playing with cooking oil. (Fleer 2009, s.1081)

Fleers (2009) slutsats är att förskollärarens egen filosofi var att man ska låta barnen ostört få
hålla på med materialet och tonade därmed ner sin egen roll som lärare. Emellertid menar
Fleer (2009) att barnen behöver vuxnas ledsagning för att de ska uppmärksammas på de
naturvetenskapliga begreppen i lekfulla kontexter. Pramling & Pramling Samuelsson (2001)
har också en sociokulturell utgångspunkt och menar liksom Fleer (2009) att förskolläraren har
en viktig roll, inte för att överföra kunskap som sådan, utan för att rikta barnens
uppmärksamhet och intresse mot naturvetenskapliga begrepp. Författarna ser den
naturvetenskapliga verksamheten i förskolan som ett första steg mot att lära sig ett nytt språk,
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ett naturvetenskapligt språk, som är en förutsättning för att ta ett första steg in i den
naturvetenskapliga kulturen. För flera av dessa författare är den centrala målsättningen med
naturvetenskapliga aktiviteter i förskolan och i grundskolans tidigare år att barnen tillägnar sig
de naturvetenskapliga begreppen som möjliggör ett naturvetenskapligt tänkande. Jane (2006)
beskriver dock ytterligare ett mål och det är att kompensera flickor och pojkar för den skillnad
i erfarenheter som de har på grund av könsstereotypa uppväxtvillkor och därigenom ge dem
likartade förutsättningar för att senare i livet kunna engagera sig i naturvetenskapliga/tekniska
verksamheter.
Sammanfattningsvis visar forskningsöversikten på att forskning rörande naturvetenskaplig
undervisning med genus- eller feministiska perspektiv är ett förhållandevis litet fält som har
haft olika inriktningar under åren och också olika metodologiska ansatser. En stor del av
studierna har fokuserat på eleverna, deras attityder, förmågor och intressen medan en mindre
del har studerat lärare (främst blivande lärare) och deras interaktion med eleverna i
klassrummet. Flera av studierna med feministisk inriktning är kvalitativa casestudier där
forskaren har haft sig själv och sin egen undervisning som studieobjekt (exempelvis Barton
1998; Howes 1998). Interventionsstudier där man arbetar tillsammans med verksamma lärare
för att problematisera genus och naturvetenskaplig undervisning är inte vanligt
förekommande; Capobianco 2007 kan nämnas som ett undantag.
Naturvetenskaplig verksamhet inom förskolan med ett genusperspektiv är till dags dato ett
ungt område som endast lite beforskats. Jag har därför i översikten även tagit med en del
studier som berör de tidiga åren i grundskolan vad gäller lärarnas attityder till naturvetenskap
och deras självförtroende i att undervisa i naturvetenskap. Dessa resultat gällande
tidigarelärarna är med största sannolikhet överförbara till förskollärare. Att införa
naturvetenskap i förskolan betyder nya utmaningar och det finns därmed ett stort behov av
forskning inom detta område.
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Teoretiska utgångspunkter
Med utgångspunkt från syfte och frågeställningar samt med hjälp av den forskning som
tidigare är gjord inom området redogör jag här för det teoretiska ramverk jag använt och för
de verktyg jag behövt för att analysera mitt empiriska material. I det första avsnittet
problematiserar jag begreppet genus. I det andra avsnittet redogör jag för feministisk
vetenskapsteori och historia som kritiskt har granskat och problematiserat naturvetenskapen
som en kulturell verksamhet.

Genus
”Genusperspektiv – vad är egentligen det där genus?” är en fråga jag ofta fått när jag pratar
om min forskning utanför ett vetenskapligt sammanhang. Varför använder jag inte kön som
begrepp? I vardagslivet, i skolans praktik är två kön uppmärksammade kategorier, det råder
det inget tvivel om. Det är svårt att se bortom kön, vi ser flickor och pojkar i våra klassrum
och i förskoleverksamheten. Att använda begreppet genus blir då ett sätt att försöka komma
bortom denna dikotomisering av människan eller som Hirdman säger ”ett ord som gör att vi
ser det vi inte såg tidigare” (2001, s.11). Begreppet kan vara en hjälp att se förbi kropparna
och individerna, eftersom genus genomsyrar och påverkar mänskliga aktiviteter och mänskligt
tänkande och handlande på flera nivåer. Genus är kulturellt och historiskt föränderligt
(Beauvoir 1949/2002; Connell 2002; Harding 1986; Hirdman 1990, 2001; West &
Zimmerman 1987) där det ”kvinnliga” och det ”manliga” inte primärt är en produkt av
biologiska determinanter, utan främst en social konstruktion.
Hardings (1986) teori utgår från att genus konstitueras på tre olika nivåer i samhället, en
strukturell, en symbolisk och en individuell nivå. Den strukturella nivån avser hur
arbetsdelningen utifrån genus ser ut i samhället. I alla kulturer finns en arbetsdelning där
kvinnor och män utför skilda sysslor. Kvinnor i en kultur kan ha samma sysslor som män i en
annan kultur, men inom en och samma kultur är sysslorna (ofta) strikt uppdelade. De flesta
personer som arbetar med fysik, särskilt högt upp i den akademiska hierarkin, är män och
därför kan fysikämnets strukturella genus sägas vara manligt enligt Hardings definition. Med
symboliskt genus avses hur genus konstrueras genom språket, genom bland annat fasthållande
av dikotomier där motsatsparen får en feminin respektive maskulin innebörd, t.ex. känslaförnuft, subjektivitet-objektivitet, natur-kultur. Vilka innebörder som olika grupper av
människor tillskriver ”kvinnligt” och ”manligt” tar sig uttryck i uppfattningar om hur kvinnor
och män bör klä sig, bör agera, bör syssla med osv. Om man gör tankeexperimentet att en
kvinna är ”maskulint” klädd i kostym, skjorta och slips och en man har en ”feminin” klädkod
med klänning, nylonstrumpor och högklackade skor, så är det inte många som höjer på
ögonbrynen inför tanken på kvinnan. Däremot reagerar många på mannen i klänning.
Kvinnan i tankeexperimentet blir accepterad eftersom hon har en klädkod som förknippas
med västerländsk makt, medan mannens klädval försätter honom i en lägre maktposition och
detta utmanar föreställningen om symboliskt genus. Med individuellt genus menar Harding
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enskilda människors socialisation in i en genusidentitet där både det strukturella och det
symboliska genus har stor betydelse i den processen. Förståelsen av femininitet och
maskulinitet inom de tre nivåerna skiftar från kultur till kultur och över tid, men inom en
kultur så är de tre formerna av genus relaterade till varandra. Teorin är också känslig för andra
aspekter som etnisk och kulturell bakgrund, ålder etc. Alla män är t.ex. inte överordnade alla
kvinnor.
Hirdman (2001) utgår från ett historiskt perspektiv för att beskriva mönster och studera hur
genus konstitueras. Hon slås av hur likartat man har tänkt runt kön särskilt kring ”Kvinna”
under historiens lopp. Det mönster som står fram och som Hirdman beskriver är ett
genussystem som är hierarkiskt och byggt på två principer: Mannen som norm och könens
isärhållande, där konsekvensen av dessa principer blir att genus är att göra skillnad. Använder
man Hirdmans teori på Hardings tankeexperiment med klädkoderna så finner man att
Hirdman kommer fram till samma slutsats som Harding, nämligen att mannen med kvinnlig
klädkod avsäger sig sin överordande position som Mannen som norm och i och med det
utmanar han genusordningen i större utsträckning än kvinnan som är maskulint klädd.
Hirdman (2001), Harding (1986) och Thurén (1996) påpekar att genus är asymmetriskt, där
Hirdman och Harding tydligt uttalar att denna asymmetri är hierarkisk, en ”vertikal” olikhet.
Thurén däremot menar att asymmetrin också kan vara en ”horisontell” olikhet och
argumenterar för att det är viktigt att göra en genusanalys och försöka fånga och beskriva
variationer och komplexitet. Vi ska inte utgå från att ett manligt genus är överordnat ett
kvinnligt utan det ska vi låta vara en empirisk fråga, menar hon. Hierarki är emellertid ett
begrepp som hon vill använda, men hon inför två andra begrepp för att kunna analysera
genus‟ utbredningsområden. Styrka, använder hon för att beskriva den vikt som läggs vid
genus i ett visst sammanhang. I Sverige är det idag inte många som höjer på ögonbrynen när
män drar barnvagnar, men i andra delar av världen och för några decennier sedan här i
Sverige var det en i det närmaste omöjlig aktivitet för män. I Sverige har styrkan i
genuskodningen av denna syssla därmed avklingat enligt Thurén (1996). Räckvidd, är hennes
andra begrepp och detta syftar på uppdelningen av arbete/sysslor efter genus. Vissa sysslor
anses mer lämpliga för kvinnor och andra för män och det skiftar mellan olika samhällen,
kulturer och över tid, men det som också ska undersökas är graden av genusneutrala sysslor i
ett samhälle menar Thurén. Ett exempel på en genusneutral syssla i Sverige är exempelvis att
cykla. Om de flesta sysslor i ett samhälle är genusneutrala så definierar Thurén detta som att
genus har en smal räckvidd.
De här olika dimensionerna och nivåerna av genus i samhället gör avtryck i oss som individer
och ingår i formandet av våra identiteter, samtidigt som den motsatta processen äger rum, dvs.
det individuella genus påverkar och transformerar det symboliska och strukturella genus.
Hardings (1986) beskrivning av hur det strukturella och symboliska genus internaliseras i
individerna beskrevs på ett liknande sätt av Beauvoir redan 1949. Hon har med utgångspunkt
från bland annat psykoanalysen beskrivit kvinnans utvecklingsprocess och vilka konsekvenser
samhällens genusordning får för kvinnors uppfattning om sig själv (1949/2002). Den lilla
flickan upplever sig, precis som den lilla pojken, som ett autonomt subjekt som formar sitt
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eget liv. När hon blir äldre finns genusordningen inom henne själv, där kvinnan är
underordnad mannen. Genusordningen finns där oavsett om hon är medveten eller omedveten
om den:
Det är en märklig erfarenhet för en individ som upplever sig som subjekt, autonomi,
transcendens, som något absolut, att i sig själv upptäcka underlägsenheten som en given
essens; det är en märklig erfarenhet för den som sätter sig själv som den Ene att för sig själv
avslöjas som alteritet. Det är vad som händer flickan när hon genom att lära känna världen
uppfattar sin situation som kvinna i den. Den sfär hon tillhör är från alla håll omringad,
begränsad och dominerad av ett manligt universum: hur högt hon än höjer sig, hur långt hon
än vågar sig, kommer det alltid att finnas ett tak ovanför hennes huvud och murar som spärrar
hennes väg. (Beauvoir 1949/2002 s.354)

Beauvoir menar att andra förtryckta grupper befinner sig i en liknande underlägsen position.
Hon tar som exempel de svarta i Amerika där hudfärgen är skälet till att samhället betraktar
dem nedlåtande. Skillnaden är att de svarta ”genomlider sitt öde i revolt”, medan flickan
under sin uppfostran förespeglas av hela sin omgivning att passivitet är något
eftersträvansvärt och till glädje. Hennes underordning och passivitet sker i samförstånd med
uppväxtmiljön.

Genusmedvetenhet
Jag har allt sedan mitt avhandlingsarbete påbörjades använt mig av begreppet
genusmedvetenhet och formulerat forskningsfrågorna utifrån att jag kommer att studera en
ökad genusmedvetenhet. Medvetenhet är ett vagt, lite ”trixigt” begrepp med psykologiska
förtecken, men det används i dagligt tal på olika sätt också inom utbildning och i pedagogiska
sammanhang. Barton (1998) exempelvis använder begreppet kritisk medvetenhet (critical
awareness) för att beskriva hur studenterna i hennes studie förhåller sig till naturvetenskaplig
undervisning. Hon menar att denna kritiska medvetenhet kännetecknas av ansträngning och
motstånd eftersom den alltid är riktad mot oss själva och våra liv. I SOU 2006:75
Jämställdhet i förskolan – Om betydelsen av jämställdhet och genus i förskolan beskrivs
genusmedvetenhet utifrån den pedagogiska verksamheten där läraren ska vara medveten om
kön och genus i planerandet av de aktiviteter som äger rum på förskolan. Att vara
genusmedveten innebär även att man ”anstränger sig att för att se genuskonstruktionen” (SOU
2006:75 s. 158). Medan definitionen i SOU 2006:75 till största delen riktar
genusmedvetenheten utåt mot lärarnas aktiviteter tillsammans med barnen så menar CarlssonWahlgren (2009) att begreppet inbegriper uppmärksamhet på och förståelse av sig själv. I
Carsson-Wahlgrens avhandling (2009) undersöks hur genuspedagoger förstår gymnasieskolans jämställdhetsarbete och hennes definition av genusmedvetenhet innebär en
medvetenhet om sig själv och sina tillkortakommanden gällande genusfrågorna och den
förmåga man har att därmed korrigera sitt eget handlande. Von Wright (1999) använder också
begreppet genusmedvetenhet när hon granskar fysikläromedel med ett genusperspektiv.
Genusmedvetenhet beskriver hon som en förmåga att kunna problematisera genus.
Sammanfattningsvis kan genusmedvetenhet kopplas till jämställdhetsarbete, där en aspekt av
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att vara medveten om genus inbegriper att vara uppmärksam på ojämställdheter i klassrummet
och ha verktyg för att då kunna bidra till en förändring. En annan aspekt av
genusmedvetenheten är förmågan att uppmärksamma sitt eget agerande och sitt eget tänkande
vad gäller genus och kön. Jag kommer tillbaka och resonerar kring dessa aspekter i
diskussionen.

Naturvetenskapen som kultur i och utanför skolan
Naturvetenskapernas didaktik har sin bas i de naturvetenskapliga disciplinerna och de
kunskaper som genereras och har genererats inom dessa fält ingår i skolans läroplaner och
styr därmed vad undervisningen ska innehålla. Även om undervisningen explicit behandlar de
naturvetenskapliga fenomenen och begreppen så förmedlas också ett, oftast implicit budskap
om vad naturvetenskap är för slags praktik och för vem den är tillgänglig (Andrée 2007;
Lemke 1990; Roberts & Östman 1998). Eftersom så många elever idag visar ointresse för
dessa ämnesområden och på olika sätt känner sig exkluderade från dess praktik, finns det all
anledning att granska och problematisera naturvetenskapen i sig (Schreiner 2006; Schreiner &
Sjøberg 2004). Ett sätt att närma sig detta är genom feministisk vetenskapshistoria och
filosofi. Feministisk vetenskapskritik har erbjudit en teoretisk plattform för mig och mitt
avhandlingsarbete, ett nytt sätt att se på den naturvetenskap jag själv skolades in i under min
grundutbildning i mikrobiologi. Det har även varit utgångspunkten för att kunna
uppmärksamma, förstå och utmana de deltagande lärarnas negativa känslor och rädsla för
naturvetenskap.
Genusforskare och feministiska forskare har ägnat sig åt att granska mänskliga verksamheter
och forskning främst inom de samhällsvetenskapliga och humanistiska disciplinerna vilket har
lett till att det finns en omfattande genusforskning inom dessa vetenskapliga fält (Berner
2004; Harding 1986; Schiebinger 1999). Under andra hälften av 1900-talet har feministiska
vetenskapsfilosofer och historiker även börjat genomlysa naturvetenskaperna och då framför
allt forskning inom biologin. Liksom inom de andra disciplinerna har forskningen inletts med
att synliggöra kvinnorna inom ämnena och då lyfta fram kvinnliga förebilder genom historien.
Den feministiska kritiken har sedan övergått från fokus på kvinnorna inom naturvetenskapen
och de problem som de stöter på, till att granska naturvetenskapen som social verksamhet och
dess arbetsformer, där man bland annat har pekat på förtryck och orättvisor samt symptom på
detta inom de naturvetenskapliga verksamheterna (Thurén 2003). Genusforskningen belyser
även frågor som rör hur maktrelationer interagerar med kunskapssökandet. Denna
feministiska granskning har stött på hårt motstånd eftersom genusfrågorna inte har ansetts
som relevanta för innehållet och frågorna som naturvetenskapen ställer. Den feministiska
kritiken är inte heller samstämmig utan inom feministisk vetenskapskritik pågår en fortsatt
långlivad diskussion om bland annat naturvetenskapens objektivitetsanspråk.

28

Naturvetenskapens ”natur”
Naturvetenskapen framställs som överlägsen andra kunskapsyttringar som samhälls- och
humanistiska vetenskaper, poesi, religion, konst mm, inte på grund av dess förmåga att belysa
och inte heller för dess förmåga att organisera kunskap, utan för att producera solida resultat
(Keller & Longino 1996). Rymdforskare hävdar att de vet eftersom de kan skicka en person
till månen. Fysiker måste veta eftersom de kan producera kärnvapen, och så vidare (Winner
1977). Den kritik av naturvetenskapen som har lagts fram av feministiska, men även av andra
vetenskapsfilosofer grundar sig på den i det närmaste mytologiska berättelsen om
naturvetenskapen och dess verksamhet som är rådande i det västerländska samhället. Enligt
denna berättelse är naturvetenskap en objektiv och värdeneutral verksamhet som ägnar sig åt
att beskriva verkligheten sådan den är (Keller & Longino 1996). De fakta som produceras är
totalt immuna för sociala influenser och resultaten ska vara universella i den meningen att de
ska gälla oavsett tidsepok, i vilken del av världen man befinner sig, i vilket samhällssystem
man befinner sig, om man är kvinna, man, västerlänning eller afrikan. Den är således ingen
social verksamhet och den strävar efter att hitta sanningen om hur världen är beskaffad. Den
bild som förmedlas av dem som ägnar sig åt naturvetenskap och når dess landvinningar är
bilden av en exklusiv skara av genier (Harding 1986). De använder experimentella
observationer för att pröva sina hypoteser. De förlitar sig på deduktion och induktion och
deras resultat ska kunna genomgå kritisk prövning och återupprepas. En lag eller en teori är
gällande tills någon annan med experiment och observationer kan falsifiera den. Kravet att
teorier ska vara starkt falsifierbara har också den tilltalande konsekvensen att teorierna bör
formuleras tydligt och exakt. Om en teori är vagt eller oprecist formulerad och det inte
framgår exakt vad som menas, så kan den ge utrymme för flera tolkningsmöjligheter när den
prövas med experiment. Det undviker man om man strävar efter en stark falsifierbarhet
(Chalmers 1995). Inom det naturvetenskapliga området är det fysiken och dess metoder som
framställs som överlägsen vad gäller kunskapssökande. Dessutom uttrycks fysikens lagar med
det exakta och värdeneutrala matematiska språket. Historiskt sett erbjöd Newtons fysik bättre
förklaringar av fenomen i naturen än den Aristoteliska fysiken och öppnade därmed för mer
avancerade teknologiska tillämpningar. Detta skapade en stor optimism i vetenskapssamhället
om att den ”Newtonska metoden” skulle vara lika framgångsrik även inom andra
vetenskapliga fält (Harding 1986). Inom feministisk vetenskapsfilosofi har man tagit fasta på
den här framställningen av naturvetenskapen och kritiskt granskat dessa olika ingående
”sanningar”.

Naturvetenskap som social verksamhet
Kvinnors inträde på den naturvetenskapliga arenan har sedan akademins grundande
motarbetats. Att det fortfarande finns strukturella hinder för kvinnor syns tydligt i den låga
representationen av kvinnor bland professorer och det gäller alltifrån fysik till biologi. Som
exempel kan nämnas att 2005 var endast sju procent av de svenska fysikprofessorerna kvinnor
(Danielsson 2007). Den stereotypa bilden av femininitet har varit ett mjukt, känsligt,
omvårdande och icke konkurrensinriktat beteende. Den stereotypa bilden av naturvetenskap
har varit den diametralt motsatta: hård, rationell, konkurrensinriktad, maskulin och okänslig
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(Benckert 2005). En kvinna inom det naturvetenskapliga området blev under 1800-talet och i
början på 1900-talet därför en självmotsägelse och blev närmast sedd som atypisk eller till
och med abnorm. Även om kvinnorna tog sig in på det naturvetenskapliga området så var
deras karriärmöjligheter begränsade (Berner 2004). Harding (1986) anser att samma mönster
är gällande även idag och påpekar att de stereotypa bilderna av genus och naturvetenskap
fortfarande interagerar och spelar en stor roll för kvinnor och mäns olika möjligheter att ta sig
fram på den naturvetenskapliga arenan. Hasse (2008) har jämfört olika kulturer för att studera
fysikämnets genuskodning på universitetsnivå och funnit att den är olika stark i olika delar av
världen. I Norden är fysikämnet konceptualiserat som ett hårt, maskulint, men också svårt
ämne som därför framförallt män söker sig till. I flera av de sydeuropeiska länderna ser man
däremot inte alls på fysik på samma sätt, något som också speglas i antalet kvinnor som väljer
en grundutbildning i fysik. I Danmark är andelen kvinnor bland fysikstudenterna mellan 1820 %, medan de i Italien utgör ca 45 %. I Italien är det också möjligt att välja fysik på
universitetsnivå med en bakgrund i klassiska språk och/eller filosofi, vilka är ämnen som läses
av kvinnor i stor utsträckning. En sådan bakgrund anses vara en utmärkt förutsättning för att
läsa naturvetenskap. De klassiska språken har historiskt sett haft en hög status i Italien, där
man menar att de kräver förmågor som t.ex. logiskt tänkande och analys något som också är
nödvändigt inom naturvetenskap (Hasse 2008). Förhållandet till fysikämnet är mer avspänt i
Italien menar Hasse och också mer genusneutralt än i de nordiska länderna.
I den vetenskapsfilosofiska, historiska kanon finns bland annat berättelsen om de geniala,
ensamma män som har bidragit till stora naturvetenskapliga upptäckter eller rent av till
paradigmskiften (Harding 1986). Budskapet om att det är genier som är naturvetenskapsmän
får en exkluderande funktion på det sättet att det finns ett dolt budskap om att inte vem som
helst vare sig kan eller bör ägna sig åt denna verksamhet. Det krävs en extraordinär begåvning
och detta framförs implicit, av vissa lärare kanske rent av explicit, redan i grundskolan
(Lemke 1990). Symboliskt genus sätter också tidigt sina spår i barnuppfostran. Under
uppväxten uppmuntras pojkar att ägna sig åt motoriska aktiviteter och den typ av tänkande
som behövs för att bli skicklig inom naturvetenskap, teknik och matematik. Sådana förmågor
anses män ha nytta av i sitt kommande vuxenliv, oavsett vad de väljer för yrke. Flickor
däremot uppmuntras inte i samma utsträckning till dessa aktiviteter och missgynnas därmed.
När de börjar skolan har pojkarna på så sätt ett försprång vad gäller att ta till sig dessa ämnen
och medföljande arbetssätt (Lindahl 2003). Det ingår alltså som en del av den maskulina
genuskonstruktionen att ha ett naturvetenskapligt tänkande och vara ”teknisk” vilket resulterar
i att de kulturella konstruktionerna ”naturvetenskap” och ”maskulin” förstärker varandra
ömsesidigt. von Wright (1999) och Svennbeck (2004) som båda har analyserat svenska
läromedel i fysik bekräftar detta och menar att kunskapssynen inom den naturorienterande
undervisningen genomsyras av manligt genus.

