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Abstract 

The Body at stake: Discursive Tensions in Secondary School Biology  
Teaching  
This thesis takes its departure in 15-year-old students’ learning about the 
human body. During a semester I followed most of the sciences taught in 
one class of grade 9 students. I have chosen to illustrate lessons and analyse 
using the influence of feminists perspectives different situated actions in this 
science classroom practice, thereby raising a number of didactic questions 
focusing on the limits and possibilities of school science teaching. With the 
help of different analytic tools I have made close readings of transcribed 
situations presented in four studies.  

The results show ways in which science content becomes relevant to stu-
dents’ experiences, but also how students’ unique voices may shift focus 
from the expected science content. Overall, the results show how some dis-
cursive performances that are often taken for granted in science education 
are filled with explicit and implicit norms about how things should be for 
example in relation to femininity and masculinity. These performances may 
affect how students come to regard themselves and the world around them. 
However, the results also point out opportunities for changing these discur-
sive performances. One way of doing this, which emerges from my results, 
is to create possibilities for acts in situations of equal subject positions, 
where different kinds of positions are welcomed. This is an approach where 
the content of science education involves and transforms the experiences of 
students’ social lives, where students’ actions in encounters with the differ-
ences are regarded as an important part of meaning making. Therefore, I 
suggest that ongoing negotiations in teaching should be taken into account, 
be regarded as a significant part of the learning processes and, through this, 
open up new possibilities of widening what kind of meaning making be-
comes available for the students. This, in turn, may create a space with un-
imagined ethical opportunities by paying attention to disparities, i.e. to oth-
ers who may act from a different logic than we are used to, in other words: 
welcoming and involving differences.  

 
Keywords: Science education, human body, basic facts, reproduction, val-
ues, meaning making, situated acts, bodily experiences, transactional bodies, 
gender, masculinity, femininity, images, relational, inclusion, exclusion, 
displacement, tension, embodiment, discourse. 
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Förord 

När jag för fem år sedan började min forskarutbildning hade jag svårt att 
föreställa mig hur texten som nu äntligen är klar skulle se ut. Alla de otaliga 
möten, som på olika sätt bidragit till textens uppkomst, har varit av stor be-
tydelse för avhandlingens innehåll. Möten som kan jämföras med en färd i 
den värst avancerade berg- och dalbana som väcker pirrande konfliktfyllda 
känslor blandade av lust och förskräckelse: glädje, frustration, inspiration, 
ångest, envishet, maktlöshet, gråt, skratt och massor med nya insikter. Möten 
med människor och litteratur, sammanhang som smittat mig med en sorts 
virus som både komplicerat och öppnat upp för nya möjligheter och som jag 
samtidigt absolut inte vill bli av med. Insikter inom det didaktiska fältet lik-
som i livet i stort som jag är oerhört glad över och som jag har många att 
tacka för. 

Tack till er alla involverade lärare i olika faser av forskningsprocessen. Ni 
som tog emot mig och delade med er av den mångfasetterade lärarprofessio-
nens olika nyanser, med all dess sårbarhet och komplexitet. Speciellt stort 
tack till läraren i naturkunskap och till alla elever som tillät mig ta del av ert 
arbete med och om människokroppen! Tack handledarna P-O Wickman och 
Sharon Todd, utan era konstruktiva insatser och uppmuntran skulle mitt ar-
bete ha varit omöjligt. Tack Eva Nyström och Lena Renström för er kritiska 
granskning av mina artiklar, då ungefär hälften av avhandlingen var klar. 
Lena, du som senare, trots din pensionering fortsatte med ett härligt engage-
mang som vidareutvecklade mina textalster. Tack 90% läsarna Caroline Li-
berg och B-O Molander, ni bidrog med värdefull kritik som fick mig att 
skriva om mina krångliga formuleringar. Tack alla ni som deltagit i semina-
riegruppen där vi kritiskt granskat de naturvetenskapsdidaktiska frågorna;   
P-O Wickman, Karim Hamza, Iann Lundegård, Annie-Maj Johansson, Caro-
line Svensson, Jacob Gyllenpalm, Camilla Lindahl, Per Anderhag, Cecilia 
Caiman, Jesus Piqueras Blasco, Jens Anker-Hansen m.fl. Tack också alla 
DICE seminariedeltagare; Sharon Todd, Lovisa Bergdahl, Gunilla Granath, 
Cathrine Ryther, Klara Dolk, Elisabet Langmann m.fl. för de engagerande 
diskussionerna om feminismens centrala frågor. Tack Hillevi Lenz Taguchi, 
och alla ni som deltog i Hillevis kurser och släppte loss med frågor kring 
feministisk poststrukturalism och dekonstruktion, vilken vitaminkick. Tack 
alla som tillhör samma “kull 3” på FontD’s nationella forskarskola och som 
var med och skärskådade forskningens oanade perspektiv på de djuplodande 
pubmötena. Speciellt tack till dig Kristina Andersson, Susanne Engström och 
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Annie-Maj Johansson och ni andra i den lilla samlingen som fortsatt att träf-
fas för att utveckla tankar om hur avhandlingens svårhanterliga kappa kunde 
sys ihop. Speciellt tack till er Karim och Iann som hjälpt mig oavsett vad det 
handlat om i samband med avhandlingens berg- och dalbana. Tack Inger 
Eriksson och Marie Jedemark, ni som visade hur ett forskningsprojekt kan 
genomföras kollektivt på en åländsk ö, ni som dessutom fick mig att söka 
doktorandtjänsten, villkoren till trots. Att skriva artiklar är verkligen en kol-
lektiv process där många olika typer av krav möts och förhandlas. Jag vill 
också passa på att uppmärksamma tidskriftsredaktören Cathrine Milne, som 
jag enbart träffat i den virtuella världen, men som i sin roll bidrog mycket i 
skrivprocessen. När jag nu ändå har hamnat i den virtuella världen passar jag 
på att även nämna “Google Översätt”. Trots alla mer eller mindre komiska 
översättningsförslag har dessa stundtals lyckats lösa språkliga knutar. Tack 
Gull-Britt Larsson för hjälpen med avhandlingens layout i slutskedet. Tack 
till er Gun Hedqvist Mollberger, Lisa Oldmark och flera andra kära kollegor 
som uppmuntrat och bistått mig på olika sätt. Tack Sisko Almgren för att du 
såg till att vi fortsatte med våra teaterbesök, fast jag somnade vid nästan 
varje föreställning. Tack alla mina andra kära väninnor som sett till att jag 
upprätthållit mig vid livets andra viktiga frågor. Kiitos, min kära Irma-
mamma som orkat, till trots den förunderligt egensinniga datorn, att visa ett 
omättligt engagemang och intresse för mina texter och dess “härliga” gram-
matiska utmaningar. Ett engagemang som lyser av en språklärares kärlek för 
sitt ämne. Kiitos isi, Jorma, för ditt stöd på distans. Puss min kära partner 
Janne, du som fått hänga med på berg- och dalbanan oavsett om du velat 
eller inte. Tack Ville, Simone och Paulin (minun kolme pömppänää), ni som 
gjort omslagsbilden och dessutom plötsligt blivit myndiga, pusuja! 