Objektivitets- och sanningsanspråk
Naturvetenskapens resultat, dess beskrivningar av fenomen och de begrepp som används som
förklaringar, där bland annat metaforer och analogier ingår, framställs inomvetenskapligt som
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objektiva och universellt valida. Feministisk granskning av historien visar dock att begrepp
som används för att beskriva naturen är starkt influerade av det politiska klimat som har varit
rådande i ”kampen mellan könen” (Harding 1986). Francis Bacon beskrivs ofta som
naturvetenskapens fader. Han argumenterade starkt för den naturvetenskapliga empiriska
metoden och för naturvetenskapens stora betydelse för mänskligheten. I sina texter använde
han metaforer som våldtäkt och tortyr för att beskriva hur människan skulle tämja, härska och
ta kontroll över naturen med hjälp av vetenskapen (Merchant 1994). Århundradena före den
vetenskapliga revolutionen präglades av en organisk syn på naturen och jorden. Naturen,
Moder Jord, sågs som en livgivande moder, men kunde också vara nyckfull och bestraffande
så det gällde att visa henne vördnad. Användandet av våldtäktsmetaforen på 1600-talet
tydliggör hur nära förbunden kvinnan och naturen var och att de skulle behärskas och
undertryckas med våld, kvinnor av män och naturen av den naturvetenskapliga metoden. Att
använda den rådande genusordningen, ofta med sexistiska undertoner och starka heterosexuella anspråk, som metaforer i den naturvetenskapliga verksamheten sker även in i våra
dagar:
Det var början. Idén verkade vara så självklar för mig och så elegant att jag blev djupt
förälskad i den. Och precis som när man blir förälskad i en kvinna, vilket är omöjligt om du
vet för mycket om henne, så kan du inte se hennes fel. Felen upptäcker man senare, men då är
kärleken så stark att du håller fast vid henne. Så jag höll fast vid den här teorin, trots alla
svårigheter, med min ungdomliga entusiasm….så vad händer med den gamla teorin som jag
blev förälskad i som ung? Ja, jag skulle vilja säga att den har blivit en åldrad dam som har
väldigt lite attraktionskraft kvar, så de ungas hjärtan idag kommer inte att klappa lite extra när
de ser på henne. Men vad vi kan säga är det som är det bästa för vilken gammal kvinna som
helst, nämligen att hon har varit en väldigt god mor och har givit liv åt några mycket bra barn.
Och jag tackar den svenska vetenskapsakademin för att lyckönska ett av dem. (Richard
Feynman i Harding, 1986, s. 120, min översättning)

Det här är ett utdrag ur en föreläsning av Nobelpristagaren i fysik 1965, Richard Feynman
som gör en summering av sitt prisbelönta arbete. Metaforerna är starkt genuskodade.
Vetenskapsmannen är utan tvivel en man och så även hans publik. Hans teorier liknas vid en
utnyttjad kvinna. Feynman säger inte bara något om hur det är att formulera fysiska teorier
utan han uttalar sig även om vad kvinnor bör ha för ambitioner. Det kan tyckas vara märkligt
att man inom en verksamhet som gör anspråk på att vara värdefri och objektiv inte är mer
noggrann med att hitta bilder och förklaringsmodeller som är mer neutrala och står fria från
den sociala kontexten. Feministiska historiker och filosofer vill visa på hur de bilder,
metaforer som vi använder i språket påverkar vår syn på världen och menar att hur vi
uttrycker oss kring fenomen, dels ger en förståelse för hur samhällssynen var under en viss
samtidsepok, dels påverkar samtidens syn på världen i stort (Keller 1992). Upchurch &
Fojtová (2009) har studerat hur språket om nervsystemet är intimt förknippat med den
samhälleliga kontexten och den genusordning som råder där och hur språket förändras i och
med att forskningen har gått framåt. Under 1990-talet beskrevs nervsystemet i hierarkiska
ordalag där neuronerna var de viktigaste cellerna högst upp i hierarkin - de var aktiva och
kommunicerande medan gliacellerna beskrevs som mindre viktiga, inaktiva celler som inte
deltog i kommunikation. En specifik gliacellstyp, astrocyterna, kallades för ”hushållerskor”
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för att de ansågs sköta om neuronerna. Den här hushållerskemetaforen höll i sig in på 2000talet då det upptäcktes att neuronerna var beroende av astrocyternas aktiviteter för sin
överlevnad. Det visade sig att astrocyterna också kommunicerade och transporterade
näringsämnen och joner till neuronerna. I och med att astrocyterna fick mer uppmärksamhet
inom forskningen och man förstod deras betydelse för hjärnans aktivitet klättrade de uppåt
(för forskarna) i nervsystemets hierarki och i och med det ändrades språket och metaforerna.
Från att astrocyternas uppgifter hade beskrivits som ”kvinnogöra”, blev deras funktioner
istället associerade med manligt kodade sysslor. Nu användes metaforer som att astrocyterna
motsvarade hjärnfunktionens ”arkitekter” eller ”dirigenter” (Upchurch & Fojtová 2009).
Studien visar hur viktigt språket är för vår tolkning av fenomen i naturen och hur metaforerna
kan leda till bias inom naturvetenskaperna. Metaforerna påverkar hur forskarna tänker om
olika begrepp och vad som anses vara viktiga frågor att ställa och forska om. I det här fallet
var forskning om gliaceller lågt rankad inom forskarsamhället och hade därför svårt att få
finansiellt stöd. Hur vetenskapsmännen teoretiserar kring naturens ordning, hur de omarbetar
hypoteser beror till stor del på vilken ontologi, epistemologi och logik som de mer eller
mindre omedvetet bär med sig till arbetet från den kulturella kontext som de befinner sig i
(Figueroa & Harding 2003). Eftersom den naturvetenskapliga verksamheten historiskt sett har
varit manligt dominerad har det fått till följd att viss forskning som bedrivits och de resultat
som presenterats varit androcentriskt färgade. Feministiska forskare har visat att inom
områden som exempelvis evolutionsteori, primatologi och neuroendokrinologi innehåller
forskningsresultaten androcentriska bias (Haraway 1991; Harding 1986; Longino & Doell
1996; Upchurch & Fojtová 2009). Resultat inom dessa vetenskaper har tolkats utifrån den
rådande genusordningen och har sedan använts för att argumentera för att maskulin dominans
och kvinnors begränsade möjligheter är biologiskt bestämda (Berner 2004; Harding 1986,
Zuk 2002).
Bland feministiska filosofer förekommer skillnader i synen på naturvetenskapens
objektivitetsanspråk. Haraway (1988) ger förslag på en feministisk objektivitet, som istället
för det okroppsliga ”gudsperspektivet”, som hon menar är den rådande positioneringen av den
naturvetenskapliga objektiviteten, tar sin utgångspunkt från en avgränsad och väldefinierad
position. Kunskapen som genereras gör det utifrån en bestämd/benämnd utgångspunkt och
detta bör framhävas istället för att döljas. Det skulle kunna leda till en mer ödmjuk och ärlig
attityd till vetenskapliga resultat och dess tolkningar, menar hon. I biografin om Barbara
McClintock och hennes genetiska forskning visar Keller (1983) att objektivitet och rationalitet
måste kompletteras med empatisk förståelse och känslomässigt engagemang för att ge en mer
fullödig beskrivning av naturvetenskaplig verksamhet. Forskare som McClintock och Einstein
pekade på vikten av att ”låta materialet tala till sig”. De menade att upptäckter underlättades
om man blev en del av systemet istället för att vara en betraktare utifrån, att man måste
”känna för organismen” (Keller 1983):
The role of vision in her (Barbara McClintock‟s) experimental work provides the key to her
understanding. What for others is interpretation, or speculation, for her is a matter of trained
and direct perception. McClintock has pushed her special blend of observational and cognitive
skills so far that few can follow her. She herself cannot quite say how she ”knows” what she
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knows. She talks about the limits of verbally explicit reasoning; she stresses the importance of
her “feeling for the organism” in terms that sound like those of mysticism. But like all good
mystics, she insists on the utmost critical rigor, and, like all good scientists, her understanding
emerges from a thorough absorption in, even identification with, her material. (Keller 1983 s.
xxi-xxii)

Harding (1987) vill lyfta fram problemställningens och hypotesernas betydelse för de
vetenskapliga resultaten. Inom den traditionella vetenskapsfilosofin hävdar man att hur de
vetenskapliga problemen och hypoteserna har uppkommit är av ringa betydelse för värdet av
forskningens resultat. Det är när dessa frågor/hypoteser sedan ska prövas med själva metoden
som vetenskapens förmåga kan bedömas. Harding påpekar att problemställningen inte
existerar utan ett subjekt, en människa. Ett problem är alltid ett problem för någon eller några
skriver hon. Att det endast är vita, västerländska män från medelklassen som ska ha möjlighet
att formulera forskningsfrågorna ger en skev förståelse av samhället och det sociala livet. En
viktig komponent i feministisk forskning är att forskningsfrågorna även ställs av kvinnor som
då utgår från kvinnors erfarenheter. Harding menar vidare att det ”underifrånperspektiv” som
kvinnor kommer in med i forskningen ska tydliggöras. Forskaren ska klargöra från vilken
position hon bedriver sin forskning. I och med att kvinnor har en underordnad ställning i
samhället så ger det dem bättre förutsättningar för att bedriva forskning fri från bias. Under
90-talet utvecklade Harding detta resonemang till att inkludera andra ståndpunkter till det
feministiska, såsom antirasistiska, antiimperialistiska eller antiheterosexistiska (Berner 2004).
Hon menar att genom att sammanföra dessa olika situerade, sociala perspektiv så kan en
”starkare objektiv” bild av verkligheten åstadkommas än genom det ”gudsperspektiv” som
den traditionella vetenskapen ofta intar (Berner 2004). Den här ståndpunktsteoretiska
hållningen kritiseras av bland annat Longino (1993). Om man utgår från att kvinnor har en
underordnad position så befäster man dikotomierna om femininitet och maskulinitet och den
maskulina dominansen, menar hon. Longino (1993) hävdar att feministiska forskare ska
acceptera och använda den traditionella vetenskapens normsystem om än kritiskt. Hon skiljer
mellan konstitutiva och kontextuella värden i vetenskapen, där det konstitutiva är de regler
och normer som sätts upp för vetenskaplig metod och praxis och de kontextuella värdena
motsvarar personliga, sociala och kulturella värden som påverkar det vetenskapliga arbetet.
De kontextuella värdena påverkar alltid vetenskapen eftersom de avgör vilka
bakgrundsantaganden som blir gällande för val av frågeställningar, metodval, teoretiskt
ramverk m.m. Hon anser vidare att de konstitutiva värdena utövar en viss kontrollerande
funktion över de kontextuella värdena eftersom forskarsamhället har utvecklat olika vägar för
detta som peer review, intern kritik och gemensamma kriterier vid teorival just för att undvika
bias. Longino (1993) menar att feministiska forskare kan bidra med andra kontextuella värden
än den traditionella forskningen och därigenom kan andra frågeställningar och teorier göra sig
gällande och bidra till ny kunskap.
Sammanfattningsvis har feministiska perspektiv på naturvetenskap bidragit till kunskap om
naturvetenskap som kulturyttring och de maktförhållanden som råder där. Skälet till att jag
lyfter fram ett feministiskt synsätt både vad gäller teoretiskt ramverk och naturvetenskaplig
didaktisk forskning, är att jag vill påvisa den maktobalans som finns inom naturvetenskaplig
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verksamhet, en manligt genuskodad verksamhet både strukturellt och symboliskt. Denna
maktobalans får negativa effekter på skolans undervisning i de naturvetenskapliga ämnena
och leder till att stora grupper av elever exkluderas från naturvetenskapliga verksamheter.
Om man enligt Hirdmans teori om genussystemet (1990) kan identifiera ett socialt mönster
där mannen (det manliga) är det mänskliga och kvinnan (det kvinnliga) definieras utifrån det;
ett socialt mönster där könen hålls isär och där kvinnan är underordnad mannen, så räcker det
inte för en feminist att blottlägga dessa mönster. En feminist vill häva denna ordning och
verka för att kvinnor och män ska vara jämlika. Den feministiska ansatsen har därför påverkat
mitt val av metod som jag kommer att beskriva i nästa kapitel.
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Metod
Metodologiska överväganden
För att kunna besvara mina forskningsfrågor har mitt avhandlingsarbete kommit att utmynna i
två olika metodiska ansatser: Det ena är en longitudinell aktionsforskningsstudie (Cohen &
Manion 1994; Herr & Andersson 2005) där jag har samarbetat med en grupp lärare från
september 2005 till maj 2010. Den andra metodiska ansatsen har en fix design, dvs. studien är
avgränsad i tid med en tydlig början och ett slut där datainsamling och analys till största delen
var bestämd innan studien ägde rum (Robson 2007). Den har genomförts under en
fortbildningskurs för verksamma lärare och har lett fram till artikel 4. Tonvikten i
avhandlingen ligger på aktionsforskningsstudien och denna har resulterat i artiklarna 1-3.
Under hela avhandlingsarbetet har jag brottats med hur jag ska benämna det longitudinella
forskningsprojektet som har genomförts tillsammans med en lärargrupp. Eftersom jag inte
enbart studerar verksamheten som den är skulle metoden kunna benämnas interventionsprojekt – tillsammans med lärarna gör jag insatser för att åstadkomma förändring och studerar
sedan både insatserna, resultaten av insatserna och den långtgående processen över tid. Det är
också en form av ”professional development” – de deltagande lärarna breddar och fördjupar
sina kunskaper om genus och naturvetenskaplig/teknisk verksamhet och arbetar under hela
projektet kontinuerligt med att utveckla verksamheten inom dessa områden i förskolan och
skolan. Vilka är då mina bevekelsegrunder för att till slut ändå bestämma mig för att kalla
projektet aktionsforskning? Skolan innefattar oerhört komplexa system och forskningen kan
lockas att förenkla processer och vara alltför benägen att utläsa linjära samband mellan orsak
och verkan (Radford 2006). Ett syfte med att arbeta aktionsforskningsinriktat är att
tillsammans med lärare i den egna praktiken fördjupa förståelsen för de komplexa situationer
lärararbetet utgör och i och med det öka möjligheterna att åstadkomma förbättringar i
undervisningen. Den traditionella didaktiska forskningen har haft svårt att nå ut till skolor och
lärare med sina resultat, vilket är ett problem eftersom ett mål med didaktisk forskning är att
åstadkomma förbättring/förändring i skolan. Detta gap mellan forskningen och praktiken kan
till stor del överbryggas genom aktionsforskning eftersom den involverar verksamma lärare
och är inriktad på ett problem eller en frågeställning som oftast har uppkommit i den
verksamhet där lärarna arbetar (Somekh 1995). Forskningen blir handlingsinriktad och de
resultat som erhålls kommer omedelbart lärarna och skolan till del. I mitt fall är det dock jag
som har formulerat själva forskningsfrågan och det är jag som har tagit kontakt med lärare
och därmed initierat själva arbetet. Lärarna är också subjekt i aktionsforskning och inte enbart
forskningens studieobjekt. De är med och beslutar om hur processen ska gå till och vad som
ska problematiseras och det har varit ytterligare en aspekt som har varit viktig för mig vid val
av metod. Min ambition har varit att åstadkomma ett emancipatoriskt feministiskt projekt: De
deltagande lärarna tillhör en yrkeskategori vars röst vanligtvis inte hörs i det offentliga
rummet och som har litet handlingsutrymme och makt att förändra och påverka sin situation.
Genom forskningsprojektet ska de förhoppningsvis kunna ta kommando över sin yrkes35

verksamhet på ett nytt sätt, förbättra sina positioner i organisationen och känna sig
uppskattade och sedda för det arbete som de dagligen utför (Hollingsworth 1994; Weiner
2004).
En svårighet med att arbeta aktionsforskningsinriktat och som jag diskuterar i artikel 3, är
tidens inverkan på processen. Det kan ta lång tid innan någon förändring kommer till stånd
och några resultat kan identifieras. När jag fick information om att en kurs om genus och
naturvetenskap för verksamma lärare skulle äga rum under våren 2007 tog jag tillfället i akt
och genomförde en studie i samband med den kursen. Syftet var att undersöka en annan
metodisk ansats inverkan på lärares genusmedvetenhet, en studie avgränsad i tid. Jag ville
undersöka om en annan form av intervention kan ge samma eller bättre resultat och dessutom
skulle man med den typen av interveneringsinsats kunna nå en större målgrupp (se detaljerad
beskrivning nedan under datainsamling och analys för artikel 4).

Aktionsforskning
Aktionsforskning är ett spretigt forskningsfält med flera olika varianter beskrivna och det är
inte alltid en klar linje mellan dessa varianter. Några gemensamma nämnare för
aktionsforskning i pedagogiska miljöer är dock att lärarna är deltagande subjekt och inte
enbart forskningens studieobjekt; resultaten av aktionsforskningen ska vara
handlingsorienterade och relevanta för den lokala praktiken samt att forskningen även kan
leda fram till generell kunskap med epistemologiska anspråk utöver den specifika
verksamheten (Bryder-Miller et al. 2003; Cohen & Manion 1994; Kemmis 2008; Rönnerman
2004). Flera varianter har också en emancipatorisk utgångspunkt där rättvise- och
jämlikhetsfrågor är centrala som t.ex. inom ”participatory action research” (PAR) (Freire
1970/2000; Kemmis & Wilkinson 1998) eller feministiskt inriktad aktionsforskning (Berge &
Ve 2000; Capobianco 2007; Gillberg 2009; Hollingsworth 1996; Krumer-Nevo 2009;
Maguire & Berge 2009; Weiner 2004). I den svenska kontexten har participatory action
research översatts med ”deltagarorienterad forskning” eller ”deltagarbaserad forskning”
(Forsberg & Starrin 1997; Holmstrand & Härnsten 2003).
Ett sätt att dra en skiljelinje mellan olika varianter av aktionsforskning är att definiera
forskarens position i förhållande till praktiken. Herr och Anderson (2005) finner sex olika
grupper av aktionsforskningsstudier utgående från forskarens position och menar att det är en
glidande skala mellan dessa grupper:
1.”Insider” - forskaren studerar sin egen praktik;
2. Insiders i samarbete med andra insiders;
3. Insider(s) i samarbete med outsider(s);
4. Ömsesidigt samarbete (insider-outsider team);
5. Outsider(s) i samarbete med insider(s) och
6. Outsider(s) studerar insider(s).
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Här kan man också konstatera att ingen enighet råder om vad som kännetecknar de olika
aktionsforskningsinriktningarna: Krumer-Nevo (2009) anser t.ex. att inom ett ”participatory
action research” projekt så måste ”insiders” delta i initierandet av projektet, samla in och
analysera data och ha kontroll över hur forskningsresultaten används. Forsberg & Starrin
(1997) är eniga med Krumer-Nevo (2009) och menar till och med att den svenska
motsvarigheten, deltagarbaserad forskning, inte ska ses som en form av aktionsforskning
eftersom de definierar aktionsforskning som en metod där det i slutänden är forskaren
(outsidern) som kontrollerar kunskapsprocessen även om det sker i nära samarbete med
praktikerna (insiders). Goodnough (2008) däremot beskriver en PAR-studie som pågick under
tre år tillsammans med ett antal lärare (mellan 5 och 17 stycken) där hon intog flera olika
roller. Hennes initiala roll som lärare ändrades när gruppens behov ändrades. Senare blev
hennes roll ”facilitator” där hon liksom andra i gruppen fungerade som ett bollplank och gav
feedback på lärarnas idéer och insikter. Lärarna samlade in data, men Goodnough (2008)
genomförde intervjuer med lärarna och var den som ansvarade för analyserandet av
datamaterialet.
En annan variant av aktionsforskning ”collaborative action research” beskrivs av Capobianco
& Feldman (2006) som forskning som drivs och leds av och för lärare, med andra ord
nummer 1 och 2 av Herr & Andersons grupper (2005), medan däremot Xavier (2009) menar
att flera collaborative action research projekt har behövt en ”outsider”, en forskare som
”facilitator” som stödjer lärarna under aktionsforskningsprocessen, men som också studerar
processen och deltagarnas arbete och utveckling. Även Herr & Anderson (2005) menar att
grupp nummer 5 dvs. outsider(s) i samarbete med insider(s) är den vanligaste typen av
”collaborative action research” och det är den variant av aktionsforskning som ligger närmast
den här studien, eftersom jag (outsidern) har samarbetat kontinuerligt med en grupp lärare.
Lärarna har själva bestämt vilka insatser de vill göra i sin verksamhet, men jag har drivit
processen framåt, både som inspiratör, utmanare och facilitator och har också varit den som
vetenskapligt dokumenterat processen.
Vad som oftast är gemensamt i litteratur om aktionsforskning är beskrivningen av processen
som en reflexiv spiral som innehåller cykler av planering, aktivitet och observation, reflektion
över den genomförda aktiviteten och ny planering. Forskare påpekar att verkligheten inte är så
tillrättalagd och att de olika stadierna sällan sker i välformade cykler utan ofta överlappar
varandra (Kemmis & Wilkinson 1998; Noffke 1995). Vad som däremot saknas i
forskningslitteraturen är resonemang kring tidsaspekten för processen med exempelvis
tidsangivelser för de olika förloppen. Goodnough (2008) hävdar att den ”rörighet” och
osäkerhet som finns inbyggd i aktionsforskningen inte rapporteras i någon nämnvärd
utsträckning i aktionsforskningsstudier. Vid sidan om Goodnough (2008) är Cook (1998) ett
viktigt undantag som lyfter fram klyftan mellan litteraturen och den praktiska verkligheten
och menar att för en oerfaren aktionsforskare kan den ideala framskrivningen av
aktionsforskningsprocessen i litteraturen uppfattas som den enda ”rätta vägen” att bedriva
aktionsforskning. Eftersom aktionsforskningspraktiken är mycket mer rörig och sällan kan
beskrivas i tillrättalagda cykler så medför denna klyfta mellan litteratur och praktik att
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forskaren upplever metoden som ouppnåelig och att hennes eget sätt att arbeta med all
säkerhet inte kan ses som accepterad aktionsforskning (Cook 1998). Frykhammar (2000)
kritiserar också att litteraturens beskrivning av metoden har ett auktoritärt drag som helt står i
motsats till dess demokratiska image. Där framhålls vikten av att lärarna är subjekt, men i
själva verket är det forskarna som har tolkningsföreträde. Lärarna kan inte styra den egna
processen utan måste strikt följa den ”aktionsforskningsspiral” som är uppgjord i förväg.