 
Stockholm mars 2011 

 
Auli Arvola Orlander 
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Introduktion 

Robin: Först ställde vi frågan till 25 killar “Hur ofta ser du på porr?” 
Man kunde välja mellan: aldrig, ibland, ofta eller alltid. Sex 
stycken svarade aldrig, fyra ibland, 14 ofta och en svarade all-
tid. Sen frågade vi tjejerna, 18 av dem svarade aldrig, sju 
stycken svarade ibland. Så det var vanligare bland killar att 
titta på porr. Men vi tror att alla inte vågade säga vad de tyck-
te. Om vi hade frågat helt anonymt så hade vi kanske ett annat 
svar. Nuförtiden så är det ganska lätt att titta på porr /…/ 

Frida:  Porrindustrin har tillgång till mer pengar än militären. Porr-
stjärnor i porrindustrin kan bli mångmiljonärer och i det yrket 
är det mer tjejer som … kvinnor … som tjänar mer än männen 
gör och det är det enda yrket där kvinnor tjänar mer pengar än 
vad männen gör. Porrindustrin är en av de tre största industri-
erna i världen. De två andra är vapen och droger.  

Sixten: Porr har funnits i typ flera miljoner år. Typ från den första 
människan. Man har hittat grottmålningar som är flera miljo-
ner år gamla som föreställer människor som har sex och så. 
Sen har de hittat såna där dildos liknande föremål av sten och 
trä. De var väldigt ovanliga då men det är mycket vanligare 
nu. Förr kunde vågade berättelser leda till utvisning ut ur lan-
det då det ansågs vara mycket fult på den tiden. 

 
Citatet ovan är hämtat från ett tillfälle då Robin, Frida och Sixten håller en 
redovisning om pornografi. Redovisningen är en del av det projekt om 
mänskliga relationer, som ingår i klassens biologiarbete om människo-
kroppen. Jag sitter bland åhörarna och tänker på alla de otaliga beskrivningar 
av människokroppen vi dagligen möter så fort vi till exempel öppnar en tid-
ning, letar på Internet eller slår på TV. Jag funderar på hur det kommer sig 
att vi får just de här beskrivningarna och bilderna. Det här är ett ämnesområ-
de som intresserar mig, inte enbart utifrån vad som blir möjligt i de konkreta 
händelserna i klassrumspraktiken, alltså utifrån ett ämnesdidaktiskt perspek-
tiv, utan också för att det utgör en betydelsefull del av vårt dagliga liv. Den 
här avhandlingen handlar om människokroppen, om möten mellan kroppar 
och om handlingar i möten mellan oss människor. Jag inleder med en kort 
översikt. 
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Studierna i avhandlingen grundar sig på händelser som är hämtade från 
biologi-undervisning där 15-åringar i årskurs 9 ska lära sig om människo-
kroppen. Genom att belysa och analysera en rad händelser utifrån aktuella 
didaktiska och feministiska perspektiv har jag formulerat frågor om vad som 
tas för givet i undervisningssekvenserna.  

Avhandlingen består av fyra studier som är presenterade i sin helhet i av-
handlingens andra del. Den första studien behandlar ett samtal om sexual-
undervisning där elever berättar bland annat följande: “Man kunde välja, typ 
könssjukdomar eller förspel eller akten eller …” Studien behandlar också en 
klassrumssituation där eleverna dissekerar ett koöga, ett arbete som väckte 
många olika sorters reaktioner: “Om det luktar då sticker jag. Alltså om det 
luktar, fy fan” (Artikel I). Den andra studien fokuserar på det kom-
munikativa samspelet mellan lärare och elever, där syftet är att lära eleverna 
“basfakta” om människans könsorgan. Dessa lektioner ledde till olika sorters 
funderingar bland eleverna så som “Tänk om vi låg i ett provrör” (Artikel 
II). Föremål för analysen i den tredje studien är situationer med olika mänsk-
liga relationella dilemman, som eleverna lyfter fram när de redovisar sitt 
arbete genom att spela upp små sketcher. Ett tema var “Din kompis berättar 
att hon tror att hon är gravid, vad gör du?” där eleverna skulle “Visa ett 
dröm- och ett mardrömsscenario” (Artikel III). I den fjärde artikeln lyfter jag 
fram och beskriver vilka ståndpunkter eleverna visar tecken på när de argu-
menterar för abort, t.ex. med ett uttalande som “Men det är ju hennes 
kropp!” (Artikel IV). Gemensamt för de fyra studierna är att de behandlar 
olika spänningsfält som uppstår i möten mellan lärare, elever och under-
visningsinnehållet och de pågående förhandlingarna i mötena. I fokus för 
analyserna är vad som innesluts, utesluts, vad som förblir outsagt och vilka 
möjligheter det finns för det oförutsedda i undervisningen. 

Med stöd av de feministiskt influerade teoretiska perspektiven beskriver, 
analyserar och tolkar jag situationer utifrån de möten och relationer som 
uppstår. Elevernas arbete och handlingar tolkas med en relationell ansats, 
genom att studera hur deras uttryck konstrueras och relateras till aktuellt 
möte med situationen (Butler 1999b; Foucault 2002b; Hirdman 2003; Sulli-
van 2001). Metodologiskt är synsättet relaterat till sociokulturella perspektiv. 
Det här är inte forskning om vad som pågår inne i människors hjärnor, utan 
om vad som pågår i utrymmet mellan de involverade i olika typer av skolsi-
tuationer (Wickman & Ligozat, 2011). Med andra ord är aktiviteterna, hand-
lingarna i situationerna och möten mellan elever och undervisningsinnehållet 
basen för analysen i studien (Wickman, 2006).  

Resultaten visar hur föreställningar som tas för givna är fyllda av värde-
ringar och åtföljande betydelser, s.k. följemeningar, som kan få betydelse för 
lärandet (Roberts & Östman, 1998; Östman, 1998). Sådana värderingar kan 
påverka elevernas fortsatta intresse för naturvetenskap, deras förståelse om 
människokroppen, hur de skapar mening om sig själva, om handlings-
utrymmen och olika sätt att vara (Butler, 1999a; Sullivan, 2001). Mer precist 
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handlar det om diskursiva värderingar (Foucault, 2002c), om olika diskursi-
va spänningsfält, som konstruerar våra föreställningar om människokroppen, 
om man och kvinna och könstillhörighet (Hirdman, 1990; 2003; Rosenberg, 
2006), liksom om maskulinitet och femininitet (Irigaray, 1985b; 1993; 
1994b; 2000; 2008). 

Ett flertal studier påpekar att många elever någon gång under skoltiden 
tappar intresset för undervisning i naturvetenskap och detta gäller inte enbart 
svenska elever (European Comission, 2007; Lemke, 2005; Roth & Lee, 
2002; Sjøberg & Schreiner, 2005). Världsomfattande studier visar dessutom 
att även elever som anses nå goda resultat inom de naturvetenskapliga äm-
nena, har svårt att tänka sig att välja yrken med naturvetenskaplig inriktning 
(Osborne, 2007). Kopplingen mellan skolans ämnesinnehåll och yrkesval 
kan inte betraktas som självklar, men enligt forskningsrön verkar det finnas 
strukturer inom skolans undervisning av naturvetenskapsämnen som gör att 
elevernas intresse för naturvetenskap svalnar (Basu & Calabrese Barton, 
2010; Brickhouse, 2003; Brickhouse & Kittleson, 2006).  

Forskare framhåller att det finns behov av att diskutera och vidga strategi-
er för vad den naturvetenskapliga undervisningen kan innefatta (Brickhouse, 
2011). De efterlyser bland annat diskussioner om vilken typ av mening som 
blir möjlig för eleverna att skapa under lektioner (Connell, 1996). I avhand-
lingens studier betraktas meningsskapande1, lärande, som situationsbundet 
och komplext. Det medför att det blir omöjligt att föreslå strategier som fun-
gerar i varje situation (Ellsworth, 1997; Kumashiro, 2000). Däremot utgör 
studierna en möjlig grund för att diskutera relationer och diskursiva struktu-
rer och vanor som skapas och återskapas i möten. Diskursiva förgivettagna 
vanor kan om de lyfts fram både omförhandlas och förändras (Sullivan, 
2001) och därmed bereda plats för det oförutsedda inom utbildning (Biesta, 
2006; Calabrese Barton m.fl., 2008; Todd, 2008).  

Avhandlingen problematiserar ämnesdidaktiska frågor för att öppna för 
oförutsedda sätt att tänka och agera. Intentionen med avhandlingen är varken 
att påstå att naturvetenskapsundervisning ser ut på samma sätt på alla skolor, 
eller att presentera några färdiga metodlösningar. Däremot kan avhandling-
ens resultat leda till att praktiserande lärare kan känna igen sig och utveckla 
didaktiska diskussioner om möten, om värderingar och aspekter som fram-
kommer i undervisningen.  