Aktionsforskningens validitetskriterier
Aktionsforskningen har historiskt en utgångspunkt i emancipatoriska och sociala
rättviseprojekt som har syftat till att bemyndiga grupper av människor som i samhället ses
som maktlösa. Forskningsinriktningen är kritisk till positivistiska vetenskapsparadigm som
rationalitet, objektivitet och sanning och har erbjudit en alternativ syn på kunskapsproduktion
(Weiner 2004). Inom aktionsforskning lär människor tillsammans i det handlingsinriktade
demokratiska projekt de bedriver i sin egen verksamhet och ny praktiknära kunskap genereras
(Cohen & Manion 1997; Herr & Anderson 2005). Aktionsforskningen har blivit kritiserad
från det traditionella vetenskapssamhället som menar att den involverade forskaren inte kan
förhålla sig objektiv i och med att hon/han deltar i hela processen. Forskningen kan heller inte
göra anspråk på generaliserbarhet, eftersom de deltagande ställer frågor som gäller deras
specifika verksamhet där målet är att göra en förändring just i denna specifika praktik
(Holmstrand & Härnsten 2003).
För att bland annat bemöta denna kritik har Herr och Anderson (2005) arbetat fram fem
centrala mål som de anser att god aktionsforskning ska uppnå:
– Genererande av ny kunskap
– Handlingsorienterade resultat
– Både forskare och deltagare utbildas
– Resultaten ska vara relevanta för den lokala praktiken
– En sund och ändamålsenlig metodologi
Ett sätt att bedöma validiteten av aktionsforskningen är att undersöka i vilken utsträckning
dessa mål uppnås. Min utgångspunkt har varit att noggrant följa aktionsforskningsprocessen
och dokumentera den. I och med det har jag utgått från att man retrospektivt kan studera om
forskningen uppnått dessa olika mål med bland annat nytt kunskapstillskott som är
generaliserbart utanför den undersökta praktiken.

Datainsamling och analys
Aktionsforskningsstudiens datainsamling
Aktionsforskningsstudien har genomförts på en skola i Sverige, vars verksamhet omfattar
både förskola och F-6. I början av mina forskarstudier tog jag kontakt med ett flertal rektorer
som ansvarade för olika åldersgrupper av elever och presenterade forskningsprojektet för
dem. Rektorerna informerade sin personal och i flera fall fick jag också tillfälle att träffa olika
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arbetslag för att mer i detalj presentera projektet. I det aktuella rektorsområdet var det några
lärare från olika arbetslag som var intresserade av att delta. Samarbetet har pågått från
september 2005 till maj 2010, totalt 57 månader, men projektet hade sin mest intensiva period
våren 2007 till sommaren 2009. Flera av lärarna i den här lärargruppen har arbetat med
jämställdhet som projekt i förskolan/skolan sedan mitten på 90-talet. Lärarna började då med
att filma sig själva och barnen och upptäckte att de vuxna behandlade flickor och pojkar olika.
De pratade på olika sätt med barnen, de använde olika tonfall etc. Detta blev en väckarklocka
för lärarna för att starta ett förändringsarbete. Trots att jämställdhetsarbetets utgångspunkt var
lärarnas olika förhållningssätt till flickor och pojkar, så kom förändringsarbetet med tiden att
alltmer koncentreras till barnen och arbetet med att stärka sidor hos flickor respektive pojkar
(som anses höra till det motsatta könet) så kallad kompensatorisk pedagogik (Eidevald 2009;
SOU 2006:75). Exempelvis ska flickor träna sin självständighet och tala högt inför andra,
medan pojkar ska samarbeta och träna upp sin empatiska förmåga. Organisatoriskt medförde
det att barnen ofta delades upp i flick- och pojkgrupper. Lärarna argumenterade också för att
genom att könsuppdela grupperna, kan normen för att ”vara flicka” eller ”vara pojke” vidgas
hos barnen. Flickorna kan genom att vara tillsammans med andra flickor upptäcka att det
finns många sätt att vara flicka på och därigenom luckras den stereotypa föreställningen upp.
När jag inledde mitt samarbete med den aktuella skolans personal och kom med förfrågan om
de var intresserade av att delta i ett projekt som skulle handla om genus och
naturvetenskap/teknik, så kände sig lärarna kompetenta och trygga vad gällde genusfrågorna
medan däremot naturvetenskap/teknik var ny, outforskad mark, speciellt för förskollärarna.
De hade endast i liten omfattning haft naturvetenskapliga inslag i sin verksamhet och då
framförallt inom biologi. Ett skäl till att lärarna tackade ja till att delta i projektet var att få
stöd och möjlighet att starta upp och arbeta kontinuerligt med aktiviteter också inom fysik,
kemi och teknik.
”Kärntruppen” består av tre förskollärare, en fritidspedagog och en Ma/NO-lärare år 1-7 som
har deltagit under hela perioden. Dessa lärare har alla lång (mer än sju års) erfarenhet av
arbete i förskola och skola. Under åren har andra lärare tillkommit, slutat eller uteblivit längre
perioder pga. barnledighet eller sjukfrånvaro. Gruppen har träffats ca en gång i månaden i
”tvåtimmarsseminarier” där deltagarna i början av varje läsår har diskuterat vilket
ämnesområde eller tema inom naturvetenskap/teknik som de vill arbeta med under terminen
med barnen (se Appendix). Till vissa av mötena har artiklar ur tidskrifter, avsnitt ur böcker
och rapporter tagits med då de har ansetts vara intressanta för de aktuella projekten och
samtalen i gruppen. Dessa texter, som har behandlat naturvetenskap/teknik, didaktik och/eller
genus, har vi läst och diskuterat vid nästkommande seminarietillfälle. Under perioden 2007
till våren 2009 har 19 seminarier, totalt 38 timmar, ljudinspelats och därefter transkriberats.
Efter varje seminarium har jag skrivit minnesanteckningar som har skickats ut till lärarna via
e-post för verifikation. Minnesanteckningarna gav bland annat möjlighet att vid
nästkommande seminarium rekapitulera och återknyta till de tidigare diskussionerna, men
också till att följa upp vilka av idéerna som genomfördes i förskoleverksamheten. Utskrifterna
från seminarietillfällena har också använts som material för stimulated recall. Lärarna har då
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fått läsa delar av sina egna uttalanden, när jag har velat belysa någon särskild fråga som jag
har funnit vara av kritisk betydelse för att få förändringsarbetet att komma vidare.
Både lärarna och jag har också under åren filmat barn och lärare vid sammanlagt 16 olika
tillfällen när de har haft NO/teknikaktiviteter. En del av dessa filmer eller sekvenser i filmer
har också utgjort material för stimulated recall (Brown & Harris, 1994; Calderhead, 1981;
Nilsson, 2008), två gånger vid seminarietillfällen med hela gruppen samt enskilt tillsammans
med tre av lärarna. Stimulated recall är en metod där lärare tillsammans med forskare t.ex.
tittar på inspelade undervisningssekvenser som läraren har genomfört, för att öka lärarens
medvetenhet om sitt eget agerande. Metoden erbjuder en möjlighet för läraren att på nytt
”genomleva” en komplex situation som då kan medföra att läraren minns hur hon tänkte just i
den situationen och kan reflektera över den. Den återskapade situationen som stimulated
recall-tilllfället erbjuder skapar också någonting nytt i och med att den öppnar för tolkning av
situationen från ett annat perspektiv. Före tillfällena med individuella stimulated recall med
lärarna, bad jag dem att titta igenom filmen på förhand och identifiera sekvenser som de sedan
skulle vilja diskutera med mig. Jag föreslog också att de skulle fokusera på några
frågeställningar t.ex. vad som var målet med aktiviteten de hade genomfört med barnen och
hur väl målet uppnåddes med aktiviteten. På samma sätt tittade jag på filmen i förväg och
valde ut några sekvenser som jag ville uppmärksamma och diskutera. Jag och lärarna
träffades sedan enskilt vid ett i förväg inbokat möte under ca en timme då vi diskuterade de
sekvenser vi valt ut. Tillfällena ljudinspelades av mig. I slutet av våren 2008 genomfördes
också enskilda intervjuer med tre av lärarna. Även dessa ljudinspelades.

Analys av aktionsforskningens datamaterial
Inom den longitudinella studien har jag mycket insamlat datamaterial: Minnesanteckningar
och ljudinspelningar från seminarierna, videoinspelningar från naturvetenskaplig verksamhet i
barn/elevgrupperna, ljudinspelade intervjuer med tre av lärarna och ljudinspelade stimulated
recall-situationer med tre av lärarna. All denna empiri har fyllt olika funktioner i analysarbetet
och framskrivandet av resultaten, men tyngdpunkten av analysarbetet har ägnats åt de
sammanlagt 38 timmar inspelade seminariediskussionerna som till att börja med
transkriberats. Själva transkriptionen kan ses som det första steget i analysen, eftersom det
bidrar till att man på ett tidigt stadium tränger djupt ner i sitt datamaterial och påbörjar
tolkningsprocessen. Detta transkriberade material har vidare analyserats i flera steg. Eftersom
seminariediskussionerna innehöll många samtalsämnen och samtal på flera olika nivåer
använde jag Braun & Clarkes tematiska analys (2006) som analysverktyg. Till en början läste
jag utskrifterna fram och tillbaka för att identifiera vilka resultat som stod fram och som
skulle kunna vara möjliga embryon till mina artiklar. Grundanalysen genomfördes i fyra
huvudsteg:
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Steg 1 – De samtal som förekom vid varje seminarietillfälle grupperades inom några
övergripande områden och sedan genomletades alla seminarietillfällena för att undersöka
vilka av dessa som återkom.
Steg 2 – Flera tematiska kartor och tabeller gjordes för att kartlägga vilka samtalsteman som
fanns i de olika områdena och för att kunna följa hur samtalen inom respektive tema
utvecklades över tid.
Steg 3 – De tematiska tabellerna i steg 2 kompletterades med tabeller över varje enskild lärare
för att få en uppfattning om lärarnas olika positioner i gruppen och hur varje persons samtal
utvecklades både vad gällde vad som sades men också hur.
Steg 4 – För att få en bild över var och hur det eventuellt sker en förändring över tid vad
gäller uttalanden så gjordes tabeller med 19 kolumner, dvs. en kolumn för varje seminarium
och där varje rad motsvarade en lärare. Samtalstemana kodades med en- eller
tvåbokstavsförkortningar samt med olika färger så att det blev möjligt att undersöka samtalens
förändring över tid.
När denna grundanalys var genomförd var det möjligt att skissa på idéerna till de tre artiklarna
som baseras på detta datamaterial. För varje artikel har sedan ytterligare analysarbete utförts
beroende på innehållet. I artikel 1 ville jag redogöra för förändringsarbetet vad gäller
lärargruppens uppfattningar om genus/kön i relation till naturvetenskaplig/teknisk
verksamhet. Utifrån grundanalysen hade jag funnit intressanta uttalanden och samtalsteman
som jag kunde använda för ytterligare en analys. Hirdmans (1990, 2001) samt Beauvoirs
(1949/2002) teorier om genus och kön utgjorde då teoretiskt ramverk för mina uttolkningar av
innebörderna i lärarnas uttalanden. Jag ville också beskriva den process som skedde under
seminarierna där lärare förändrade sitt synsätt genom att kritiska händelser kunde
uppmärksammas. Därför genomsökte jag det empiriska materialet efter sekvenser från
seminariediskussionerna som var illustrativa och kunde användas för att beskriva detta
processinriktade arbete.
I artikel 2 ville jag fokusera på förskollärarnas arbete med naturvetenskap/teknik. Där utgick
jag från ett feministiskt vetenskapskritiskt perspektiv på naturvetenskap för att problematisera
vad naturvetenskap i förskolan kan vara och vilka kompetenser man som förskollärare
behöver och kan utveckla. Även här genomsökte jag mitt material för att hitta sekvenser som
kunde fungera som tydliga illustrationer. Det var dels videoinspelade sekvenser med barnen
men också utskrifter från seminariediskussionerna. Jag ville också belysa de resultat som
uppnåtts i aktionsforskningsprojektet gällande lärarnas utveckling av ämnesdidaktiska
kompetenser i naturvetenskap. Den emancipatoriska, handlingsinriktade aktionsforskningsmetoden lyfte jag fram för att ytterligare förstärka det feministiska perspektivet i denna studie.
En viktig aspekt för artikel 3, som är en artikel om aktionsforskningsmetoden, var att
analysera processen i efterhand och undersöka om det under processen har funnits kritiska
händelser som varit speciellt viktiga för förändringsarbetet totalt sett. Precis som under arbetet
med de andra artiklarna utgick jag från de tidigare genomförda analyserna och sökte efter
dessa samband, men också efter exempel i datamaterialet som kunde utgöra illustrationer av
dessa samband. Utifrån mina empiriska belägg har det känts nödvändigt att problematisera
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aktionsforskningen som metod och gå i polemik med den rådande aktionsforskningsretoriken.
Detta har genererat ett metodologiskt kunskapsbidrag.

Datainsamling till artikel 4
Studien, som avrapporteras i artikel 4, genomfördes i samband med en högskolekurs som
handlade om genus och naturvetenskap. Femton lärare verksamma inom förskolan,
grundskolans tidigare och senare år följde kursen. Deltagarna var mellan 28 och 60 år och
deras erfarenhet som lärare varierade från några år till mer än 30 år i yrket. Fjorton av lärarna
var kvinnor och en var man. Endast ett fåtal av dem hade en utbildning med inriktning mot
NO, men samtliga undervisade inom ämnesområdet. Kursen löpte under en
femmånadersperiod och lärarna träffades under sammanlagt fem heldagsseminarier. Varje
seminarietillfälle inleddes med att lärarna fick ett case presenterat för sig. Detta case kunde
vara en verklig klassrumshändelse, en tidningsartikel eller något liknande, som de sedan
skriftligt fick förhålla sig till och ge synpunkter på utifrån några givna frågeställningar.
Samtliga uppgifter hade en vinkling mot genusfrågor och hälften av uppgifterna var även
knutna till naturvetenskaplig undervisning. Vid sista tillfället fick lärarna tillbaka sina skrivna
uppgifter, läste igenom dessa och reflekterade kring hur de hade besvarat de olika uppgifterna.
Genom uppgifterna ville jag få fram lärarnas uppfattningar om genus och kön, samt
undersöka om man genom uppfattningarna kunde spåra en eventuell förändring av deras syn
på dessa frågor under den begränsade tidsperiod som kursen pågick.
Studiens utgångspunkt är en uppgift som bygger på en verklig klassrumshändelse och som
kallas för ” Homework in science”3 i artikeln. Lärarna fick arbeta enskilt med uppgiften som
inledning till seminarietillfälle fyra. De skrev ned sina tankar och reflektioner kring
händelsen, vilket tog ca 30 minuter, varefter de lämnade ifrån sig det de hade skrivit. Lärarna
hade med andra ord ingen förberedelsetid och uppgiften liknar i det avseendet en ”reell”
situation: någonting utspelar sig i klassrummet och läraren måste omedelbart kunna hantera
situationen. En stor del av undervisningstillfället ägnades därefter åt naturvetenskapliga
fenomen och naturvetenskaplig didaktik och diskussionen utgick från frågor som deltagarna
3

Homework in science
Sandra går i klass 5 i en skola i regionen. Följande utspelar sig i klassrummet i samband med ett läxförhör i NO. Läxan har
innefattat flera nya begrepp. Sandra tycker att begreppen är svåra och har varit tvungen att läsa på ordentligt kvällen innan
NO-lektionen. Nu är det lektion och läraren har ett skriftligt läxförhör. Medan de skriver går läraren runt och tittar på
eleverna.
”Sandra, du får gå fram och skriva svaren på tavlan”, säger läraren när eleverna har skrivit färdigt. Medan Sandra skriver står
läraren för tavlan, så att eleverna inte kan se vad hon skriver. När Sandra är klar frågar läraren klassen om de tror att Sandra
har svarat rätt och de får visa vad de tror med handuppräckning. Några flickor tror att Sandra har svarat rätt. Alla pojkarna
tror att Sandra har svarat fel.
”David, varför tror du att Sandra har svarat fel”, undrar läraren.
”Därför att Sandra är tjej”, svarar David.
Det visar sig att Sandra har svarat helt rätt och resten av genomgången sitter David och tittar ner i bänken.
Hur ser du på lärarens sätt att gå igenom svaren från läxförhöret? Varför svarar David som han gör? Skriv ned dina tankar om
det som utspelar sig i klassrummet i samband med läxförhöret. Försök analysera vad det är som händer och varför. Skriv
också ned dina idéer om hur man som lärare kan använda av sig den uppkomna situationen, hur man kan hantera den och vad
man kan tänkas göra.
Om utrymmet nedan inte räcker kan du fortsätta på baksidan.
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själva hade formulerat. I slutet av undervisningstillfället fick lärarna två texter att ta med sig
hem och ombads att med utgångspunkt från den teori som fanns i dessa texter, Hirdmans teori
om genussystemet (Hirdman 1990), analysera ”Homework in science” på nytt och skicka in
uppgiften via e-post till kursansvarig. Denna uppgift kallas för “Application of the gender
theory” i artikeln. Teorin hade översiktligt berörts vid en introduktionsföreläsning i samband
med kursstarten, men behandlades inte under detta undervisningstillfälle. Totalt 14 lärare
genomförde båda uppgifterna.

Analys av datamaterialet till artikel 4
Lärarnas skrivna texter analyserades i flera steg. Här inspirerades jag av den
fenomenografiska ansatsen (Booth 1992). Inledningsvis strukturerades texterna i ”Homework
in science” utifrån vad kursdeltagarna hade skrivit om David (se fotnot 3) och de andra
elevernas agerande, hur läraren i caset agerade och hur deltagarna ansåg att situationen skulle
ha hanterats. Därefter genomlästes materialet systematiskt och iterativt för att identifiera
kursdeltagarnas tolkningar av det som David sade, men också tolkningar av hans och resten
av klassens agerande. De olika tolkningarna kodades med olika färger och alla uttalanden med
samma färg grupperades samman. Varje grupp med uttalanden bildade en kategori som fick
en rubrik. I det andra steget av analysen genomlästes texterna från skrivuppgift 2,
“Application of the gender theory”. Avsnitt där kursdeltagarna refererade eller applicerade
genusteorin på caset fördes över till första kolumnen i en två-kolumnstabell. I den andra
kolumnen skrev jag in kommentarer och formulerade teman i anslutning till deras respektive
textavsnitt. Temata i den andra kolumnen processades sedan ytterligare, tolkades och
kategorier bildades. I det tredje och avslutande steget i analysen, gjordes jämförelser mellan
de två förklaringarna av caset för varje enskild kursdeltagare. Dennes två texter placerades i
samma dokument, efter varandra, lästes fram och åter för att undersöka om lärarens
uppfattningar hade förändrats. En sammanfattning över denna eventuella förändring skrevs in
i samma dokument. Dessa fjorton sammanfattningar sorterades sedan i grupper utifrån graden
av och kvaliteten av de eventuellt förändrade uppfattningarna. Jag genomförde själv
analysarbetet, men gick sedan igenom hela processen med en av medförfattarna till artikeln.
Hon läste igenom analyserna, vi diskuterade dem och gjorde vissa justeringar bland annat vad
gällde namngivningen av de olika kategorierna. Genom att ytterligare en person noggrant gick
igenom analysarbetet och de genomförda tolkningarna ökade studiens reliabilitet.

Forskningsetiska överväganden
Den etiska problematiken har hanterats på ett konventionellt sätt genom att följa de etiska
riktlinjerna för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning som Vetenskapsrådet har satt upp
(Vetenskapsrådet, Codex).
Jag tog kontakt med olika skolor, presenterade min idé och bad skolledarna undersöka om det
fanns intresserade lärare eller hela arbetslag som ville delta i ett aktionsforskningsprojekt
rörande naturvetenskap och genus. Ett rektorsområde visade intresse och vid ett
informationsmöte berättade jag om projektet, varefter några av lärarna beslutade sig för att
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delta. När vi inledde samarbetet så var lärarna positiva till att vi skulle filma delar av
verksamheten. Lärarna gav också sitt samtycke till att jag ljudinspelade seminarierna och
skrev minnesanteckningar efter varje sådant möte. Projektet har varit öppet i den meningen att
intresserade lärare på skolan under projektets gång har kunnat ansluta vid läsårsstarterna (se
Appendix). Lärarna var även fria att delta så länge de ville. När någon av dem valde att avstå
från fortsatt deltagande, så frågade inte jag om anledningen till detta. Jag ville inte att de
skulle känna press vare sig från mig eller från de deltagare som fortsatte i projektet och som
de arbetade tillsammans med dagligen i verksamheten. Jag har kontinuerligt informerat
skolledningen om aktionsforskningsprojektet både via e-post och fysiska möten.
Innan vi videofilmade naturvetenskapliga aktiviteter i barn- och elevgrupperna fick
vårdnadshavarna skriftligen samtycka till sina barns deltagande. Det gick att undvika att filma
de barn som inte ville medverka. Vad gäller lärarna så är de anonymiserade. Jag har låtit
lärarna få läsa delar av artiklarna och komma med synpunkter. Det visade sig då att de oftast
inte kunde identifiera sig själv eller varandra när namnen var fingerade.
Inför den andra studien, som genomfördes under en högskolekurs och som har lett fram till
artikel 4, informerades deltagarna om mitt forskningsintresse och då särskilt om mina
forskningsfrågor. Kursen innehöll moment där deltagarna skriftligen fick respondera på ett
antal case. Deltagarna informerades om att dessa skriftliga uppgifter skulle kunna komma att
utgöra material för en forskningsstudie och att materialet i så fall skulle avidentifieras.
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Resultat
Avhandlingens artiklar
Artikel 1: It’s funny that we don’t see the similarities when that’s what we’re aiming for
– Visualizing and challenging teachers’ stereotypes of gender and science
Artikel 1 har sin grund i den longitudinella aktionsforskningsstudien jag har bedrivit
tillsammans med en grupp verksamma förskollärare/lärare. De frågor som var centrala för
denna delstudie var:
– Hur iscensätts genusregimen i förskolan/skolan i naturvetenskaplig/teknisk verksamhet?
– Vilka förutsättningar finns att problematisera denna genusregim och eventuellt förändra
den?
– Går det att urskilja några kritiska aspekter i en förändringsprocess?
Undersökningens datamaterial har huvudsakligen utgjorts av 38 timmar inspelade seminarier
tillsammans med videofilmade naturvetenskapliga/tekniska aktiviteter tillsammans med
barnen. Genom att analysera materialet i flera steg med Hirdmans (1990, 2001) och Beauvoirs
(1949/1997) teorier om genus och kön som ramverk fann jag att lärares tankar om genus,
jämställdhet och naturvetenskap befinner sig på olika nivåer och inom dessa nivåer finns olika
föreställningar representerade. Å ena sidan fördes ett ”likhetsresonemang” där lärarna menade
att både flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar att arbeta med naturvetenskap/teknik.
Å andra sidan framhöll lärarna könsmässiga skillnader vad gäller barnens naturvetenskapliga
arbete och engagemang när de under seminarierna tolkade barnens aktiviteter:
– flickor vill vara läraren till lags
– produktens utseende är det viktigaste för flickorna, det ska vara fint
– produkterna ser olika ut, flickorna bygger ”plant” och pojkarna ”på höjden”
– det flickorna gör är ”töntigt”.
Ett problem som lärarna fick, genom att så starkt kategorisera barnens olika egenskaper eller
aktiviteter utifrån flickor respektive pojkar som homogena grupper, var att de inte
uppmärksammade när barnen bröt mot dessa föreställningar och så att säga klev utanför
lärarnas förväntade ramar. Vid flera tillfällen uttryckte lärarna att för gruppen flickor var det
allra viktigaste att de gör fina saker när de ägnar sig åt naturvetenskapliga/tekniska aktiviteter.
Konsekvensen av att ha formulerat detta gång efter gång blev dels att lärarna inte
uppmärksammade om flickorna hade andra målsättningar, dels att de inte hörsammade om
pojkarna uttryckte sig på samma sätt som flickorna. Ett exempel på att lärarna inte
uppmärksammade när barnens agerande bröt mot deras föreställningar, var när en av
förskollärarna återberättar en aktivitet där flickorna kastar pärlor i vattnet för att undersöka
om de flyter eller sjunker. Lärarna har vid flera tillfällen uttryckt att flickorna vill vara lärarna
till lags, men i den här situationen är det uppenbart att flickorna inte alls bryr sig om vad
läraren säger till dem. Läraren var märkbart irriterad över att flickorna inte löd hennes
instruktioner, att lägga i pärlorna en och en i vattnet istället för att slänga i hela nävar. Men
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istället för att dra slutsatsen att flickorna faktiskt bryter mot hennes föreställningar om flickor
och se det som något positivt, så tolkade hon flickornas agerande negativt. Hon menade att de
betedde sig oseriöst och tanklöst. Flickor blir därmed utsatta för en dubbelbestraffning, hur de
än gör så gör de fel (Ås 1982). Följer de lärarens instruktion och väntar på sin tur, så är de
passiva och saknar initiativförmåga; lyder de inte läraren och istället bryter mot den rådande
normen om flickor som skötsamma och lydiga, så är de obetänksamma och ointresserade av
uppgiften, inte kreativa och aktiva som pojkars liknande beteende ofta tolkas som.
Ett annat problem med att flickor och pojkar sågs som relativt statiska grupper med olika
förmågor och egenskaper blev att beteenden som både flickor och pojkar uppvisade, gavs
olika tolkningar av lärarna. Idén om att det är ”skillnad på flickor och pojkar” upprätthölls
därmed och det som Hirdman kallar för könens isärhållande återskapades även i situationer
där lärarna istället skulle ha kunnat uppmärksamma ”likheter emellan könen” (Hirdman
1990). Ett exempel var en diskussion där lärarna uttryckte att både flickor och pojkar vill
leverera ”rätt svar”. Lärarna gav helt olika förklaringar till varför flickorna och pojkarna vill
svara ”rätt”: Flickornas mål är att vara läraren till lags och deras strategi för att kunna svara
rätt är att försöka ”läsa av” läraren vad som kan vara ett godtagbart svar. I denna
förklaringsmodell finns också ett implicit budskap att flickorna själva inte besitter tillräckliga
kunskaper för att på egen hand kunna svara på de frågor som ställs. Pojkarna däremot vill
svara rätt för att det ska gå så fort som möjligt eftersom de alltid har bråttom.
I början av ett jämställdhetsarbete är det viktigt att man försöker få syn på skillnader och
uppmärksammar flickors och pojkars, kvinnors och mäns olika förutsättningar för att
därigenom kunna synliggöra orättvisor. Men risken är att man hamnar i ett Moment 22 där
man genom att lyfta upp och synliggöra skillnaderna mellan könen faktiskt normaliserar dessa
och förstärker dikotoma kategoriseringar av kvinnligt-manligt (Hirdman 2001; Lenz Taguchi,
2004). De deltagande lärarna hade jämställdhet på sin dagliga agenda sedan många år tillbaka
och uttryckte också explicit sina lovvärda mål där flickor och pojkar genom
jämställdhetsarbetet ska få större möjligheter att utveckla hela sin personlighet också utanför
den egna genuskategorin. Vad som dock framkom under projektperioden i samtalen om den
naturvetenskapliga/tekniska verksamheten, var att lärarna hade fastnat i ett statiskt
dikotomiskt tänkande. Flera av lärarnas tolkningar av barnens aktivitet och engagemang var
till stor del fokuserade på könsmässiga skillnader där flickornas engagemang inte sågs som
seriöst. Flickorna ansågs ha andra centrala målsättningar med det de gör än den
naturvetenskapliga/tekniska verksamheten i sig, som exempelvis att göra estetiska produkter
och vinna lärarens sympatier. Risken är att dessa föreställningar påverkar lärarnas
förhållningssätt gentemot barnen, där flickorna kan uppleva att deras tankar och deras sätt att
arbeta inte tas på lika stort allvar som pojkarnas och det i sin tur kan få konsekvenser för deras
intresse och engagemang i naturvetenskap/teknik. Vad som också blev tydligt var lärarnas
nedvärdering av det som flickorna gör i förhållande till pojkarna. Det är pojkarnas beteende
som är normerande och flickornas som är avvikande. Könens isärhållande leder inte bara till
en asymmetri, utan oundvikligen till en hierarki där det manliga (i det här fallet småpojkar)
placeras överst och där det kvinnliga (i det här fallet småflickor) värderas lägre. Simone de
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Beauvoir skrev redan 1949 att pojkar under hela sin uppväxt tränar sig i sin egen
överlägsenhet gentemot flickor eller gentemot det som kan förstås som kvinnligt (Beauvoir
1949/2002). Om förskollärare omedvetet bär på denna hierarkiska föreställning om könen så
bidrar förskolan till att träna pojkarna i överlägsenhet och på motsvarande sätt träna flickorna
i underlägsenhet.
Det aktionsforskningsinriktade projektet hade ett interveneringssyfte där vi tillsammans,
lärarna och jag vid våra seminarier men också i den dagliga verksamheten skulle studera och
utmana föreställningar om genus och naturvetenskap. De här negativa uttalandena från lärarna
om flickorna, fungerade som kritiska tillfällen för mig och gjorde att jag försökte hitta
strategier för att kunna synliggöra deras internaliserade föreställningar om kön för dem. En
sådan strategi var att presentera ”motbilder” och ge exempel på situationer där barnen inte gör
det som lärarna förväntar sig eller lyfta fram situationer när flickor och pojkar agerar
gränsöverskridande. En annan teknik som jag använde och som fick stort genomslag var att
jag lät lärarna läsa transkriberade avsnitt från tidigare seminarier. Vid ett seminarium hösten
2008 beskrev två av lärarna de flyta-sjunka experiment som barnen hade gjort under hösten
och jag uppmärksammade då att en av lärarna återigen talade nedsättande om flickorna. När
jag sedan transkriberade ljudinspelningen blev hennes sätt att tala ännu tydligare och jag fick
idén att låta lärargruppen läsa sina egna uttalanden. Om den transkriberade texten på ett
väldigt tydligt sätt synliggjorde lärarens uppfattningar för mig, borde inte texten då kunna ha
samma effekt på lärargruppen? I minnesanteckningarna som jag skickade till dem bifogade
jag två hela sidor utskrift från inspelningen av seminariet, tillsammans med ett antal
diskussionsfrågor som jag ville lyfta vid nästa tillfälle. Jag ville alltså göra lärarna
uppmärksamma på hur de pratade om barnen och därigenom få en diskussion om inneboende
uppfattningar och hur det i sin tur möjligen påverkade lärarnas förhållningssätt gentemot
barnen. För att rekapitulera innehållet i minnesanteckningarna, inleddes mötet med att lärarna
fick läsa igenom utskriften och samtidigt fundera på frågorna. Den lärare som hade uttalat sig
nedlåtande om flickorna, Imogen, hade inte läst många rader förrän hon uttryckte att det hon
hade sagt under mötet inte var professionellt vare sig det gällde den naturvetenskapliga
aktiviteten, pedagogiken eller barnsynen. Hon fångade alltså väldigt snabbt in sitt eget sätt att
tala när hon fick det ”svart på vitt”:
Imogen: För då ska man vara så pedagogisk och vara med överallt
också./…/ Och så jag med mina förväntningar om de här tråkiga tjejerna.
Och jag letar ju bara efter sånt som bekräftar
Kristina: Hur kan, hur kan du, tror du att du kan komma undan det där på
nåt sätt?
Imogen: Ja, jag vet inte
Kristina: Har ni nåt förslag?
Imogen: Hjälp mig. Jag behöver ju vända min syn på tjejer
Sarah: Ja, det är bra
Imogen: Ja
Sarah: Kanske du har börjat gjort det nu då, i och med att du ser det
här
Imogen: Ja, nu har ju Kristina hjälpt mig när hon pratar här och jag ser
att så är det ju
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Sarah: För så är det ju med mig och min teknik också
Imogen: Fast jag måste börja se dem på ett annat sätt
Sarah: Att jag ser saker och ting först när jag tittar, så har jag bara
sett det jag förväntar mig att se. Och så ser jag andra saker när jag
tittar en annan gång. Och sen när jag har tittat med dig så ser jag
ytterligare saker. Så har det ju varit

När lärarna fick läsa utskriften vid seminariet och se hur de själva uttryckte sig under mötet så
blev det väldigt effektfullt, framförallt för Imogen som också var i centrum i det avsnitt i
utskriften som vi läste. Det var först när Imogen fick ”syn på sig själv och sitt sätt att tänka”
och satte ord på det som det blev uppenbart för henne att hon värderar flickor och pojkar olika
och som hon kunde börja göra någonting åt det.
Slutsatserna från den här studien är att genus inte enbart konstitueras på flera nivåer i
mänskliga praktiker (Beauvoir 1949/2002; Harding 1986; Thurén 1996) utan också på olika
nivåer inom varje individ. Vi rör oss mellan dessa olika tankenivåer vad gäller genus beroende
på den kontext vi befinner oss inom. I de samtal som dessa lärare hade under seminarierna
blev det tydligt att varje person har en komplex bild av kön/genus där kanske det svåraste är
att få fatt i den egna självbilden och hur den påverkar bemötandet av flickor och pojkar,
kvinnor och män i vardagen. För att lärare i sin profession ska kunna arbeta på ett genomtänkt
sätt gentemot barnen/eleverna, är det därför av stor betydelse att de blir medvetna om sina
olika föreställningar om kön/genus. I jämställdhetsdebatten i Sverige idag talas det däremot
sällan om kopplingen mellan genuskodade yttringar i samhället och den internaliserade
genusordningen som medborgarna i ett samhälle blir bärare av. Snarare ses jämställdhetssträvan som något som sker utanför oss individer, med fördel i det offentliga rummet och inte
i det privata, personliga. I SOU 2006:75, Slutbetänkandet från Delegationen för jämställdhet i
förskolan, står det:
Vi menar att professionella pedagoger ska kunna utföra ett pedagogiskt arbete med
jämställdhet i förhållningssättet till och mellan barnen som ledstjärna. Vi tror att det görs bäst
med ett genusmedvetet arbetssätt, men vad de anställda inom förskolan privat tänker om till
exempel orsakerna till könsskillnader eller hur samhället ser ut i förhållande till kön är deras
ensak. (s. 12)

Formuleringen låter påskina att jämställdhet är något som man kan ägna sig åt under
arbetstiden och hur man sedan förhåller sig till frågan privat har ingen betydelse. För att få
syn på det anmärkningsvärda i påståendet kan man byta ut orden i sista meningen mot
exempelvis ”Mänskliga rättigheter” eller ”demokrati”: ”….men vad de anställda inom
förskolan privat tänker om mänskliga rättigheter är deras ensak”. Resultatet från den här
studien tyder snarare på att det är helt nödvändigt att komma åt det mest personliga och
privata för att internaliserade tankemönster ska kunna brytas.
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Artikel 2: What is science in preschool and what do teachers have to know to empower
children?
Att införa naturvetenskapliga aktiviteter i förskolan är just nu en trend som löper genom stora
delar av världen. Forskare och politiker framför den typen av förslag som en lösning på
problemet med det vikande intresset hos ungdomar för naturvetenskap och teknik. Genom att
tillvarata små barns inneboende nyfikenhet och upptäckarglädje, kan intresset istället
stimuleras och förhoppningsvis bibehållas till senare i livet. Forskning om lärare som
undervisar naturvetenskap för barn i unga år har i stor utsträckning fokuserat på dessa lärares
bristande ämneskunskaper. Flera studier har också slagit fast att förskollärare och
tidigarelärare har dåligt självförtroende vad gäller undervisning i naturvetenskap och många
gör kopplingen att de bristande ämneskunskaperna är orsaken till det dåliga självförtroendet.
Lösningen blir då att se till att lärarna får ökade ämneskunskaper.
I den här artikeln diskuterar och problematiserar jag syftet med naturvetenskap i förskolan och
vilka ämnesdidaktiska kompetenser förskolläraren behöver för att kunna genomföra sådan
verksamhet. För att diskutera syftet med naturvetenskap i förskolan har jag utgått från en
naturvetenskaplig aktivitet tillsammans med barn och förskollärare som filmades under det
longitudinella aktionsforskningsprojektet och denna aktivitet analyserades sedan utifrån två
olika epistemologiska perspektiv. En av förskollärarna hade planerat och arrangerat en
naturvetenskaplig aktivitet där hon tillsammans med tre flickor i femårsåldern undersökte om
ett antal föremål flyter eller sjunker. Flickorna hade varsin plastbunke med vatten och en
mindre plastlåda med många olika föremål, t.ex. legobitar, sax, spik, suddgummi, frigolitbitar,
sugrör, korkar som de kunde använda i sin undersökning. Aktiviteten inleddes med att läraren
valt ut ett antal föremål som barnen skulle undersöka om de flyter eller sjunker, ett i taget.
Barnen fick då först göra en förutsägelse, dvs. gissa vad de trodde skulle hända och sedan
pröva. Därefter fick de också sortera sakerna och lägga dem som flöt i en hög och de som
sjönk i en annan. Läraren ville sedan få dem att diskutera skillnader och likheter mellan
sakerna i de olika högarna efter ca 24 minuters arbete:
Molly, läraren: Ja men hur kan det komma sig att de här sjunker då och
de här flyter?
Brenda: För att de här är så tunga. Hon sträcker sig fram och pekar mot
Sophies sjunkahög.
Sophie håller på och blåser i sitt sugrör ner i baljan och Alison håller
på med något på bordet med ryggen åt kameran.
Läraren: Jaha, men hur är det då med de saker som flyter?
Brenda: De är lite…
Alison fyller i: Lättare jaa
Sophie: Lättare. De här är tungare. Hon pekar på sjunkahögen.
Läraren: Och de är tyngre
Brenda: Ska vi dricka upp allt vatten?
Läraren: Nej, nu lägger ni ner era saker på bordet. Hon tar ifrån Sophie
sugröret och lägger ner det på bordet.
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Läraren (Molly) märkte att barnen höll på att tappa koncentrationen och bytte därför (fyra
minuter senare) aktivitet där flickorna fick en stund av eget fritt experimenterande. Barnen
fortsatte med en del av detta ”strukturerade arbetssätt” som läraren hade introducerat. De hade
bland annat lagt i alla saker i vattnet som flöt i deras tidigare undersökning:
Brenda håller på att lägga i små legobitar i sin vattenbalja. Alison
lägger också i sina legobitar.
Läraren: Tror du att de där också flyter?
Alison: Mm
Sophie slänger under tiden i sina legobitar i vattnet. Hon och Brenda
lägger även i pennor i sina respektive vattenbaljor.
Läraren till Alison: Om du bygger ihop dem då? Jag såg att du var på väg
att göra det. Tror du att de flyter då också?
Alison sätter ihop sina små legobitar. Brenda tittar på, Sophie tittar
också dit och tar sedan upp sin legoplatta och de små bitarna.
Brenda: Jag ska bygga ihop alla mina saker till ett experiment
Alison tittar på Brenda.
Läraren: Ja
Sophie: Hur gör man det då? Samtidigt sätter hon ihop sina legobitar.
Brenda: Vet inte. Får prova
Sophie lägger sin platta med legobitarna på i vattnet och vänder sig
till läraren.
Sophie: Den här flyter
/…/
Läraren vänder sig mot Alison som har byggt ihop legobitarna, satt ihop
dem med legoplattan och lagt på övriga saker som flyter.
Alison: Min flyter
Läraren: Jaa
Alison kavlar upp tröjärmarna: Det var alla sakerna som flyter
Läraren: Om du tar någon av de sakerna som sjunker och lägger uppe på?
Alison tar metallkorken och lägger på legoplattan samtidigt som läraren
säger:
Kommer allt att sjunka då då?
Alison: Neej (hon ser att plattan flyter med metallkorken på). Jag
lägger på några till? Hon tittar frågande på läraren.
Läraren: Ja det får du göra om du vill
Brenda håller på och lastar sin legoplatta med saker när den ligger och
flyter i baljan. Sophie har tagit upp sin platta och lastar den när den
ligger på bordet. De jobbar under tystnad.
Brenda: Såå
Brendas legoplatta flyter då hon har lastat på alla saker som flyter.
Läraren: Ja. Vad härligt!
Brenda: Och jag ska lägga på … den här. Hon tar sitt suddgummi som
tidigare sjönk och lägger det på den flytande legoplattan.
Brenda: Den sjunker inte!
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Sophie och Alison tittar till, men fortsätter hela tiden med sina
projekt.
Läraren: Neej
Då tar Brenda sin metallkork och lägger på legoplattan. Den sjönk när
Brenda tidigare testade den.
Samtidigt frågar läraren: Hur kan det bli så då tro?
Brenda: Och den där … men det sjunker inte för mig! Fast det kommer
tunga saker
Läraren: Mm
Brenda: Vad konstigt va!
Läraren: Ja