Undervisning om “den biologiska människokroppen”, är en del av den 
svenska läroplanens innehåll (Skolverket 2011; 1998). Enligt läroplanen ska 
undervisningen utgå från elevernas frågor och erfarenheter. Alla som under-
visar i naturvetenskap eller i biologi på grundskolan, liksom alla elever, job-
bar med området på ett eller annat sätt. De didaktiska frågorna inom under-

                                                      
1 Istället för det vanligt förekommande begreppet “lärande” använder jag mestadels begreppet 

“meningsskapande” i avhandlingen för att framhålla hur menings skapas i handlingarna i ett 
sammanhang. Mer om meningsskapande i kapitel 4. 
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visning om kroppen kan sägas ha hög relevans inte enbart för lärare, utan för 
alla personer som på det ena eller andra sättet involveras i skolfrågor om 
människokroppen.  

Avhandlingens syfte och frågeställningar 
Syftet med avhandlingen är att beskriva och analysera handlinsutrymmet 
mellan elever och undervisningsinnehåll i naturvetenskap. Detta handlings-
utrymme kan ses som beläget i ett diskursivt spänningsfält av olika möjlig-
heter. Genom att belysa möten i undervisningen utifrån olika didaktiska och 
feministiska perspektiv är ambitionen att söka och påvisa de möjligheter som 
finns i det oförutsedda och det för givet tagna.  
 
Avhandlingens övergripande empiriska frågor är.  
 

• Vilket meningsskapande sker i mötet mellan eleverna och innehållet 
som eleverna förväntas lära sig i biologiundervisningen om männi-
skokroppen?  

• Vad innesluts eller utesluts i möten i olika undervisningssituationer?  
 

Svaren på frågorna används för att behandla avhandlingens syfte. 

Delstudiernas frågor 
För att söka svar på avhandlingens övergripande frågor har fyra områden 
med frågor formulerats. Varje frågeområde utgör grunden för en av avhand-
lingens fyra delstudier.  

I Kroppsliga erfarenheter i biologiundervisning  

Genom att studera vilken typ av förhandlingar som pågår vid en dissektion 
och i samtal om sex- och samlevnadsundervisning, är förhoppningen att söka 
vilken möjlig påverkan dessa olika förhandlingar har för elevernas menings-
skapande. Frågorna som ställs i studien är: 

• How is the relation between bodies negotiated when science educa-
tion deals with human and animal bodies?  

• What possible impact do the negotiated relations have for students’ 
meaning making regarding these bodies, conceptually as well as re-
garding aesthetic and moral values? 

 
Dessa frågor hjälper till att studera handlingsutrymmen belägna i diskursiva 
spänningsfält med olika möjligheter för oförutsedda möten mellan kroppar i 
olika undervisningssituationer.  
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II Könsrelaterat meningsskapande om grundläggande fakta om 
människans könsorgan  

Den här studien riktar intresset mot vilka könsrelaterade följemeningar en 
faktainriktad undervisning kan föra med sig och hur de kan påverka elevers 
möjligheter till meningsskapande. Följande frågor formuleras: 

 
• What kinds of companion meanings are involved when teaching 

“basic facts” about human genitals?  
• How can the involved tacit gendered meanings be made overt and be 

discussed with the students in this classroom making meaning about 
the human genitals? 

 
Genom att studera frågorna ovan blir det möjligt att diskutera det för givet 
tagna i presentationen av könsorgan och möjligheter för handlingar som 
öppnar upp för oförutsedda sätt att tala om kön. 

III Att bli kvinna och man, meningsskapande rörande maskulinitet och 
femininitet  

Av stort intresse är de möten där elevers olika presentationer av femininitet 
och maskulinitet kan framgå i undervisningen, i det här fallet i små sketcher 
som eleverna spelar upp. Hur kan dessa presentationer utvidga eller begränsa 
elevernas förkroppsligande av olika typer av handlingar när det gäller femi-
niniteter och maskuliniteter? För att belysa detta formulerades följande frå-
gor:  

 
• What kind of reiterated possibilities of acting do these students have 

in their current educational situation?  
• How do the images of femininity and masculinity vary between the 

sketches performed? 
• What kinds of images of femininity and masculinity are rehearsed in 

science classroom practice?  
• Who are the active subjects in the sketches?  

 
Med stöd av dessa frågor blir det möjligt att diskutera frågan om handlings-
utrymmet för det oförutsedda när det gäller gestaltning av femininiteter och 
maskuliniteter. 

IV När elevargumentation gör förskjutningar i den naturvetenskapliga 
betydelsen  

Utrymmet mellan elever och undervisning i naturvetenskap berör mötet mel-
lan förväntade resultat och elevers tolkning av vad som ska redovisas. Ge-
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nom att studera elevers möjligheter att göra förskjutningar/förflyttningar i 
det som läraren anser vara det förväntade naturvetenskapliga innehållet, ges 
en ingång till mötet mellan eleven och de naturvetenskapliga kraven. 
Frågorna är formulerade på följande sätt: 
 

• In what way do students in an argumentation have the opportunity to 
create displacements in the content?  