Efter totalt ca 45 minuters experimenterande avbröt läraren barnen och bad dem plocka ihop
sakerna och hälla ut vattnet. Barnen hade hela tiden varit väldigt engagerade och vill ogärna
avsluta. När Brenda gick ut ur rummet sa hon att hon skulle fortsätta experimentera med detta
när hon kom hem.
Den första analysen tog avstamp i att naturvetenskap i första hand ses som en produkt med
sina lagar, modeller och teorier och där utvecklande av begreppsförståelse och ett
naturvetenskapligt tankesätt hos barn är det centrala målet för naturvetenskaplig undervisning
(Andersson 2008; Sjøberg 2000). En sådan analys leder fram till att aktiviteten med barnen
inte var framgångsrik eftersom barnens naturvetenskapliga tänkande inte utvecklades; de
lärde sig inte några nya begrepp utan till och med missförstod densitetsbegreppet. I den andra
analysen är naturvetenskapen i sig inte oproblematisk, utan satt i fokus för granskning. Jag
utgick från ett feministiskt perspektiv där naturvetenskap som kulturyttring beskrivs som
hierarkisk och exkluderande bland annat med sina anspråk på objektivitet, rationalitet och
sanningen om världen (Brickhouse 2001; Cobern & Loving 2002; Gilbert 2001). Att ”lära
sig” naturvetenskap innefattar inte enbart att lära sig ett innehåll, en begreppsapparat utan är
oupplösligt förenat med erfarenheter och kunskaper om den naturvetenskapliga sociala
praktiken, om språket och den kultur som råder där (Sfard 1998; Säljö 2005). Istället för att se
det som att barnen och lärarna har ämnesrelaterade tillkortakommanden och brister var
utgångspunkten lärarens och barnens styrkor och förmågor (Howes 2002). Analys 2 visar att
situationen har varit värdefull för barnens naturvetenskapliga kunnande; de har fått en
erfarenhet av densitetsbegreppet som de senare kan bygga vidare på, erfarenheten var positiv
och förstärktes av läraren; barnen upptäckte att de kan få makt över sitt eget lärande genom
det experimenterande arbetssättet. Läraren har därmed en viktig roll genom att utmana och
uppmuntra barnen under de naturvetenskapliga aktiviteterna.
Slutsatsen från analyserna av denna situation är att ett feministiskt perspektiv kan generera
komplementära sätt att förstå kunskap och lärande i naturvetenskap. Det feministiska
perspektivet var också utgångspunkt i aktionsforskningsprojektet tillsammans med
förskollärarna. Det var viktigt eftersom förskollärarna vittnade om att de kände sig osäkra
inför att genomföra naturvetenskapliga/tekniska aktiviteter i barngruppen. De uttryckte oro för
att ställa frågor och svara på barnens frågor, de menade att de hade kunskapsbrister i ämnena
51

och de beskrev svårigheter med att planera verksamheten utifrån barnens olika åldrar,
speciellt för de allra minsta barnen (1-2 år). Dessutom hade två av förskollärarna och
fritidsledaren vid flera tillfällen refererat till sina egna negativa upplevelser av
naturvetenskap/teknik från sin skoltid. Skolerfarenheterna beskrevs som starka negativa
fysiska upplevelser där lärarna känt sig nedvärderade och dumma. Jag antog att en stark
fokusering på förskollärarnas bristande ämneskunskaper skulle kunna medföra att
erfarenheterna från skoltiden återupprepades och att dessa lärare återigen kände sig
otillräckliga. Arbetet med naturvetenskapliga aktiviteter skulle påminna dem om deras
tidigare tillkortakommanden och deras självförtroende skulle därmed inte kunna förbättras.
Istället ville jag utforska om det fanns andra kompetenser än ämneskunskaper som skulle
kunna vara relevanta för förskollärarna när de bedriver sådan verksamhet med barnen. Under
seminarierna diskuterade lärarna tillsammans med mig planeringar av teman och aktiviteter;
de redogjorde för och problematiserade hur genomförda moment hade avlöpt; vi filmade
verksamhet som vi sedan hade som utgångspunkt för stimulated recall. Utfallet från detta
arbete blev att fyra mycket konkreta ämnesdidaktiska färdigheter kunde identifieras:
1. Uppmärksamma och använda sig av barns naturvetenskapliga upplevelser och erfarenheter.
2. Fånga det oväntade som inträffar i stunden – I den dagliga verksamheten ägnar sig barn på
egen hand åt naturvetenskap och det gäller för läraren att vara vaksam på situationer där det
sker något oväntat, något som annars kan gå barnen förbi. Läraren kan fånga, expandera och
bidra till att göra situationen till något meningsfullt för barnen. Här ingår också att läraren ser
att oväntade situationer kan fungera utmanande på barnens föreställningar och utgöra en
intellektuell utmaning.
3. Situerad närvaro. ”Stanna kvar” i situationen och lyssna på barnen och deras egna
förklaringar – Förskolläraren bär på föreställningar om vad den naturvetenskapliga
verksamheten med barnen ska leda till, bland annat att de ska kunna ge den ”rätta”
förklaringen till naturvetenskapliga begrepp. Sådana implicita krav gör att läraren driver på
mot ett tänkt mål och ser barnens inlägg som onödiga utvikningar. Detta förstärks av lärarnas
osäkerhet i ämnena och av att de inte är säkra på att de kan ge barnen svar på frågor som de
inte i förhand har planerat. Att stanna kvar i situationen innebär istället att läraren har tillit till
sin förmåga att lyssna aktivt på barnen.
4. Ställa frågor som utmanar barnen och stimulerar till vidare undersökningar. Läraren kan
träna sin förmåga att ställa frågor som uppmuntrar barnen att undersöka och fortsätta fundera
och diskutera ett fenomen. Harlen benämner den här typen av frågor för produktiva frågor
(Harlen 2007) I denna kompetens inkluderas också förmågan att omformulera barnens varförfrågor till frågor som blir undersökningsbara (Jelly 2007).
Slutsatserna från den här studien är att naturvetenskap i förskolan och skolans tidigare år kan
och behöver vara så mycket annat än en fråga om att barnen ska tillägna sig centrala
vetenskapliga begrepp inom olika fält. Nyttan med att ägna sig åt naturvetenskapliga
aktiviteter i unga år, är inte enligt mitt sätt att se, främst att väcka intresse för dessa
ämnesområden. Små barn har redan en inneboende nyfikenhet av att utforska sin omgivning
(Eshach 2006). Nyttan är inte heller främst att ombesörja samhällets behov av nya
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vetenskapsmän. Istället är den främsta betydelsen, som framkommit och stärkts genom min
empiri, att naturvetenskaplig verksamhet kan generera en stark tillfredsställelse med en känsla
av empowerment hos barnet. Genom sina egna frågor och undersökningar är barnet med och
styr sitt eget lärande och det kan få betydelse för självförtroendet inom naturvetenskap men
även inom andra områden. Det egna handlandet, att tidigt själv aktivt få möjlighet att försöka
hitta lösningar på frågor och problem blir ett kraftfullt verktyg för den egna personliga
utvecklingen. Det skapar en visshet hos individen att man kan komma att klara ut svårigheter
även i andra situationer – man behöver inte ge upp eller förlita sig på någon annan. De
negativa känslor som flera av lärarna i projektet hade från sina egna skolerfarenheter inom
naturvetenskap är exempel på raka motsatsen. Det de lärde sig i det naturvetenskapliga
klassrummet var att ämnena är starkt hierarkiska och ämnade endast för några få utvalda
vilket medförde att de kände sig förminskade och dumma. Det är som om den
naturvetenskapliga praktiken har två ansikten: Å ena sidan finns en potential som ger enskilda
individer en känsla av empowerment. Å andra sidan kan naturvetenskapen i skolan bryta ner
människors självkänsla och ta ifrån dem makten över sitt eget lärande.
Det finns en väldig kraft i upplevelsen av att genom egna undersökningar eller observationer
få direkta svar på de frågor man har ställt – den kunskap man på ett sådant sätt tillägnar sig
kan ingen ta ifrån en. Den naturvetenskapliga praktiken har därför gett individer en känsla av
”makt” och på en övergripande nivå bidragit till en kultur präglad av den positivistiska synen.
Naturvetenskapen står fast, ämnena i sig har en auktoritet. Detta gäller såväl inom skolan som
inom naturvetenskapernas didaktik, såväl för allmänheten som för naturvetare själva.
Kunskap som genereras på detta sätt blir ovedersäglig och det ifrågasätts inte vad som måste
kunnas och vad som bör ”läras ut”. Endast de som ”förstår” och behärskar de vetenskapliga
begreppen får tillträde till och tolkningsföreträde inom naturvetenskaperna. Och då är vi
tillbaka där vi började att denna kraft, denna empowerment som kan vara så positiv för
individen också kan användas för att skapa en elitistisk praktik där helt följdriktigt alla inte
kan inkluderas. Inom naturvetenskapernas didaktik och inom förskola och skola är det därför
helt nödvändigt att på allvar börja fundera över vad naturvetenskapen ska vara utifrån ett
demokratiskt perspektiv. För oss med en naturvetenskaplig bakgrund är detta extra utmanande
eftersom det kräver ett förändrat synsätt.
Den här studien visar att det finns andra kompetenser än enbart ämneskunskaper som är
relevanta för en förskollärare att ha för att bedriva meningsfull naturvetenskaplig verksamhet.
De behöver inte i första hand kunna ”svara” på barns frågor om naturvetenskapliga fenomen i
betydelsen att ge dem den ”rätta” naturvetenskapliga förklaringen med de rätta begreppen.
Däremot måste de kunna vända barnens frågor så att de blir undersökningsbara eller möjliga
att resonera omkring (Jelly 2007). Genom att förstärka den här typen av ämnesdidaktiska
kunskaper hos förskollärarna, och inte enbart fokusera på bristande ämneskunskaper, kan de
arbeta sig bort från sin egen känsla av otillräcklighet och dåligt självförtroende inom de
naturvetenskapliga ämnena. Kompetenserna möjliggör för lärarna att tillsammans med barnen
utforska och erövra världen på ett nytt sätt, som förhoppningsvis kan medföra att människor
känner sig delaktiga i den naturvetenskapliga praktiken och kan bidra till att utveckla både
kunskapsstoffet och dess kultur.
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Artikel 3: Methodological dilemmas in action research
I den här studien undersöker jag förändringsprocessen i aktionsforskningsprojektet. I den
metaanalys som jag genomförde har det empiriska materialet använts för att identifiera
kritiska aspekter, dvs. handlingar och utsagor som har gjort att förändring har kommit till
stånd. I artikeln problematiserar jag aktionsforskningen som metod och forskarens roll i
relation till processen och uppnådda resultat.
Den vanligaste modellen som används för aktionsforskning, beskriver denna som en cyklisk
process där tidsaspekten sällan beaktas. Modellen ger därför sken av att förändringsarbetet
sker via ett kontinuum. Detta kan sannolikt vara möjligt om processen handlar om att utveckla
undervisning inom ett avgränsat område där interveneringsinsatserna till största delen är
beroende av ”faktakunskaper”. Då kan man säkert i ganska stor utsträckning även bedöma
tidsåtgången för insatsen i förväg. I sin helhet visar den här studien emellertid på ett förlopp
som inte stämmer överens med en kontinuerlig cyklisk process, utan har ett förlopp där
tidsåtgången varit omöjlig att överblicka i förväg. Under långa perioder syns inga påtagliga
resultat och ingen utveckling tycks äga rum. En kritisk händelse kan sedan plötsligt
åstadkomma att förändringsarbetet tar ett stort kliv framåt.
Förändringsarbete tar tid
Fördelen med att arbeta aktionsforskningsinriktat på det sätt som jag har gjort var att
samarbetet har kunnat pågå under flera års tid. Utifrån de studier jag har hittat förefaller det i
dessa sammanhang unikt att arbeta så lång tid som 57 månader i samma miljö. I artikeln
illustrerar jag tidsaspekten med Linda, en av förskollärarna och hennes återkommande
bekymmer med att ställa frågor till barnen i samband med naturvetenskapliga/tekniska
aktiviteter. Under våren 2006 uttryckte Linda för första gången att hon hade dåliga
erfarenheter från sin egen skoltid av de naturvetenskapliga ämnena. När vi under seminarierna
sept-07 och jan-08 diskuterade vilka ämnesområden förskollärarna skulle kunna arbeta med
tillsammans med barnen sa Linda att hon ville ha konkreta idéer avseende vad hon skulle
kunna göra. Hon menade också att hon inte visste hur hon skulle ställa frågor till barnen och
att hon hade svårt att bemöta deras frågor. Det tog 35 månader (från jan -06 – nov -08) innan
Linda uttryckte sig på ett helt nytt sätt vad gäller just frågeställandet till barnen i samband
med naturvetenskapliga/tekniska aktiviteter. Samtidigt förmedlade hon verklig glädje och
positivitet när hon pratade om ämnena i relation till barnen. Via barnen hade hon upptäckt hon
att naturvetenskap/teknik kan vara lustfyllt och roligt. Detta bidrog till en förändrad
föreställning om ämnena och framförallt blev känslorna inför dem annorlunda.
Min uppfattning är att en tidsmässigt diskontinuerlig process med plötsliga utvecklingssprång
inte på något sätt är unik för den här studien, utan äger generell giltighet för all
aktionsforskning inom områden som har till uppgift att förändra attityder och känslor eller
förhållningssätt inom värdegrundsområden som t.ex. genus. Slutsatsen är därför att tiden
måste, i betydligt större utsträckning än hittills, uppmärksammas som en viktig aspekt inom
aktionsforskning.
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Kritiska händelser och ”katalysatorer” viktiga för förändringsarbete
En central aspekt som lyfts fram inom aktionsforskningen är möjligheten till reflektion kring
sin egen verksamhet och flera forskare har diskuterat svårigheten med att känna sig själv, hur
man agerar och tänker i sin praktik och menar att en outsider kan öka självmedvetenheten och
därigenom påskynda förändringsarbetet. Det finns därmed flera skäl till att ha en outsider som
deltagare i lärargruppen. När vi träffades för våra månatliga seminarier, ”tvingades” lärarna
tillbaka till situationen som varit aktuell en månad tidigare och de diskussioner som då fördes.
Jag kan ha funderat på något speciellt som lärarna har sagt eller berättat men som de kanske
har släppt och inte tänkt vidare på. När jag då vid nästa seminarietillfälle återkommer till detta
med nya perspektiv och frågor, kan det få lärarna att tänka på det igen och på ett nytt sätt. De
här kontinuerliga tillbakablickarna som aktionsforskningsmetoden erbjuder är ett sätt att
reflektera kring sin verksamhet som man normalt inte har möjlighet att göra i sitt vanliga
arbete.
Varje individ har en komplex bild av genus/kön där kanske det svåraste är att få fatt i den
egna självbilden och hur den påverkar bemötandet av flickor och pojkar, kvinnor och män i
vardagen. För att åstadkomma resultat krävs att man är eller blir medveten om sina olika inre
föreställningar och kan uttrycka dem explicit. Detta kan, som det visar sig i min studie, vara
svårt och ta tid. Det kan också vara känsligt för insiders att hantera utan något stöd utifrån. I
vårt fall tillhörde flera av lärarna samma arbetslag och de ska även fortsättningsvis få
vardagen att fungera. Inom gruppen görs därför avvägningar när det gäller att ge uttryck för
obekväma eller kritiska synpunkter. Ett visst synsätt eller en viss uppfattning kan bli
dominerande beroende på hur lärarna positionerar sig i gruppen. Därför blir vissa samtal
möjliga, medan andra kanske inte blir det. En viktig funktion som outsidern har, är
möjligheten att överblicka processen och därmed kunna avgöra när och hur insatser bör göras
för att driva på förändringsarbetet. I mitt fall har uttalanden från de deltagande lärarna
fungerat som kritiska händelser för mig, outsidern. Värt att notera är att dessa inte går att
predestinera i förväg. De kritiska händelserna har genererat olika strategier, insatser, som har
prövats på deltagarna vid olika tidpunkter (ex. litteratur, frågebatteri till seminarierna,
stimulated recall, läsning av utskrifter från tidigare seminarier). När Imogen uttryckte sig
nedlåtande om flickor hösten -07 (se artikel 1) så funderade jag mycket och länge på hur jag
skulle kunna gå tillväga, utmana henne, för att få henne att reflektera kring sina
föreställningar om genus. Jag var alltså inte bekväm med situationen och var väldigt noga
med hur jag lade upp seminariet i dec -07 för att inte Imogen skulle känna sig utsatt eller
kritiserad. Om det hade visat sig att den här strategin inte varit verksam för att åstadkomma
självreflektion eller förändring, så hade jag provat en ny strategi. Vid en viss tidpunkt kan en
eller flera deltagare vara mottagliga för en strategi, som då kan fungera som en katalysator för
deltagaren: utvecklingen tar ett språng framåt, deltagaren får en ny insikt och ökar sin
självmedvetenhet. Detta blir för insidern en kritisk händelse. Även om outsidern har en annan
roll, med bland annat överblick över processen på ett annat sätt än de övriga deltagarna, så är
outsidern i högsta grad involverad i processen, påverkas och rent av transformeras av den.
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Artikel 4: Gender theory as a tool for analyzing science teaching
Studiens syfte är att undersöka i vilken utsträckning lärare uppfattar genusordningen i det
naturvetenskapliga klassrummet, samt att studera om en förändring av uppfattningarna kan
åstadkommas. Frågeställningarna som låg till grund för studiens uppläggning var:
Hur analyserar erfarna lärare som undervisar i naturvetenskapliga ämnen ett case som
beskriver en verklig klassrumshändelse?
På vilket sätt kan lärare applicera en genusteori på det aktuella caset?
Studiens utgångspunkt var ett case som bygger på en verklig klassrumshändelse och som kallas
för ”Homework in science” (se fotnot 3 s. 42). Fjorton lärare som deltog i en fortbildningskurs
om genus och naturvetenskap fick under ett undervisningstillfälle enskilt skriva ner sina tankar
om händelsen i detta case. Resultaten från analysen av lärarnas texter visade att majoriteten av
lärarna i första skrivuppgiften ”Homework in science” förklarade händelsen i klassrummet med
att David och även större delen av eleverna bär på en uppfattning om att pojkar är bättre än
flickor, antingen generellt eller specifikt i naturorienterande ämnen. På något sätt har alla pojkar
och även de flesta flickorna fått den uppfattningen. Hur det kommer sig berördes inte av lärarna.
I slutet av samma undervisningstillfälle fick lärarna två texter att ta med sig hem. Texterna
behandlade Hirdmans teori om genussystemet. De ombads att läsa teorin, därefter analysera
”Homework in science” på nytt och skicka in analysen till kursansvarig via e-post. I denna
skrivuppgift 2 ”Application of the gender theory” ska alltså lärarna tagit del av Hirdmans teori
(1990) och använt sig av hennes principer för att analysera elevernas agerande. De kunde då i
läxförhöret se den manliga normen exemplifierad. Att mannen är norm i samhället blev alltså
lärarnas förklaring till att flertalet elever anser att pojkar är bättre än flickor. Lärarna använde
Hirdmans teori (1990), men hade olika synsätt på i hur hög grad individer är med och
konstituerar normen, alltifrån att eleverna och läraren själva iscensätter normen till att normen
är något statiskt, något som bara finns där och som eleverna är offer för.
En annan förklaring i den första skrivuppgiften som lärarna angav till att David svarar som
han gör, dvs. att Sandra har fel därför att hon är flicka, var för att han tror att hans svar är
något som alla pojkar ställer sig bakom. Pojkarna söker stöd hos varandra. Inte heller de lärare
som uttryckte detta, gav sig i kast med varför det är så, varför det är viktigt för pojkar att
tycka lika som alla andra pojkar. Efter att ha läst Hirdmans teori (1990) så var det två av
lärarna som problematiserar frågan om hur genussystemet vidmakthålls genom att pojkarna
ser sig som en grupp där de håller med varandra, exempelvis genom en stark ledare som de
övriga pojkarna i klassen rättar sig efter. Dessa lärare menade vidare att pojkarna har uppfattat
den manliga överordningen. Lärarna ville lyfta fram de flickor som går emot majoriteten i
klassen och tror på Sandra och därmed vågar utmana genusordningen. Flera av de deltagande
lärarnas uppfattningar om kön och samhälle utmanades i och med att de läste och reflekterade
runt Hirdmans teori (1990) i samband med caset och det kom till uttryck på olika sätt i deras
texter. En av lärarna hade en uppfattning om att jämställdheten har kommit långt i det svenska
samhället och trodde att caset var minst ett tiotal år gammalt. Hon/han kände sig böjd att hålla
med om Hirdmans samhällsanalys (1990) och det tvingade henne/honom att se det samhälle
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hon/han lever i på ett nytt sätt. Den ”kamp” som hon/han förde inom sig lät hon/han också
explicit komma till uttryck i sin text i hemuppgiften. Några andra lärare höll sig i
hemuppgiften på en ganska generell nivå och gjorde ingen tydlig koppling mellan teorin och
klassrumshändelsen. Det kan ha flera orsaker, exempelvis att lärarna hade svårigheter med att
klara av uppgiften och formulera sin analys i skriven text. Det kan också bero på att dessa
lärare distanserade sig från den värdeladdade teorin, att de hade svårt att acceptera den och
inte lät den komma i beröring med det som närmar sig det personliga och konkreta i
klassrumssituationen. En lärare exempelvis visade tydligt sitt motstånd genom att hon/han
kritiserade genusteorin och menade att Hirdman (1990) har fel. Hon/han gav inte någon
alternativ teoretisk förklaring till varför det som händer i klassrummet händer och fick inte
heller tillgång till ett nytt språk för att uttrycka sig. Analysen blev därför något oklar och
läraren ifråga gjorde ingen större ansträngning för att förklara hur hon/han tänkte.
Studien visade att om lärare får möjlighet att analysera en verklig klassrumshändelse med en
genusteori som verktyg, så fördjupar de sitt resonemang och ser nya tolkningsmöjligheter.
Fem lärare kunde till exempel inte ge någon förklaring till elevernas agerande i
seminarieuppgiften, men hade alla efter att ha läst Hirdmans teori (1990), hittat tolkningar av
klassrumssituationen. Den konkreta klassrumssituationen, caset, och teorin befruktade
varandra. Teorin gav lärarna en förklaringsmodell att ”filtrera klassrumshändelsen igenom”
som bidrog till att teoretiska begrepp förankrades i verkliga händelser. Caset å sin sida
underlättade för lärarna att ta till sig teorin. Teorin närmade sig verkligheten och blev mer
levande. Nyström (2007) skriver i sin avhandling om svårigheter med att få feministiska och
genusteorier applicerbara i klassrumspraktiken. Den här studien bidrar med ett sådant
exempel och visar att metoden att använda genusteorier för att analysera case kan vara en
framkomlig väg.
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Diskussion och Slutsatser
Avhandlingens syfte har varit att synliggöra och utmana föreställningar om naturvetenskap
och genus där lärares genusmedvetenhet har varit ett centralt tema, men också, som jag skrev i
kapitlet Teoretiska utgångspunkter, ett definitionsmässigt bryderi. I diskussionen använder jag
genusmedvetenheten som ”ett filter” för mina resultat att passera igenom, där olika delar från
de olika artiklarna hamnar i samma ”filtrat”. Jag vill också tydligare än vad som framkommit
i artiklarna synliggöra min roll som outsider och den process som jag har genomgått under
arbetets gång.