• How are arguments made continuous with scientific knowledge?   
 
Genom att studera områdena ovan studerar jag handlingsutrymmet i spän-
ningsfälten och möjligheterna för eleverna att ta in det oväntade i en argu-
mentation.  
 
Avhandlingen är indelad i två delar: Del ett innehåller olika kapitel med 
syftet att skapa ett sammanhang för de genomförda studierna och att redovi-
sa hur de svarar på avhandlingens syfte och övergripande frågor. Del två 
består av fyra fristående studier presenterade i artiklarna I-IV. 

Det är möjligt att ta del av avhandlingens innehåll på varierande sätt, an-
tingen sida för sida i den ordning som de förekommer, eller med början i 
artiklarna i del två. Ifall man önskar en kort inblick i artiklarnas innehåll i det 
första skedet, kan man börja med att läsa de förkortade versionerna i kapitel 
fem (Del ett).  
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Kapitel 1 Didaktiska spänningsfält i 
naturvetenskaplig undervisning  

Jasmine: Det är intressant att veta vad det händer med en själv. 
Maja: Jag tycker det är ganska coolt. 
Frida: Man gör ett häfte om sig själv, som vi gör. 
Maja: Om alla egentligen. 
Jasmine: Det som vi skriver pågår ju just nu i kroppen. Det händer ju liksom 

just nu. 
 
Vad är det som pågår just nu i kroppen och vem bestämmer hur kroppen 
beskrivs? Vad kan årskurs 9-eleverna Jasmine, Maja och Frida skriva i sina 
häften ‘om sig själva’ i skolan?  

Enligt Michel Foucault (1993) är innehållet i biologiundervisningen ett 
uttryck för i samtiden dominerande föreställningar inom området. George 
DeBoer (2000) beskriver hur dessa föreställningar har förändrats genom 
tiderna inom undervisning i naturvetenskap. Han är inte ensam om att se att 
det förekommer vissa seglivade tendenser. En sådan tendens gäller föreställ-
ningarna som berör presentationen av genus (Blomqvist & Ehnsmyr, 2010; 
Keller, 2000). Att naturvetenskapsämnet ansetts fylla en viktig roll inom den 
svenska skolpolitiken framkommer tydligt i Maria Hedlins doktorsavhand-
ling (2009). I denna ger hon en bild av debatter som berör undervisningsin-
nehållet i naturvetenskap och som förts i offentliga svenska skolpolitiska 
texter mellan 1948-1994. Dessa debatter visar hur det, enligt Hedlin, manligt 
kodade skolämnet naturvetenskap har legat i spänningsfältet mellan elever-
nas och samhällets nytta av “de grundläggande faktakunskaperna” eller av 
en “medborgerlig inriktning” (s.164-165). Men vad de grundläggande fakta-
kunskaperna, som till exempel de om människokroppen, skulle kunna inne-
bära verkade vara givet och var därför inte föremål för fokus i debatterna.  

Ett nätverk av samtidens föreställningar dominerar 
biologiska presentationer av kroppen  
Utveckling är en ständigt pågående process. För att kunna förstå, ifrågasätta 
och utveckla hur vi idag presenterar den mänskliga kroppen i undervisning-
en, är det nödvändigt att göra en tillbakablick. Flera forskare poängterar 
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vikten av att känna till hur “faktapresentationen” av den biologiska varelsens 
“vetenskapliga kropp” har utvecklats genom tiderna (Keller & Longino, 
1996; Roberts, 2002). 

Det finns ett flertal beskrivningar av hur den vetenskapliga synen, t.ex. på 
kvinnokroppen, har utvecklats sedan “vetenskapsrevolutionen” under 1600-
talet (Blomqvist & Ehnsmyr, 2010; Johannisson, 1994; Keller & Longino, 
1996; Roberts, 2002; Söderström, 1998). Aristoteles grundade bilden av 
kvinnans könsorgan som en inåtvänd variant av mannens. Men efter upp-
täckten av ägget 1827 åtskiljdes synen på kvinnokroppen från synen på 
mannens kropp, menar Suzanne Söderström (1998). Nu presenterades kvin-
nans biologiska kropp med hjälp av gynekologi och neurologi, alltså som 
olikhet istället för likhet med mannen. Kvinnors “sanna natur” förklarades 
genom att fokusera på menstruationen, som också sågs som ett tecken och en 
förklaring på en rad av dåtidens sjukdomsprofiler (Johannisson, 1994). Före-
ställningen om kvinnan utgick från hennes underliv och utifrån hennes ömtå-
liga nerv- och kärlsystem, vilket stämde överens med den tidens aktuella 
diskurser om det borgerliga idealet där kvinnan ansågs vara anpassad till 
familjelivet, skriver Söderström (1998). Forskningen, liksom presentationen 
av resultaten är tidsbundna och dessutom som många hävdar, en sedan länge 
mansdominerad arena. Vetenskapliga diskursiva ideologier har följt en köns-
bunden indelning av världen i kunnande (tanken) och i det igenkännbara 
(naturen), där vetenskapen och det sakliga betraktas som maskulint. Kun-
skapsbyggandet har av flera betraktats som könsbundet, där naturen ofta har 
beskådats som avskilt objekt utan inblandning av subjektet (Harding, 1986; 
Keller, 1985).  