Genusmedvetenhet genom fyra facetter
Resultatet från det här avhandlingsarbetet kan beskrivas genom fyra facetter av
genusmedvetenhet, där facetterna tillsammans bildar en helhet. För det första –
genusmedvetenhet i relation till lärarnas egna föreställningar, då lärarna granskar sig själva
och sin syn på föreställningar om kön/genus och också naturvetenskap. För det andra –
genusmedvetenhet i relation till verksamheten med barnen för att åstadkomma
förändring/förbättring vad gäller den naturvetenskapliga verksamheten. För det tredje –
genusmedvetenhet i relation till naturvetenskaperna som blir problematiserade och granskade
och slutligen för det fjärde – genusmedvetenhet ur outsiderns perspektiv, forskaren i
aktionsforskningsprojektet.
För att validera den aktionsforskning som genomförts som en del i det här avhandlingsarbetet
återvänder jag här till Herr & Andersons (2005) centrala mål vilka jag tidigare redogjorde för
i metodavsnittet (se s. 38): I artiklarna och under alla fyra facetter redovisas den nya kunskap
som har genererats. I facett 2 visas det att resultaten från forskningen är handlingsorienterade
och relevanta för den lokala praktiken. Facett 1 och 4 har fokus på målet om att
aktionsforskningen ska utbilda både deltagare och forskare. Utifrån artikel 3 kan det bedömas
om metodologin har varit sund och ändamålsenlig. Resultaten från studien omfattar alltså
Herr & Andersons (2005) fem validitetskriterier och uppfyller därmed deras krav på god
aktionsforskning.
Facett 1 – Genusmedvetenhet i relation till lärarnas egna föreställningar
Förändringsarbete gällande värdegrundsfrågor är svårt bland annat därför att dessa frågor är
intimt förknippade med vår identitet. Den här studien har visat att vi har olika förståelser av
kön/genus i oss samtidigt på olika nivåer och dessutom att vissa föreställningar om kön/genus
kan vara omedvetna. Det alltigenom tragiska med det ständiga görandet av kön, i isärhållandet
av könen och upphöjandet av det manliga framför det kvinnliga, är det då ofrånkomliga
föraktet för det som kan ses som det ”kvinnliga” (Hirdman 2001). Föraktet blir en alldeles
nödvändig ståndpunkt för att återupprepa kvinnors underordning och socialisera både kvinnor
och män in i denna ordning. Kvinnor kan därmed bära med sig, medvetet eller omedvetet och
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olika starkt, ett självförakt som måste hanteras och kraftfullt motarbetas för att inte detta
självförakt ska rikta sig utåt mot exempelvis barn om man arbetar i skolverksamhet (Beauvoir
1949/2002). Hos en av lärarna i studien finns det en stark koppling mellan hennes självbild
under uppväxtåren och den nedlåtande syn hon har på flickorna i sin verksamhet. För att en
förändring ska ske måste sådana internaliserade föreställningar explicit uttalas och utmanas.
Studien i artikel 4 visar att även en insats inom ett avgränsat område under en relativt kort
tidsrymd kan åstadkomma förändrade synsätt. Genom att få tillämpa en genusteori på en
verklig klassrumshändelse fick de deltagande lärarna ett verktyg för att tolka situationen på ett
nytt sätt. Om det förändrade synsättet har en räckvidd utöver den specifika uppgiften och om
den är bestående över tid går det däremot inte att säga någonting om.
Aktionsforskningsprojektet har haft andra förutsättningar, dels genom sin kontinuitet och
varaktighet under en följd av år och dels genom att det ägde rum i den komplexa
verksamheten i skolan och förskolan. Tidsaspekten visade sig central. Det tog tid innan en
tillräckligt stor trygghet hade skapats i aktionsforskningsgruppen, så att de deltagande lärarna
spontant uttalade sina synpunkter. Vissa av de uttalanden som de då gjorde fungerade som
kritiska händelser för mig och bidrog till att jag initierade olika typer av insatser för att
utmana lärarnas föreställningar. Dessa insatser var också beroende av tiden i den meningen att
jag inte kunde ”driva på” särskilt hårt i början av projektet. Exempelvis hade idén att låta
lärarna läsa sina egna uttalanden från utskrifterna från tidigare seminarier säkerligen inte
fungerat i ett tidigt skede i projektet.
Ett annat resultat från aktionsforskningsstudien är att naturvetenskapliga ämnen så starkt kan
vara förknippade med känslomässiga upplevelser. Som jag visat i forskningsöversikten så
finns det en omfattande mängd forskning inom naturvetenskapernas didaktik som har
rapporterat om tidigarelärares tillkortakommanden vad gäller ämneskunskaperna. Det som
däremot sällan har undersökts i dessa studier, är förskollärarnas/tidigarelärarnas egna
skolerfarenheter av ämnena, en aspekt som jag menar har stor betydelse för självförtroendet i
naturvetenskap (ett viktigt undantag är Harlen & Holroyd 1997). Om lärarna har negativa
skolerfarenheter som har gett upphov till negativa känslor behövs det, liksom med
värdegrundsfrågorna, tid för att kunna bearbeta och förändra sådana känslor. Det är viktigt för
lärarna själva men också för arbetet med naturvetenskap i barngruppen så att inte de negativa
erfarenheterna och känslorna förmedlas vidare till barnen. Här finns också en genusaspekt.
Beilock et al. (2010) visar att kvinnliga tidigarelärares dåliga självförtroende i matematik får
konsekvenser för flickors matematiska förmåga. Forskarna undersökte barnens
matematikförmåga i början och slutet av ett skolår med en ny kvinnlig lärare. Det visade sig i
slutet av skolåret att ju mer osäker läraren var desto starkare stereotypa uppfattningar om kön
och skolprestationer uppvisade flickorna, i stil med ”flickor är bra på att läsa, pojkar är bra på
matte”. Dessutom försämrades dessa flickors matematiska prestationer, medan pojkarna inte
nämnvärt påverkades av lärarens självförtroende. Det är rimligt att anta att samma korrelation
gäller naturvetenskapliga ämnen.
Utifrån avhandlingens resultat vill jag utvidga definitionen av begreppet genusmedvetenhet.
Carlsson-Wahlgrens (2009) och von Wrights definition av begreppet innefattar upp59

märksamhet på sig själv och sitt eget handlande samt förmågan att kunna problematisera
genus. I min utvidgade definition blir genusmedvetenhet förmågan att uppmärksamma och
problematisera sina egna olika sätt att betrakta genus (även kön och jämställdhet) i olika
sammanhang. Eftersom uppfattningen om genus skiljer sig åt i olika situationer för en och
samma person innebär genusmedvetenhet därmed att man uppmärksammar dessa olikheter i
synsätt och försöker förstå de bakomliggande orsakerna.

Facett 2 - Genusmedvetenhet i relation till verksamheten tillsammans med barnen
Den andra facetten har varit i fokus för de deltagande lärarna i aktionsforskningsstudien.
Lärarna hade i flera år arbetat med jämställdhetsprojekt och kände sig kunniga och trygga
inom det området. Genus och jämställdhet kunde därmed bli en språngbräda in i arbetet med
naturvetenskap i barngrupperna, något som flera av lärarna annars skulle ha ryggat för. Under
de år som aktionsforskningsprojektet pågått har de genomfört flera temata inom
naturvetenskap/teknik tillsammans med barnen och arbetar numera kontinuerligt med sådana
aktiviteter. Osäkerheten och rädslan inför naturvetenskaplig verksamhet har sakta men säkert
bytts ut mot en större säkerhet och stolthet över vad de har åstadkommit. Lärarna har bland
annat själva hållit i en workshop vid en fortbildningsdag för lärare, samt deltagit i
teknikbiennalen vid två tillfällen. Efter att de besökt biennalen första gången berättade Linda,
en av förskollärarna, om ett föredrag som hon hade närvarat vid, där förskollärare redogjorde
för hur de tog tillvara tekniken i vardagen. Linda relaterar det hon hört till sin egen och sina
kollegors verksamhet:
Det som är roligt är som sagt att höra att oj vad mycket vi gör också! Det blir liksom en
bekräftelse. (Seminarium maj-08).

Aktionsforskningsprojektet har inneburit att lärarna har fått stöd från mig och kunnat erbjudas
ämnesdidaktisk och ämnesmässig kompetensutveckling. I och med att jag visat engagemang
och intresse för deras åsikter och arbete, tillsammans med de olika insatser som gjorts, så har
lärarnas självförtroende ökat och deras syn på de naturvetenskapliga ämnena har börjat
tranformeras. Imogen beskriver den här processen vid en intervju i maj 2008. I början när
projektet startade var hon en aning tveksam men tänkte ändå att hon skulle delta:
Imogen: Är det här ett sådant ämne där jag ska få visa vad dum jag är och få det konstaterat.
Så då tror jag att jag höll mig lite i bakgrunden. Men då vart det att vi sprutade idéer. Så det
var ju inte på grund av något jättestort intresse jag ville vara med, men samtidigt nåt jag
behövde lära mig. /…/ Det har ju förändrats för nu hittar man naturvetenskap/teknik nästan i
allting istället då. Så fort barnen rör sig eller gör någonting så undrar jag om det är
naturvetenskap/teknik eller matte. Så har det nästan blivit, blir ju nästan skadad istället, men
man blir så fascinerad utav det. Så jag tycker det har gått framåt, för mig har det gått framåt
väldigt inom det här. Och det är tack vare att du återkommer. (Intervju med Imogen maj-08)

Vid vårterminens sista seminarium 2009 ber jag lärarna summera året och fundera över vad
projektet har gett dem. Imogen beskriver då tydligt hur hennes och barnens lärande går hand i
hand och hur det blir en ämnesdidaktisk strategi som leder till en stor tillfredställelse hos
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henne själv. Hon ger exempel från när de går ut i skogen en gång i veckan och då har
planerade aktiviteter med naturvetenskap eller teknik:
Imogen: Jag tycker det ger mycket hela tiden. Jag lär mig ju nåt nytt varje dag nästan. Och
man har ett mer öppet sinne för det. Man nästan letar efter, vad kan jag lära mig av det här,
samtidigt som barnen lär sig nåt.
Kristina: Tycker du det är en skillnad hos dig själv också
Imogen: Förr var det väl mera att man gick till skogen för att man skulle göra det ungefär
(skrattar till)
Sarah: Och ingen reflektion över det hela, nej
Imogen: Nej. Hittade vi nåt spännande så hittade vi. Annars så kunde de ju leka och hoppa på
stenarna hur länge som helst. Men nu känner man att man vill ge nåt. Man får ju mer tillbaka
själv då. Man är så nöjd när man går hem från skogsdagarna. (Seminarium maj-09)

Det ”inre arbete” som lärarna har genomgått i aktionsforskningsprojektet som har resulterat i
en medvetenhet om deras förutfattade meningar om barnen, t.ex. att flickor är tråkiga eller att
de i förväg haft förväntningar på barnen som visat sig vara felaktiga (facett 1), har medfört ett
nytt förhållningssätt gentemot barnen i verksamheten. Vid majseminariet -09 så är det just
detta med att ha felaktiga föreställningar om barnen som Alex lyfter fram:
Alex: Man har tagit det för givet, man tror en sak om ett barn. Det här barnet ska klara den här
saken, det här barnet är intresserat av det här – mina egna föreställningar över hur det ska bli
eller vara blir omkullkastat liksom. Alltså… vi höll på med elektriska prylar. I början så
kanske man trodde att det här barnet kommer att skruva mest, fast det kanske inte alls var så.
Det var Sophie som var mest haj på att skruva eller ville mest medan de här två eller tre
killarna som var tillsammans, de blev mer eller mindre apatiska eller handlingsförlamade
nästan då (skrattar till) mest sittande. Likaså var det med fisken när vi höll på med det. Att de
man trodde skulle ta för sig här och visa framfötterna, de vågade inte ens peta på fisken
nästan. Ja det är mycket såna där grejer också, att i andra situationer så är det barn som annars
har en framträdande roll i gruppen…. Ja barn som kanske annars inte syns lika mycket är
speciellt intresserade av såna här saker [naturvetenskap/teknik] och som får en större plats i
gruppen då, då. Det har varit ganska återkommande på ganska många grejer. (Seminarium maj
-09)

Den ökade medvetenheten, det förändrade förhållningssättet gentemot barnen och till den
naturvetenskapliga verksamheten och växelverkan däremellan, har medfört att lärarnas
förväntningar på barnen förändrats. Det i sin tur har påverkat och utvecklat den naturvetenskapliga verksamheten.
Facett 3 – Genusmedvetenhet i relation till naturvetenskaperna
En av mina teoretiska utgångspunkter är den problematisering av naturvetenskapernas
epistemologi, kultur och praktik som bland annat feministiska vetenskapsfilosofer och
historiker har ägnat sig åt. Detta har varit utgångspunkter som inte i någon nämnvärd
utsträckning har kommunicerats med lärargruppen. Däremot har de kommit lärarna till del
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implicit i och med det arbete som vi har genomfört vad gäller den ämnesdidaktiska
utvecklingen i naturvetenskap och som redovisas i artikel 2. Genom att utgå från lärarnas
styrkor och inte deras tillkortakommanden när vi diskuterat naturvetenskapliga aktiviteter, har
lärarna upptäckt att naturvetenskap och teknik finns runt dem i vardagen. De har också
successivt kunnat nedmontera naturvetenskapernas auktoritet samt därigenom omformat
kunskapen till sin egen. Resultatet från den här studien visar att de egna skolerfarenheterna
har stor inverkan på förhållningssättet till ämnena och självförtroendet senare i vuxen ålder.
Lärarnas dåliga självförtroende hänger samman med den människosyn som förmedlas via de
naturvetenskapliga ämnena och det maskulina symboliska genus som ämnena är bärare av (se
under ”Teoretiska utgångspunkter”). Som jag skriver under facett 1 är det viktigt att lärare
synliggör och bearbetar sina negativa skolerfarenheter och dåliga självförtroende, men det är
lika viktigt eller viktigare att synliggöra den naturvetenskapliga kulturen för lärare som ska
bedriva naturvetenskaplig verksamhet med barn och ungdomar. Sible et al. (2006) visar att
om studenter får kunskaper om denna kultur och den praktik som råder där, så ökar deras
självförtroende, men också deras prestationer i ämnena. Genom sådan kunskap kan de
betrakta naturvetenskaperna utifrån och därigenom få makt att välja hur de vill förhålla sig till
denna praktik. De blir därmed aktörer, inte offer för den naturvetenskapliga praktiken. På sikt
kan det också bidra till att den naturvetenskapliga kulturen förändras.
Facett 4 – Genusmedvetenhet ur outsiderns perspektiv
I början av aktionsforskningsprojektet betraktade lärarna mig som en expert, en resurs bland
annat vad gällde att få idéer, material och kompetensutveckling inom naturvetenskap och
teknik. Även om jag kommit med andra erfarenheter och kompetenser som en outsider till
gruppen har jag velat undvika en sådan överordnad position och har istället utifrån det
aktionsforskningsinriktade perspektivet försökt få seminarierna demokratiska i den meningen
att allas röst ska ha samma värde. Jag har strävat efter ett tillåtande och öppet klimat där
lärarna kunde komma med egna initiativ, idéer och förslag om i vilken riktning projektet
skulle gå; ett klimat där det också skulle vara möjligt för lärarna att beskriva sina bekymmer
och de svårigheter som uppkom i samband med arbetet. Detta medförde att jag lyssnade
mycket och ”väntade ut” lärarna. Det kan ha varit en bidragande orsak till att det tog relativt
lång tid innan jag kunde se någon förändring överhuvudtaget. I efterhand när jag har granskat
hela processen i ett sammanhang tror jag att den här ”tillbakadragna” strategin var en
förutsättning för att en förändring kunde komma till stånd. Det banade vägen för ett
samtalsklimat där lärarna kunde prata öppet och spontant om sina inre föreställningar och det
gav mig möjlighet att förstå dem bättre. Sedan kunde jag utveckla strategier för att få lärarna
att analysera och reflektera kring sig själva och sitt arbete med större och större utmaningar.
På det sättet har jag också ingått och deltagit i processen och även till viss del transformerats
av den.
Resultatet från min forskning visar att det finns stora utmaningar när man vill genomföra ett
förändringsarbete inom ett område som genus och jämställdhet. Det är svårt för de deltagande
lärarna (som jag redovisat i artikel 1), men också svårt för mig som forskare. Genom det
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aktionsforskningsinriktade arbetssättet har jag befunnit mig i skärningspunkten mellan
skolverksamhetens praktik och det vetenskapliga fältet genusvetenskap och dessa två olika
fält har haft inverkan på mig och min process vad gäller förståelsen av genus. Min egen
process kan indelas i tre faser: Jag hade varit engagerad i feministiska frågor under många år
där liberalfeministiska idéer om kvinnor och mäns lika värde med samma förmågor,
rättigheter och skyldigheter samt radikalfeministiska idéer om att uppvärdera det som ansetts
vara kvinnliga egenskaper eller uppgifter, var möjliga att förena och också praktisera politiskt.
Jag hade också under några år intresserat mig för de postmoderna feministiska idéerna om
genus som genom upprepade handlingar och tal iscensätts, där en stabil identitet som
”kvinna” inte existerar (Butler 1990; Gemzöe 2005). När aktionsforskningsprojektet inleddes
visste jag att lärarna hade arbetat med jämställdhet och genus under flera års tid. Jag tyckte att
det var en fördel och utgick från att lärarna var införstådda med de feministiska
inriktningarna. Jag tänkte också att det skulle vara möjligt att diskutera de postmoderna
idéerna och undersöka om det gick att tillämpa dessa teorier i praktiken. I denna första fas
hade jag med andra ord föreställningar om lärarnas förförståelse om genus innan vi hade
startat vårt samarbete.
Lärarna och jag började lära känna varandra och vi gick in i den andra fasen. Under våra
diskussioner började det står klart för mig att lärarna arbetat nästan uteslutande med en
kompensatorisk pedagogik, där flickor och pojkar skulle stärka egenskaper som ansågs höra
till det motsatta könet. Biologiskt kön, flickor och pojkar, såg de som mer eller mindre två
fasta grupperingar. Samtidigt brottades jag teoretiskt med postmodern feminism. Ju mer jag
läste desto mer handlingsförlamad kände jag mig. Var det möjligt att åstadkomma förändring
med utgångspunkt från dessa teorier? Går det att tänka utanför kategorierna flicka/pojke i
skolpraktiken? Under samma fas gör lärarna yttranden om barnen som är stereotypiserade,
flickor är si och pojkar är så, där det som flickor gör värderas lägre. Det blir viktigt för mig att
göra en insats; det här får inte passera obemärkt förbi. Jag märker då att jag har stöd av
Hirdmans teori om genussystemet. Jag kan använda hennes teori för att tolka lärarnas
uttalanden och ser att det som iscensätts i praktiken är just hennes två principer.
I det som jag beskriver som den tredje fasen har gruppen och min reciproka inverkan på
varandra lett fram till att jag utmanar deras föreställningar eftersom de är receptiva för
förändring. Samtidigt har lärargruppen och seminariediskussionerna drivit på min kognitiva
process gällande genus vilket lett fram till en tydligare egen ståndpunkt. På samma sätt som
lärarna har behövt uttrycka sina internaliserade föreställningar har jag behövt göra det. I det
skedet som jag och lärargruppen då befinner oss i, blir jag alltmer övertygad om att
postmodernismen är en återvändsgränd som jag inte kommer vidare med i praktiken. Hartsock
(1996) har kritiserat postmodernistisk synsätt för att det leder till passivitet och orörlighet.
Hon manar feministiska forskare att vara vaksamma eftersom politisk förändring har varit
utgångspunkten och huvudmålet för den feministiska rörelsen men också för teoribildningen:
My move to name this as a discourse of the powerful was originally stimulated by a
suspicious conjunction: At the moment in history when so many groups of marginalized

63

Others were involved in redefining themselves, doubt arose about the nature of the ”subject”,
about the possibilities for theories that could describe the world. And I found myself asking,
“Why is it, exactly at the moment when so many of us who have been silenced begin to
demand the right to name ourselves, to act as subjects rather than objects of history, that just
then the concept of subjecthood becomes „problematic‟? Just when we are forming our own
theories about the world, uncertainty emerges about whether the world can be theorized?
(Hartsock 1996, s. 262)

Kvinno- och jämställdhetsrörelsen har haft som första mål att förbättra villkoren för kvinnor.
Den starka dikotomiseringen, historiskt och kulturellt av könen som två, där det ”kvinnliga”
är väsensskilt från det ”manliga” har varit en förutsättning för förtrycket av kvinnor (Hirdman
2001). Postmodernismens idéer om upphävandet av en universell mänsklig natur där
människan istället ses som ett subjekt i ständig förändring, konstruerad av språket, kulturen
och historien har varit lockande för feminister. Det gjorde det möjligt att driva idén om könen
som socialt konstruerade så långt som att upphäva könsgränserna. Men det är just där som det
blir problem. Hur ska jag kunna arbeta för en mer inkluderande naturvetenskap för kvinnor
eller andra marginaliserade grupper om jag har en teoretisk förståelse om att dessa kategorier
inte existerar? Det blir en tankelek som förlamar på två sätt: Den skapar förvirring så att jag
får svårt att gå från tanke till handling och kunna argumentera för detta. Den skapar dåligt
samvete för att jag inte klarar av att tillämpa den teoretiska förståelsen i praktiken. Jag vill
arbeta med förändring där kvinnor och flickor inom den naturvetenskapliga kulturen måste få
samma förutsättningar som män och då måste jag på något sätt förhålla mig till dessa
kategorier. Det är inte könen i sig som är problemet, det är de begränsningar vi tillskriver
dessa kön och därmed hindrar individerna från att utveckla alla sina potentiella möjligheter.
Också Young (2000) hävdar att kvinnor måste ses som någon form av socialt kollektiv, för att
strukturellt förtryck ska kunna identifieras. Om ingen kategorisering sker så förlorar vi oss i
myllret av alla olika kvinnoidentiteter och då utplånas feminismen som rörelse menar hon.