Evelyn Fox Keller och Helen Longino (1996) menar att det snarare hand-
lar om olika typer av föreställningar än faktiska skillnader mellan man och 
kvinna, när det gäller att förstå utvecklingen av den moderna vetenskapen 
och dess praktik. Tyngdpunkten ligger på ett manligt ideal och hur innebör-
den av maskulinitet och femininitet uttrycks genom olika typer av metaforer. 
Keller (1985) hävdar att naturvetenskap sedan länge är rotad i en myt, som 
skiljer känslan från det intellektuella arbetet. Hon redogör för hur separatio-
nen mellan å ena sidan subjektivitet, känsla och det naturliga beskrivs som 
feminint, och å andra sidan objektivitet, förnuft och tanken beskrivs som 
maskulint (Keller 1985). Keller påminner oss hur även de “naturliga lagar-
na” är kontextbundna och präglade av aktörerna:  

“Laws of nature are more than simple expressions of the result of objective 
inquiry or of political and social pressure: they must also be read from their 
personal – and by tradition, masculine – content. It uncovers, in short the per-
sonal investment scientists make in impersonality: the anonymity of the pic-
ture they produce is revealed as itself a kind of signature” (Keller, 1985 s.10). 

Anne Fausto-Sterling (2000) menar att det existerar en mycket större biolo-
gisk variation mellan individer än vad vi föreställer oss som t.ex. skillnaden i 
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den av samhället formade idén om man och kvinna. Med stöd av sin forsk-
ning rörande barns och vuxnas könstillhörighet, ifrågasätter och problemati-
serar hon bilden av en entydig manlig eller kvinnlig kropp eller hjärna. Kel-
ler poängterar att vetenskapliga begrepp och idéer har utvecklats i samspel 
med andra i ett sammanhang där vissa kulturella ideal härskat (Keller 1985). 
Keller, liksom Fausto-Sterling, hävdar att sambanden mellan subjektivitet 
och vetenskap är subtila och komplexa och förmedlas av olika ideologier. 
Keller betonar att föreställningar om skillnaden mellan könen inte enbart kan 
spåras från biologin utan även visar påverkan från andra krafter. Hon uttry-
cker det på följande sätt:  

“Whatever intellectual or personality characteristics may be affected by sex-
ual hormones, it had become abundantly clear that our ideas about differ-
ences between the sexes far exceed what can be traced to mere biology; that, 
once formed, these ideas take on a life of their own – a life sustained by pow-
erful cultural and psychological forces” (Keller, 1985 p. 80) 

Celia Roberts (2002) presenterar en historisk genomgång av utvecklingen 
som hon menar har påverkat och lett till vad många, enligt henne, okritiskt 
ser som ett vetenskapligt faktum, nämligen presentationen av könshormo-
nerna som de centrala för de biologiska sexuella skillnaderna. Hon menar att 
om vi ser på människokroppen som förkroppsligad kunskap öppnas nya 
möjligheter för omskrivningen av presentationen av kroppen “[T]he bodies 
are produced through networks that fold and cut across science and other 
fields. Sexual difference is always an ‘embodied fact’ produced within these 
interacting networks” (Roberts, 2002 s. 21). Roberts (2002; 2007) i likhet 
med Donna Haraway (1997) och Keller (2000) vägrar medge förenklade 
särskiljningar och förklaringar för skillnaderna mellan könen med hänvis-
ning till generna (Holmberg, 2010). 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det är omöjligt att förstå de bio-
logiska kropparna som historielösa eller som rent “naturliga objekt”, utan 
istället som historiska konstruktioner. Tora Holmberg (2010) påpekar att de 
två begreppen “kön” och “genus” och hur vi särskiljer dem kan invagga oss i 
tron att det finns tydliga skillnader mellan det biologiska och det socia-
la/kulturella. Flera forskare utöver de ovan presenterade har också påpekat 
att skillnaderna mellan män och kvinnor inte går att förklara enbart med 
biologiska skillnader (Benckert & Staberg, 1996; Hamberg, 2000; Hubbard, 
1990; Lundgren, 2000; Roy, 2008). Vi kan konstatera att det är möjligt att 
hävda att den manligt dominerade vetenskapliga praktiken har påverkat upp-
byggandet och sättet att presentera skolans ämnen i naturvetenskap, speciellt 
skolans biologiämne och hur kroppen framställs där för elever.  

De biologiska skillnaderna används ofta okritiskt i olika forskningssam-
manhang. Enligt Eva Nyström (2007a) ges just biologiska skillnader som en 
förklaring, till exempel för att förklara elevernas olika attityder, färdigheter 
och intressen ifråga om naturvetenskap. Ett flertal forskare efterlyser studier 
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som problematiserar både naturvetenskap och genus i fråga om ämnespre-
sentationen i undervisningen (Baker, 2002; Blomqvist & Ehnsmyr, 2010; 
Brotman & Moore, 2008; Haraway, 1988; 1991; Henwood & Miller, 2001; 
Hildebrand, 1998; Nyström, 2007b). 

Det är med andra ord inte helt självklart vilken sorts naturvetenskapligt 
innehåll som kommer att hamna i Jasmines, Majas och Fridas häften om 
människokroppen. Frågan om vad som kan inneslutas eller uteslutas i under-
visningen, vems röster som får genomslagskraft är inte en oproblematisk 
eller värderingsfri arena. Skolans praktik kan sägas ständigt befinna sig i ett 
spänningsfält i fråga om vilken typ av kunskap som får företräde.  

Vad kan eleverna lära sig i skolans undervisning i 
naturvetenskap? 
Melvin:  Om man ska bli elektriker, så spelar det ingen roll om det är socker i 

något ämne, det är liksom … 
Auli:  Mm. Men om du får … diabetes som elektriker? 
Melvin:  Ja. Då … det kommer jag ändå inte ihåg sedan … typ om tjugo år. 
 
Några elever har just redovisat hur sjukdomar kan upptäckas med ett urin-
test. Melvin, en av eleverna i klassen, visar en bestämd attityd till undervis-
ningsinnehållet han tagit del av. Han verkar inte se nyttan av innehållet och 
det är mycket troligt att han upplever det som onödig kunskap. Ämnesområ-
det tycks varken intressera eller beröra honom. Melvins attityd är delvis för-
ståelig. Vad kan vi förvänta oss när en 15-åring möter ett biologiinnehåll 
som inte verkar vara aktuellt i hans värld. Ja, vad behöver eller ska elever 
egentligen lära sig i skolans naturvetenskapsundervisning och varför?  

Douglas Roberts (2007a; 2011) har studerat vad representanter för olika 
intressen i olika länder uttrycker om vad skolans naturvetenskap borde inne-
hålla, med andra ord vad elever som Jasmine, Maja, Melvin och Frida för-
väntas kunna inom ämnet. Utifrån sina studier formulerade Roberts två vi-
sioner som enligt honom fångar in, två legitima, men möjligen också mot-
stridiga inriktningar. I den första visionen (Vision I) ligger tyngdpunkten 
inom ämnet naturvetenskap, i dess produkter och processer. Den andra vi-
sionen (Vision II) utgår från situationer som eleverna kan tänkas möta som 
medborgare där någon typ av naturvetenskap är involverad. För att bli en 
kompetent elev i naturvetenskap menar Roberts (2007b) att de flesta är över-
ens om att innehållet bör inbegripa vissa naturvetenskapliga aspekter. Där-
emot vilken typ och hur mycket, för vem, och för vems skull eller varför 
eleverna behöver dessa naturvetenskapliga kunskaper är ingen självklarhet.  

Flera forskare intar en kritisk inställning mot dagens inriktning av inne-
håll inom skolans naturvetenskap. Wolff-Michael Roth och Stuart Lee 
(2002) menar att kurserna i naturvetenskap driver elever till forskarnas värld 
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istället för att ge dem verktyg att hantera sina livssituationer. DeBoer (2000) 
analyserar och beskriver betydelsen av målen inom ämnet naturvetenskap 
genom tiderna, för att på så sätt kunna diskutera vad eleverna bör kunna. 
Han finner att innehållet främst har handlat om, liksom det fortfarande gör, 
naturvetenskaplig förståelse som finns bland de vuxna. DeBoer (2000) me-
nar att det aldrig har funnits eller finns något enskilt “rätt” innehåll eller sätt 
att undervisa naturvetenskap. Däremot menar han att eleverna måste få vara 
delaktiga i något som de tycker är intressant, så att de kommer att fortsätta 
att vara intresserade av naturvetenskap både i och utanför skolan. 

Jay Lemke (2005) går steget längre i sin kritik mot vad han menar är den 
härskande naturvetenskapliga skoldiskursen i västvärlden och dess möjlighet 
att väcka elevernas intresse. Han menar att innehållet i undervisningen, präg-
lad av obligatorisk verksamhet, är abstrakt och alienerande för alltför många 
elever, liksom den premierar ett särskilt sätt att tänka som överlägset. Un-
dervisningen är ytlig till sin karaktär, där alla elever måste lära sig samma 
innehåll, på samma sätt, i samma takt. En sådan undervisningspraktik lägger 
inte någon nämnvärd vikt vid kreativitet, moraliska betänkligheter, historisk 
utveckling eller de sociala konsekvenserna. Den försummar också de affek-
tiva och emotionella dimensionerna av lärande, vilket sammantaget, enligt 
Lemke (2005), leder till en omänsklig bild av naturvetenskap. 

Den skolnaturvetenskapliga samtalsdiskursen färgas idag av flera mer el-
ler mindre utmålade hotbilder om ett samhälle som kommer på efterkälken 
pga. elevernas dalande prestationer och dalande intresse för ämnet (se resul-
tatet i PISA2, OECD 2009). EG rapporten Education (European Commis-
sion, 2007) beskriver varningar av liknande slag på följande sätt: “alarming 
decline in young people’s interest for key science studies and mathematics”. 
Jonathan Osborne (2007) hävdar med hänvisning till resultaten i TIMSS3, att 
undervisningen är konstruerad för en minoritet av duktiga elever och att 
detta leder till att de övriga tappar intresset för ämnet. Osborne konstaterar 
att det finns en hel del forskning som visar att många elever hamnar utanför 
undervisningen i naturvetenskap då de inte har, eller ges, möjlighet till kri-
tisk granskning av olika idéer och deras konsekvenser.  