Slutsatser
Det finns en problematik inom naturvetenskap som är kopplad till frågor om genus.
Medvetenhet om den problematiken skapar förutsättningar för transformation både av ämnena
och av ämnesundervisningen, men också av de personer som är berörda av denna
undervisning dvs. lärare och elever. Lärare som arbetar aktivt med dessa frågor kan relatera
medvetenheten inåt till sig själv och sina egna föreställningar, till verksamheten med barnen
eller till naturvetenskapen som sådan. Genusarbete är komplicerat eftersom det inbegriper så
många aspekter av våra liv och en viktig del av genusmedvetenheten är att förhålla sig till
dessa olika aspekter. Förenklade lösningar på genusproblematiken kan leda till att ”man biter
sig själv i svansen”. Ett sådant resultat som avhandlingen visar är hur jämställdhetsarbete kan
få negativa effekter genom att flickor och pojkar tillskrivs vissa egenskaper och vilka
konsekvenser det får för undervisning och lärande generellt, men också specifikt i
naturvetenskap. Forskningen som presenteras i den här avhandlingen visar att det är av
avgörande betydelse att utmana föreställningar om genus, där utmaningarna resulterar i att
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föreställningarna blir verbaliserade och därmed synliggjorda. Avhandlingen visar olika sätt att
”få syn på” sina egna föreställningar, bland annat med hjälp av:
– aktionsforskning som under en relativt lång tidsrymd erbjuder möjligheter att diskutera och
processa olika aspekter av lärande och undervisning, genus och naturvetenskap tillsammans
med kolleger och forskare
– stimulated recall (genom att se sig själv i aktion i verksamheten eller läsa sina egna
uttalanden under gruppdiskussioner) och
– ”case”, verkliga händelser som kompletteras med teoretiska ramverk.
På frågan om och hur en ökad genusmedvetenhet kan leda till förändringar i lärares
förhållningssätt till naturvetenskaplig undervisning med avseende på innehåll och utförande,
visar resultaten från avhandlingsarbetet att feministisk vetenskapskritik och pedagogik kan
leda till ett annat sätt att förhålla sig till lärande och undervisning i naturvetenskap. Istället för
att det primära målet med naturvetenskap för barn i unga år är begreppsutveckling och
begreppsförståelse kan fokus för lärandet vara att bemyndiga de unga med erfarenheter av att
tidigt själv aktivt få undersöka frågor och hitta lösningar på problem. Det kan i sin tur bli ett
kraftfullt verktyg för den egna personliga utvecklingen. Fokus för lärarnas
kompetensutveckling vad gäller undervisning i naturvetenskap blir de didaktiska och
pedagogiska kompetenser de redan besitter samt utvecklandet av deras ämnesdidaktiska
förmågor i förhållande till naturvetenskapliga aktiviteter. För lärare som ska genomföra
sådana aktiviteter och undervisa i ämnena, men som inte har en naturvetenskaplig bakgrund,
kan förstärkningen av dessa ämnesdidaktiska kunskaper bidra till ”empowerment”. Det
medför att lärarna blir delaktiga i den naturvetenskapliga praktiken och kan därmed också
bidra till att utveckla såväl dess kultur som kunskapsstoffet.
Avhandlingen ger också nya metodologiska kunskapsbidrag om aktionsforskning. Resultaten
visar att tid är en viktig faktor som man måste ta hänsyn till beroende på vilken förändring
man vill åstadkomma. Forskaren som deltar i aktionsforskningen som en ”outsider” har en
viktig funktion genom att kunna överblicka processen och uppmärksamma och använda sig av
kritiska händelser för att driva förändringsarbetet framåt.
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Implikationer för utbildning och forskning
Kunskaperna som har genererats genom avhandlingsarbetet ger upphov till nya
forskningsfrågor och möjliga projekt. Det aktionsforskningsinriktade arbetssättet har visat på
en metod som möjliggör ett förändringsarbete gällande genus och naturvetenskap.
Kontinuiteten, tiden och en outsider har varit viktiga faktorer för att kunna komma åt och
utmana de inre föreställningar om genus och naturvetenskap som är en förutsättning för att en
förändring som kan få effekter i klassrummet eller i barngruppen ska komma till stånd.
Lärarna i aktionsforskningsprojektet har deltagit av eget intresse, utan ersättning eller något
nämnvärt stöd från skolledning. Eftersom skolledningen är ytterst ansvarig för kvaliteten på
verksamheten i skolan borde det ligga i dess intresse att stödja den här typen av
skolutvecklings- och forskningsprojekt på ett mer aktivt och uttalat sätt. Från
ledningsperspektiv är det sannolikt också kostnadseffektivt med en outsider som driver
projekt som utvecklar såväl personal som verksamhet, även om det skulle innebära att
personalen får kompetensutvecklingstid för sitt deltagande. Från outsiderns perspektiv kan
det tidskrävande arbetssättet snarare betraktas som ineffektivt, då det når endast ett begränsat
antal deltagare.
Ett sätt att nå ut till en större grupp med liknande insatser, är att genomföra arbetet inom
ramen för lärarutbildningen. Resultaten från avhandlingsarbetet visar att det är av stor
betydelse att lärarstudenter får ökade genuskunskaper och en ökad medvetenhet om sina
föreställningar om genus och naturvetenskap. För att åstadkomma det måste lärarutbildningen
vara ”tuffare” och innehålla interveneringsmoment som blir känslomässigt engagerande. Den
naturvetenskapliga undervisningen såväl inom lärarutbildningen som i skolorna kan med
fördel inkludera moment om naturvetenskap som kultur, men också införa genusperspektiv på
ämnesinnehållet. För skolans del skulle det kunna medföra att fler elever känner sig
inkluderande och blir intresserade av ämnena på ett nytt sätt. En ytterligare didaktisk
implikation gäller kompetensutveckling för förskollärare och tidigarelärare i naturvetenskap.
Genom att utgå från de didaktiska kunskaper lärarna redan besitter och sedan utveckla de
ämnesdidaktiska kompetenserna (Uppmärksamma och använda barns naturvetenskapliga
erfarenheter, Fånga det oväntade, Situerad närvaro, Ställa frågor som utmanar) kan lärarna
få en ny syn på vad naturvetenskaplig verksamhet för barn i unga år kan innebära.
Avhandlingsarbetet har varit en bidragande orsak till att ett forsknings- och
interventionsprojekt på lärarutbildningen kommer att starta under våren 2011. Genom att göra
insatser liknande de som finns beskrivna i mina artiklar och även explicit synliggöra den
naturvetenskapliga kulturen inom ramen för de kurser som studenterna läser, vill vi studera
hur det påverkar och eventuellt förändrar lärarstudenternas föreställningar om genus och
naturvetenskap. Vidare blir det möjligt att följa dessa studenter och se hur de kommer att
arbeta med dessa frågor när de blir färdiga lärare.
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Summary in English
Teachers for change – To visualize and challenge conceptions
of science and gender
Introduction, aim and research questions
Sweden, which is considered one of the most gender-equal countries in the world, has an
official social goal that is described in the Act Concerning Equality between Men and Women
(1991:433). Both public and private sector enterprises are obliged to adhere to the intentions
of the Act. As regards to the Swedish schools, this is expressed clearly in both the Education
Act (SFS 1985:1100) and the curricula for elementary school and kindergarten (Lpo94,
Lpfö98). For example the importance of children‟s possibilities to develop all their abilities
without making choices from expected gender patterns is clearly stressed. Thus, the pursuit of
gender equity is something that all teachers should be aware of and that is part of their
commission as teachers. Since the 1990s, several research and development projects have
been initiated within the schools, primarily kindergarten and their purpose being to work
actively with gender and equity issues (Berge 2000; Wernersson 2007a). Despite these
intentions and efforts, several studies in Sweden and elsewhere have shown that very little has
changed regarding teachers‟ treatment of pupils in the classroom, as well as regarding pupils‟
attitudes, interests, and choice of study program and profession (Eisenhart & Finkel 2001;
Howes 2002; Lindahl 2003; Schreiner & Sjöberg 2004; Wernersson 2007b).
The research on gender and equity in science education has followed several different paths,
but few studies have looked at teachers‟ understandings of and attitudes toward gender
(Scantlebury 2010). However, researchers in the field have established that teachers‟
conceptions and expectations of pupils – or prejudices if you will – are of importance to these
pupils‟ achievement in science subjects in the schools (Huang & Fraser 2009; Kahle &
Meece 1994; She & Fischer 2002). Interview and questionnaire studies have shown that
teachers report having the same expectations regarding girls‟ and boys‟ achievement in
science, but also that when actually giving instruction, teachers behave in a way that indicates
they have different expectations of girls and boys (Kahle, Anderson & Damnjanovic 1991;
Kahle & Meece 1994). These authors conclude that teachers are aware of gender equity, but
that this awareness has not changed their teaching practices. The step from being aware of the
importance of equity and gender issues to actively putting equity into practice may be a large
one, and it may be difficult to see one‟s own behaviour without some kind of help or support.
Stadler (2007) and Eidevald (2009) report that even if teachers are allowed to see
videorecordings of themselves interacting with pupils, they do not observe how they behave
toward girls and boys; they even deny treating the children differently. According to Stadler
(2007), when working with gender issues, one must question one‟s own conceptions of and
attitudes toward gender in order to move forward, and one must be given the opportunity to
reflect on one‟s own teaching.
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The aim of this thesis is to visualize and challenge conceptions of science and gender and the
research questions are
- if and how an increased gender awareness can be achieved amongst teachers,
- if an increased gender awareness can lead to changes in the way science is taught regarding
both content and performance and
- in what ways action research can contribute to increase the gender awareness.

Methods
Two methodological approaches have been used in order to answer my research questions.
The first one is a longitudinal action research study where I have worked together with a
group of teachers (K-6) from September 2005 to May 2010. The core group consists of three
kindergarten teachers, one recreational teacher4 and one math/science teacher for grades 1-7,
who all participated during the entire period. The group has met about once a month for a
two-hour seminar. At the beginning of each academic year, the participants have discussed
which science subjects or themes they want to work with. In the discussion we chose journal
articles, book excerpts and reports to some of the meetings, texts we felt would be relevant to
the projects as well as to the group discussions. These texts have dealt with science education,
science, and/or gender, and we have read and discussed them at the following seminar. From
2007 to spring 2009, 19 seminars (38 hours in total) were audio-recorded and transcribed. I
have written memoranda after every seminar and sent them to the teachers via email for
verification. The purposes of memoranda were for example at the next meeting be able to
catch up where the discussion had ended and to see which ideas and thoughts actually went
into the pre-school practice. The teachers and I have also video-recorded children and
teachers on a total of 16 different occasions involving science activities. Some of these films,
or film sequences, have provided material for ”stimulated recall” (Brown & Harris 1994;
Calderhead 1981; Nilsson 2008): twice at seminars with the whole group and individually
with three of the teachers. Individual interviews were also conducted with three of the
teachers at the end of spring 2008. The seminar transcripts have also been used as material for
”stimulated recall”. I have asked the teachers to read parts of their own statements, my aim
being to illustrate a certain issue I have felt to be of critical importance to advancing their
work towards changing their pedagogical practices. All of this constitutes the data for this
study, though the focus has been on the teachers‟ conversations during the seminars. The
entire 38 hours of audio-recorded seminar discussions have been transcribed. The transcripts
have then been further analyzed in several stages. Because the seminar discussions contained
many conversational topics and conversations at several levels, I used Braun and Clarke‟s
thematic analysis (2006) to work with the data. This study has generated the articles 1-3.
The other methodological approach has a fixed design. During an in-service development
gender and science course, fourteen experienced teachers wrote their reflections about a real
4

In primary school in Sweden there are recreational teachers with a specific education and certification that
work with the children in the afternoons after they have finished the school schedule. The recreational teachers
are also participating in classes when more resources are needed.
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classroom situation. They were then asked to analyse the same situation after having read
texts that discussed gender theory concepts. The method used for analyzing the data material
was inspired by the phenomenographic approach (Booth 1992). This study is described in
paper 4.

Results and conclusions
There is a need to problematize science in a way that is linked to issues of gender.
Awareness of these issues creates opportunities for transformation of the science subjects and
the science teaching as well as the individuals concerned by the teaching, e.g. the teachers and
the students. This gender awareness can be directed towards the teachers themselves, towards
the teaching and the students and towards science itself. Working with gender is complicated
since it comprises of many aspects of our lives. An important part of gender awareness is to
be able to relate to these aspects and simplified solutions to gender issues can be
counterproductive. The action research study shows that equity work may get as a result that
certain characters are ascribed to girls and boys. This in turn will have consequences for
teaching and learning in general but also in science specifically.
The research presented in this thesis shows that it is a question of vital importance to
challenge conceptions of gender, in a way that the conceptions will be verbalized and thereby
visualized. The thesis presents different ways of “get sight of” your own conceptions:
- action research offers possibilities for a longer period to discuss and process different
aspects of teaching and learning, gender and science together with colleagues and researchers,
- stimulated recall, by seeing yourself in action together with your students or to read your
earlier own statements and reflect on that and
- case, real events completed with theoretical underpinnings.
Concerning if and how increased gender awareness can lead to changes in the way science is
taught regarding both content and performance the result shows that feminist pedagogy and
theory of science can lead to a new approach to teaching and learning in science. Instead of
seeing developing concepts and conceptual understanding as the primary goal for science
learning for children in young ages, the primary importance of science activities is that they
can give children a strong sense of satisfaction and a feeling of empowerment. By conducting
their own questions and investigations, the children will guide their own learning, which is a
powerful tool for the personal development. The thesis also shows that there are competences,
other than having subject matter knowledge that are relevant to teachers who teach science
without any background in science. By reinforcing teachers‟ pedagogical competences and
their pedagogical content knowledge in professional development may allow these teachers‟
to feel they are participating in the scientific practice and contribute to developing both the
stuff of knowledge and its culture.
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The thesis also contributes to new methodological knowledge about action research. The
results show that time is an important factor to take into consideration depending on what
kind of change you want to receive. The researcher engaged in action research as an
"outsider" has an important function in order to monitor the process and pay attention and use
critical events to drive the change process forward.

70

Referenser
Andersson, B. (2008). Grundskolans naturvetenskap. Helhetssyn, innehåll och progression.
Lund: Studentlitteratur.
Andrée, M. (2007). Den levda läroplanen. En studie av naturorienterade
undervisningspraktiker i grundskolan. Stockholms universitet, Studies in Educational
Sciences, 97. Stockholm: HLS förlag.
Appleton, K. (2006). Science pedagogical content knowledge and elementary school teachers.
I K. Appleton (Ed.) Elementary science teacher education. International perspectives on
contemporaryissues and practice (s. 31–54). Dordrecht, The Netherlands: Springer
Academic Press.
Appleton, K. (2008). Developing science pedagogical content knowledge through mentoring
elementary teachers. Journal of Science Teacher Education, 19, 523-545.
Bailey, B.L., Scantlebury, K. & Johnson, E.M. (1999). Encouraging the beginning of
equitable science teaching practice: Collaboration is the key. Journal of Science Teacher
Education, 10(3), 159-173.
Baker, D. & Leary, R. (1995). Letting girls speak out about science. Journal of Research in
Science Teaching, 32, 3-27.
Barton, A.C. (1998). Feminist science education. New York: Teachers College Press.
Beauvoir, S. (1949/2002). Det andra könet. Stockholm: Norstedts.
Beilock, S.L., Gunderson, E.A., Ramirez, G. & Levine, S.C. (2010). Female teachers‟ math
anxiety impacts girls‟ math achievement. Proceedings of the National Academy of
Sciences, 107(5), 1860-1863.
Benckert, S. (2005). Varför väljer inte flickor fysik? Tidskrift för lärarutbildning och
forskning, 12(4), 27-37.
Berge, B-M & Ve, H. (2000). Action research for gender equity. Feminist educational
thinking. Buckingham: Open University Press.
Berner, B. (2004). Ifrågasättanden. Forskning om genus, teknik och naturvetenskap. Tema
Teknik och social förändring Linköpings universitet.
Booth, S. (1992). Learning to program. A phenomenographic perspective. Göteborg
Studies in Educational Sciences 89. Acta Universitatis Gothoburgensis.
Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research
in Psychology, 3, 77-101.
Brickhouse, N.W. (2001). Embodying science: A feminist perspective on learning. Journal of
Research in Science Reaching, 38(3), 282-295.
Brickhouse, N.W., Lowery, P. & Schultz, K. (2000). What kind of girl does science? The
construction of school science identities. Journal of Research in Science Teaching, 37(5),
441-458.
Brotman, J.S. & Moore, F.M. (2008). Girls and science: A review of four themes in the
science education literature. Journal of Research in Science Teaching, 45(9), 971-1002.
Brown, S. & Harris, J.C. (1994). Becoming a reflective teacher: The role of stimulated recall.
Action in Teacher Education, 16(2), 45-51.
Bryder-Miller, M., Greenwood, D. & Maguire, P. (2003). Why action research? Action
Research, 1(9), 9-28.

71

Bullock, L.D. (1997). Efficacy of a gender and ethnic equity in science education curriculum
for preservice teachers. Journal of Research in Science Teaching, 34(10), 1019-1038.
Butler, J. (1990). Gender trouble. Feminism and the subversion of identity. London:
Routledge.
Calderhead, J. (1981). Stimulated recall: A method for research on teaching. British Journal
of Educational Psychology, 51, 211-217.
Capobianco, B.M. (2007). Science teachers‟ attempts at integrating feminist pedagogy
through collaborative action research. Journal of research in science teaching, 44(1), 1-32.
Capobianco, B.M. & Feldman, A. (2006). Promoting quality for teacher action research:
lesson learned from science teachers‟ action research. Educational Action Research, 14(4),
497-512.
Carlsson-Wahlgren, V. (2009). Den långa vägen till en jämställd gymnasieskola.
Genuspedagogers förståelse av gymnasieskolans jämställdhetsarbete. Jönköping:
Högskolan för kommunikation och lärande.
Chalmers, A. F. (1995). Vad är vetenskap egentligen? Nora: Nya Doxa.
Chang, Y-H., Chang, C-Y., & Tseng, Y-H. (2010). Trends of science education research: An
automatic content analysis. Journal of Science Education and Technology, 19(4), 315-331.
Cobern, W.W. & Loving, C.C. (2002). Investigation of preservice elementary teachers‟
thinking about science. Journal of research in science teaching, 39(10), 1016-1031.
Cohen, L., & Manion, L. (1997). Research methods in education. London and New York,
Routledge.
Connell, R.W. (2002). Gender. Cambridge: Polity.
Cook, T. ((1998). The importance of mess in action research. Educational Action Research,
6(1), 93-109.
Danielsson, A.T. (2007). The gendered doing of physics: A conceptual framework and its
application for exploring undergraduate physics students’ identity formation in relation to
laboratory work. Licentiat thesis, Uppsala University, Uppsala.
Danielsson, A.T. (2009). Doing physics – doing gender. An exploration of physics students’
identity constitution in the context of laboratory work. Acta Universitatis Upsaliensis.
Uppsala dissertations from the Faculty of Science and Technology, 83.
Diskrimineringslagen (2008). Svensk författningssamling, 567.
Duit, R. (2009). http://www.ipn.uni-kiel.de/aktuell/stcse/stcse.html
Eidevald, C. (2009). Det finns inga tjejbestämmare – Att förstå kön som position i förskolans
vardagsrutiner och lek. Högskolan i Jönköping, avhandling 4.
Eisenhart, M. A. & Finkel, E. (2001). Women need (still) not apply. I M. Lederman & I.
Bartsch (Eds.) The gender and science reader (s.13-23). London and New York:
Routledge.
Eshach, H. (2006). Science literacy in primary schools and pre-schools. Springer: Dordrecht,
the Netherlands.
Figueroa, R. & Harding, S. (2003). Science and other cultures. Issues in philosophies of
science and technology. Routledge, New York.
Fleer, M. (2009). Supporting scientific conceptual consciousness or learning in „a roundabout
way‟ in play-based contexts. International Journal of Science Education, 31(8), 10691089.
Forsberg, E. & Starrin, B. (1997). Frigörande kraft. Empowerment som modell i skola,
omsorg och arbetsliv. Stockholm: Gothia.
72

Frederik, I. E., van der Valk, A. E., Leite, L. S. F. & Thorén, I. (1999). Pre-service
physics teachers and conceptual difficulties on temperature and heat. European Journal
of Teacher Education, 22, 61–74.
Freire, P (1970/2000). Pedagogy of the oppressed. New York: Continuum.
Frykhammar, E. (2000). Att lära tillsammans med varandra – deltagarorienterad forskning i
förskolan. Pedagogisk forskning i Uppsala, 139. Uppsala universitet.
Garbett, D. (2003). Science education in early childhood teacher education: Putting forward a
case to enhance student teachers‟ confidence and competence. Research in Science
Education, 33, 467-481.
Gemzöe, L. (2005). Feminism. Stockholm: Bilda.
Gilbert, J. (2001). Science and its ‟Other‟: Looking underneath ‟woman‟ and ‟science‟ for
new directions in research on gender and science education. Gender and Education, 13,
291-305.
Gillberg, C. (2009). Transformativa kunskapsprocesser för verksamhetsutveckling. En
feministisk aktionsforskningsstudie i förskolan. Växjö University press. Acta Wexionensia
nr. 171.
Goodnough, K. (2008). Dealing with messiness and uncertainty in practitioner research: the
nature of participatory action research. Canadian Journal of Education, 31(2), 431-458.
Haraway, D. (1988). Situated knowledges: The science question in feminism and the privilege
of partial perspective. Feminist Studies, 14, 575-599.
Haraway, D. (1991). Simians, cyborgs and women: the reinvention of nature. New York:
Routledge.
Harding, S. (1986). The science question in feminism. Ithaca: Cornell University Press.
Harding, S. (1987). Feminism and methodology. Social science issues. Indiana University
press.
Harlen, W. (2007). Våga språnget. Om att undervisa barn i naturvetenskapliga ämnen.
Stockholm: Almqvist & Wiksell.
Harlen, W. & Holroyd, C. (1997). Primary teachers‟ understanding of concepts of science:
Impact on confidence and teaching. International Journal of Science Education, 19(1), 93105.
Harlen, W. & Qualter, A. (2009). The teaching of science in primary school. New York:
Routledge.
Hartsock, N. (1996). Theoretical bases for coalition building: An assessment of
postmodernism. I H. Gottfried (Ed.) Feminism and social change. (s. 256-274). Urbana:
University of Illinois press.
Hasse, C. (2002). Gender diversity in play with physics: The problem of premises for
participation in activities. Mind, Culture and Activity, 9(4), 250-269.
Hasse, C. (2008). Cultural models of physics. An analysis of historical connections between
hard sciences, humanities and gender in physics. I O. Skovsmose, P. Valero, & O.R.
Christensen (Eds.) University, science and mathematics education in transition (s.109132). New York: Springer.
Herr, K. & Andersson, G.L. (2005). The action research dissertation. A guide for students
and faculty. Sage Publications Thousand Oaks, London, New Delhi.

73

Hildebrand, G. (2001). Con/testing learning models. Paper presented at the annual meeting of
the National Association of Research in Science Teaching (NARST), St. Louis, MO. March,
2001.
Hirdman, Y. (1990). Genussystemet. I SOU 1990:44, Demokrati och makt i Sverige.
Stockholm 1990.
Hirdman, Y. (2001). Genus – om det stabilas föränderligas former. Malmö: Liber.
Hollingsworth, S. (1994). Feminist pedagogy in the research class: an example of teacher
research. Educational Action Research, 2(1), 49-70.
Hollingsworth, S (1996). Repositioning the teacher in US schools and society: Feminist
readings of action research. I C. O‟Hanlon (Ed.) Professional development through action
research in educational settings (s. 19-41). The Falmers press: London & Washington
D.C.
Holmstrand, L. & Härnsten, G. (2003). Förutsättningar för forskningscirklar i skolan: En
kritisk granskning. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling.
Howes, E.V. (2002). Connecting girls and science. Constructivism, feminism, and science
education reform. New York: Teachers College Press.
Huang, S.L. & Fraser, B.J. (2009). Science teachers‟ perceptions of the school environment:
Gender differences. Journal of Research in Science Teaching, 46(4), 404-420.
Jane, B. (2006). Online reflections about tinkering in early childhood: A socio-cultural
analysis. Asian-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 7(1).
Jasien, P. G. & Oberem, G. E. (2002). Understanding of elementary concepts in heat and
temperature among college students and K-12 teachers. Journal of Chemical Education,
79, 889–895.
Jelly, S. (2007). Att lära barnen att ställa frågor – och att svara på dem. I W. Harlen (Ed.)
Våga språnget. Om att undervisa barn i naturvetenskapliga ämnen (s. 64-76). Stockholm:
Almqvist & Wiksell.
Kahle, J.B., Anderson, A. & Damnjanovic, A. (1991). A comparision of elementary teacher
attitudes and skills in teaching science in Australia and the United States. Research in
Science Education, 21, 208-216.
Kahle, J.B. & Meece, J. (1994). Research on gender issues in the classroom. I D.L. Gabel
(Ed.) Handbook of research in science teaching and learning (s. 542-557). New York:
Macmillan.
Kallery, M. & Psillos, D. (2001). Pre-school teachers‟ content knowledge in science: their
understanding of elementary science concepts and of issues raised by children‟s questions.
International Journal of Early Years Education, 9(3), 165-179.
Keller, E.F. (1983). A feeling for the organism. The life and work of Barbara McClintock.
New York: W.H. Freeman and Company.
Keller, E.F. (1992). Secrets of life, secrets of death. New York: Routledge.
Keller, E.F. (1996). Feminism and science. I E.F. Keller & H.E. Longino (Eds.) Feminism
and science (s. 28-40). Oxford University Press.
Keller, E.F. & Longino, H.E. (1996). Feminism and science. Oxford University Press.
Kemmis, S. (2008). Action research. I T. Husén & T. N. Postlethwaite (Eds.) The
international encyclopedia of education (s. 42-48). Oxford: Pergamon Press.
Kemmis, S. & Wilkinson, M. (1998). Participatory action research and the study of practice. I
B. Atweh, S. Kemmis & P. Weeks (Eds.) Action research in practice. Partnership for
social justice in education (s. 21-36). Routledge: London and New York.
74

Krumer-Nevo, M. (2009). From voice to knowledge: participatory action research, inclusive
debate and feminism. International Journal of Qualitative Studies in Education, 22(3),
279-295.
Lave, J. & Wenger, E. (1991). Situated learning. Legitimate peripheral participation.
Cambridge University Press.
Lemke, J.K. (1990). Talking science. Language, learning and values. Ablex publishing
London.
Lenz Taguchi, H. (2004). In på bara benet. En introduktion till feministisk poststrukturalism.
Stockholm: HLS förlag.
Lin, H., Cheng, H. & Lawrenz, F. (2000). The assessment of students and teachers‟
understanding of gas laws. Journal of Chemical Education, 77, 235–238.
Lindahl, B. (2003). Lust att lära naturvetenskap och teknik? En longitudinell studie om vägen
till gymnasiet. Göteborgs Studies in Educational Sciences 196. Acta Universitatis
Gothoburgensis.
Longino, H.E. (1993). Feminist standpoint theory and the problems of knowledge. Signs:
Journal of Women in Culture and Society, 19(1), 201-212.
Longino, H.E. & Doell, R. (1996). Body, bias and behavior: A comparative analysis of
reasoning in two areas of biological science. I E.F. Keller & H.E. Longino (Eds.) Feminism
and science (s. 73-90). Oxford University Press.
Läroplan för förskolan, Lpfö 98, reviderad 2010. Stockholm: Skolverket.
Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna. Lpo94-Lpf94.
Stockholm: Utbildningsdepartementet.
Maguire, P. & Berge, B-M. (2009). Elbows out, arms linked: Claiming spaces for feminisms
and gender equity in educational action research. In S. Noffke & B. Somekh (Eds.) The
Sage Handbook of Educational Action Research (s. 398-408). London: Sage.
Mayberry, M. (2001). Reproductive and resistant pedagogies. I M. Mayberry, B.
Subramaniam, & L.H. Weasel (Eds.) Feminist science studies, a new generation (s. 145156). New York: Routledge.
Merchant, C. (1994). Naturens död: kvinnan, ekologin och den vetenskapliga revolutionen.
Stockholm: Symposium.
Nilsson, P. (2008). Teaching for understanding – The complex nature of PCK in pre-service
education. International Journal of Science Education, 30(10), 1281-1299.
Noffke, S.E. (1995). Action research and democratic schooling. Problematic and potentials. I
S.E. Noffke & R.B. Stevenson (Eds.) Educational action research. Becoming practically
critical (s. 1-10). Teachers college, Columbia University: New York and London.
Nya professorer. Installation hösten 2010. Acta Universitatis Upsaliensis, skrifter rörande
Uppsala universitet, inbjudningar, 162.
Nyström, E. (2007). Talking and taking positions. An encounter between action research and
the gendered and racialised discourses of school science. Doktorsavhandlingar i
pedagogiskt arbete, nr 16. Umeå universitet.
Pramling, N. & Pramling Samuelsson, I. (2001). ”It is floating ‟cause there is a hole”: a young
child‟s experience of natural science. Early Years, 21(2), 139-149.
Radford, M. (2006). Researching classrooms: complexity and chaos. British Educational
Research Journal, 32(2), s. 177-190.

75

Richmond, G., Howes, E., Kurth, L. & Hazelwood, C. (1998). Connections and critique:
Feminist pedagogy and science teacher education. Journal of Research in Science
Teaching, 35, 897-918.
Roberts, D.A. & Östman, L. (1998). Problems of meaning in science curriculum. New York:
Teachers College Press.
Robson, C. (2007). Real world research. A resource for social scientists and practitionerresearchers. Oxford: Blackwell.
Roychoudhury, A., Tippins, P. J. & Nichols, S. E. (1995). Gender-inclusive science
teaching: A feminist–constructivist approach. Journal of Research in Science Teaching,
32(9), 897–924.
Rönnerman, K. (2004). Aktionsforskning i praktiken: erfarenheter och reflektioner. Lund:
Studentlitteratur.
Scantlebury, K. (2010). Still part of the conversation: Gender issues in science education. I B.
Fraser, C. McRobbie, & K. Tobin (Eds.) Second International Handbook of Science
Education. Boston: Kluwer Academic Publishers. (I tryck)
Scantlebury, K. & Baker, D. (2007). Gender issues in science education research:
Remembering where the difference lies. I S. Abell & N. Lederman (Eds.) Handbook of
research on science education (s. 257- 285).
Schiebinger, L. (1999). Has feminism changed science? Cambridge, Mass, Harvard
University press.
Schreiner, C. (2006). Exploring a ROSE-garden. Norwegian youth’s orientations towards
science – seen as signs of late modern identities. Faculty of Education, University of Oslo.
Schreiner, C. & Sjøberg, S. (2004). Sowing the seeds of ROSE. Background, rationale,
questionnaire development and data collection for ROSE (the relevance of science
education) – A comparative study of students‟ views of science and science education
(pdf). (Acta Didactica 4/2004). Oslo: Department of Teacher Education and School
Development, University of Oslo.
Sfard, A. (1998). On two metaphors for learning and the dangers of choosing just one.
Educational Researcher, 27(2), 4-13.
She, H.C. & Fisher, D. (2002). Teacher communication behaviour and its association with
students‟ cognitive and attitudinal outcomes in science in Taiwan. Journal of Research in
Science Teaching, 39(1), 63-78.
Sible, J.C., Wilhelm, D.E. & Lederman, M. (2006). Teaching cell and molecular biology for
gender equity. CBE – Life Sciences Education, 5, 227-238.
Sinnes, A. (2006). Three approaches to gender equity in science education. NorDiNa,
Nordic Studies in Science Education, 3, 72–83.
Sjøberg, S. (2000). Naturvetenskap som allmänbildning – en kritisk ämnesdidaktik. Lund:
Studentlitteratur.
Skollagen (1985). Svensk författningssamling, 1100.
Smith, D.C. (1999). Changing our teaching: The role of pedagogical content knowledge in
elementary science. I J. Gess-Newsome & N.G. Lederman (Eds.) Examining pedagogical
content knowledge (s. 163-197). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
Smith, D.C. & Neale, D.C. (1989). The construction of subject matter knowledge in primary
science teaching. Teaching and Teacher Education, 5(1), 1-20.

76

Somekh, B. (1995). The contribution of action research to development in social endeavours:
A position paper on action research methodology. British Educational Research Journal,
21(3), s. 339-355.
SOU 2006:75 Jämställdhet i förskolan – om betydelsen av jämställdhet och genus i förskolans
pedagogiska arbete. Stockholm: Fritzes.
Staberg, E-M. (1992). Olika världar, skilda värderingar. Hur flickor och pojkar möter
högstadiets fysik, kemi och teknik. Umeå: Pedagogiska institutionen, Umeå universitet.
Staberg, E-M. (2002). ”Om "naturarna" i ett könsperspektiv”. I Helge Strömdahl (Ed.)
Kommunicera naturvetenskap i skolan – några forskningsresultat (s. 245-268). Lund:
Studentlitteratur.
Stadler, H. (2007). (De-)Constructing gender in science education, 968-979. Respons på
Zapata, M. & Gallard, A.J. Female science teacher beliefs and attitudes: implications in
relation to gender and pedagogical practice. Cultural Studies of Science Education, 2,
923-985.
Sundberg, B. & Ottander, C. (2009). The development of pre-school student teachers‟
attitudes towards science and science teaching during their university studies. I M.F. Taşar
& G. Çakmakci (Eds.) Contemporary science education research: pre-service and inservice teacher education. A collection of papers presented at ESERA 2009 conference (s.
157-166). ESERA Istanbul: Pegem akademi.
Svennbeck, M. (2004). Omsorg om naturen. Om NO-utbildningens selektiva traditioner med
fokus på miljöfostran och genus. Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala Studies in
Education 104.
Säljö, R. (2005). Lärande och kulturella redskap. Om lärprocesser och det kollektiva minnet.
Stockholm: Nordstedts akademiska förlag.
Thurén, B.-M. (1996). Om styrka, räckvidd och hierarki, samt andra genusteoretiska begrepp.
Kvinnovetenskaplig tidskrift, 3–4, 69–85.
Thurén, B.-M. (2003). Genusforskning – Frågor, villkor och utmaningar. Vetenskapsrådet
Stockholm.
Upchurch, M. & Fojtová, S. (2009). Women in the brain: A history of glial cell metaphors.
NWSA Journal, 21(2), 1-20.
Vetenskapsrådet, Codex. http://codex.vr.se
Weinburgh, M. (1995). Preparing gender inclusive science teachers: Suggestions from the
literature. Journal of Science Teacher Education, 6, 102-107.
Weiner, G. (2004). Critical action research and third wave feminism: A meeting of paradigms.
Educational Action Research, 12(4), 631-643.
Wernersson, I. (2007a). Från förskola till högskola – Vilka avtryck ger forskning om
jämställdhet? Vetenskapsrådets rapportserie, 12.
Wernersson, I. (2007b). Har skolan förändrat genusordningen eller genusordningen förändrat
skolan? I Resultatdialog 2007, Forskning inom utbildningsvetenskap. Vetenskapsrådets
rapportserie 10.
West, C. & Zimmerman, D.H. (1987). Doing gender. Gender & Society, 1(2), 125-151.
Winner, L. (1977). Autonomous technology. Technics-out-of-control as a theme in political
thought. Cambridge, Massachusetts and London, England: The MIT press.
von Wright, M. (1999). Genus och text: När kan man tala om jämställdhet i fysikläromedel?
Stockholm: Statens skolverk.

77

Xavier, F. (2009). Development of a community of science teachers: Participation in a
collaborative action research project. School Science and Mathematics, 109(2), 95-107.
Young, I.M. (2000). Att kasta tjejkast. Texter om feminism och rättvisa. Stockholm: Arena.
Zuk, M. (2002). Sexual selections. What we can and can’t learn about sex from animals.
Berkeley, Los Angeles and London: University of California press.
Ås, B. (1982). Kvinnor tillsammans. Handbok i frigörelse. Malmö: Gidlunds.

78

Appendix
Tidtabell över seminarier, deltagare och aktiviteter
År
Sem
nr.

Deltagare

Övriga
deltagare

Stimulated Recall, videoinspelningar av
verksamhet och intervjuer, m.m.

2007

1
10 jan

2
21mars

3
19 sep

4
9 okt

5
6 nov

Imogen, Jean, Linda,
Marlene, Sarah
Gruppen har en workshop med en tekniklärare
i februari

Imogen, Jean, Linda,
Marlene
Fiona, Imogen, Jean,
Linda, Marlene,
Sarah

Inbjuden
lärare,
för att ge en
workshop
i teknik

Filmar magnetbanebyggande: I(23/10),
F(23/10)

Fiona, Imogen, Jean,
Sarah
Fiona, Imogen, Jean,
Marlene, Sarah

Första diktafoninspelningen

Lärarstudent

Ser avsnitt från
videoinspelning av barnens nv/tk aktiviteter (byggandet av magnetbanor)
Filmar tillverkning av fiskespö: F o L (13/11)

6
26 nov

Fiona, Imogen, Jean,
Sarah

2008

7
14 jan

8
11 feb

9
4 mars

Imogen, Linda,
Marlene, Sarah
Fiona, Imogen, Linda, En av mina
Marlene, Sarah
handledare

Filmar flyta-sjunka: J (3/3), I(5/3), L(5/3),
S(10/3).
Filmar ytspänning: S(3/3, 10/3)

Imogen, Jean, Linda,
Marlene, Sarah

Ser avsnitt från videoinspelningar av
barnens/elevernas nv/tk-aktiviteter
(experiment med vatten)

En av mina
handledare

Filmar flyter frukt: J(17/3)
Filmar lera i vatten: S(17/3)

10
1 april

11
5 maj

12
20 okt

Imogen, Jean, Linda,
Marlene, Sarah

Mellan sem 10 och 11, stim recall enskilt
med Sarah och Imogen

Imogen, Jean, Linda,
Sarah

Mellan sem11 och 12, stim recall enskilt
med Linda.

Alex, Imogen, Jean,
Kathrine, Linda,
Marlene, Sarah

Bestämmer att Harlens ”Våga språnget” ska
läsas under läsåret.

Mellan sem 11 och 12, enskilda intervjuer
med Imogen, Jean och Sara.

79

År
Sem
nr.

Deltagare

Övriga
deltagare

Stimulated Recall, videoinspelningar av
verksamhet och intervjuer, m.m.
Filmar ”Tekniska prylar”: A o I(13/11)

13
18 nov

14
17 dec

Imogen, Kathrine,
Linda, Marlene,
Sarah

Läser utdrag från det transkriberade sem
12.

Alex, Imogen, Jean,
Kathrine, Linda,
Sarah

2009

15
29 jan

16
2 mars

17
31mars

18
6 maj

19
27 maj

20
8 okt

21
12 nov

Alex, Imogen,
Kathrine, Sarah
Alex, Imogen,
Kathrine, Linda,
Marlene, Sarah

Ser avsnitt från videoinspelningar av
barnens nv/tk-aktiviteter (dissektion av
fisk).

Imogen, Jean,
Kathrine, Sarah

Läser utdrag från det transkriberade sem
16

Alex, Imogen, Jean,
Kathrine, Linda,
Sarah

Läser utdrag från det transkriberade sem
17. Kategoriserar uttalandena med hjälp av
Eidevalds matris

Alex, Imogen, Jean,
Linda, Sarah
Barbara, Imogen,
Jean, Linda, Sarah
Barbara, Imogen,
Jean, Kathrine,
Linda, Marlene

2010

22
25 jan

23
17 feb

24
23mars

25
20 april

26
27 maj
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Barbara, Imogen,
Linda, Marlene,
Sarah
Kathrine, Linda,
Sarah
Jean, Kathrine,
Marlene
Barbara, Imogen,
Jean, Kathrine,
Marlene, Sarah
Barbara, Imogen,
Jean, Kathrine,
Linda, Sarah

Bestämmer att Eidevalds avhandling ska
läsas under året.
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