Sammantaget kan sägas att det finns kritiska röster mot den nuvarande na-
turvetenskapliga diskursen där flera elever hamnar på ett eller annat sätt 
utanför. Vi kan se ett spänningsfält i fråga om vilken roll naturvetenskap har 

                                                      
2 “PISA (Programme for International Student Assessment) är ett OECD-projekt som syftar 

till att undersöka i vilken grad respektive lands utbildningssystem bidrar till att femtonåriga 
elever, som snart kommer att ha avslutat den obligatoriska skolan, är rustade att möta fram-
tiden. Genom olika prov undersöks elevernas förmågor inom tre kunskapsområden: mate-
matik, naturvetenskap och läsförståelse. Studien genomförs var tredje år” (Skolverkets 
hemsida www.skolverket.se/sb/d/254). 

3 TIMSS = “Trends in International Mathematics and Science Study”. En undersökning som 
studerar åk. 4 och åk. 8 elevers kunskaper i matematik och naturvetenskap i ett flertal 
länder, utifrån bestämda kriterier. 
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och i fråga om vilken roll naturvetenskapsundervisning ska ha i samhället, 
men också om vilka som har möjlighet att påverka och delta i det som anses 
vara naturvetenskaplig verksamhet. Diskursiva inriktningar har med andra 
ord betydelse för vad som blir möjligt för eleverna att lära sig i skolans un-
dervisning. 

Forskning om genus i undervisning av naturvetenskap  

Forskning och kritisk granskning av relationen mellan genus och naturveten-
skap i klassrumsundervisning verkar fortfarande vara relativt sällsynt. Det är 
dock en relation som känns relevant och har betydelse för elever som ska 
lära om människokroppen. Nyström (2007b) genomförde en studie som kan 
ses som en förlängning av den studie Dale Baker (2002) har gjort rörande 
kritisk granskning av skolans naturvetenskap när det gäller genus och rättvi-
sa. Nyström väljer att granska fyra högt rankade vetenskapligt inriktade tid-
skrifter4 som behandlar utbildningsfrågor. Nyström genomlyser samtliga 
publicerade artiklar mellan åren 2000-20055, som behandlar undervisning i 
naturvetenskap på ett sätt eller annat i frågan om genus, flickor/pojkar, jäm-
likhet, rättvisa och inkludering6. Bara sju procent av dessa artiklar hade en 
sådan inriktning. Hälften av dessa sju procent hamnade i en grupp där genus 
och/eller innehållet i ämnet naturvetenskap betraktades som oproblematiska 
grupperingar. Nyström konstaterar att kombinationen kritisk granskning av 
förhållanden inom skolans naturvetenskap och genus fortfarande utgör en 
försvinnande liten andel av alla studier. I en snarlik studie, som omfattar fler 
vetenskapliga tidskrifter7, framkommer liknande resultat. Jennie Brotman 
och Felicia Moore (2008) lyfter speciellt fram avsaknaden av forskning som 
närmar sig frågan om hur skolan kan utveckla kunnande rörande maskulini-
tet och femininet8 inom områden med anknytning till undervisningen om 
människokroppen. Nyström (2007b, s. 10 Artikel II) avslutar sin studie om 
genus och rättvisa med att konstatera: “If ‘science for all’ is indeed to be an 
realizable social educational goal [i Europa och Sverige], it is clear that gen-
der and equity issues in science education should be prioritized more highly 
by researchers in the future”.  

                                                      
4 Journal of Research in Science Teaching, International Journal of Science Education, Sci-

ence Education och Gender and Education 
5 Sammanlagt 1346 artiklar, varav 92 st (7%) svarade mot undersökningens inriktning. Av 

dessa hade hälften en kritisk infallsvinkel. 
6 Nyström använde sökorden “gender, boys, girls, equality, equity, inclusive, science, gender 

and science” 
7 En utökad undersökning i jämförelse med Nyström (2007b) där också följande tidskrifter 

ingick: Research in Science Education, Journal of Science Teacher Education, American 
Educational Research Journal. 

8 Brotman och Moore föreslår mer forskning i frågor som: “What initial concrete steps might 
we take toward promoting the recognition that masculinity and femininity are cultural con-
structs/…/? How might a school as a whole or education in other subjects in addition to sci-
ence play a role in promoting this awareness?” (Brotman & Moore, 2008 s. 994) 
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Vad jag berört så här långt i kapitlet har handlat om en mansdominerad 
vetenskapsarena som byggt upp den naturvetenskapliga ämnespresentationen 
i naturvetenskap som påverkar dagens undervisning. Den forskning som jag 
lyft fram visar en kritisk hållning gentemot den dominerande diskurs som 
råder inom naturvetenskapsundervisning. Vi kan se att elever inte får ut-
trycka sin syn och att elevgrupper utesluts, samt att deras intresse för ämnet 
svalnar. Helt klart föreligger ett behov av forskning som öppnar för och lyf-
ter fram möjligheter för elever att påverka och inneslutas i undervisningsin-
nehållet i naturvetenskap.  

Vilkas röster räknas i undervisningsinnehållet? 

Nancy Brickhouse har under en längre tid tillhört en grupp forskare som har 
studerat naturvetenskapsundervisning och elevers olika möjligheter att vara 
delaktiga i skeendena i klassrummet (se: Brickhouse, 1994; 2001; 2003; 
Brickhouse & Potter, 2001; Ford, Brickhouse, Lottero-Perdue, & Kittleson, 
2006). I en studie följer Brickhouse m.fl. (2000) fyra flickor i deras dagliga 
skolarbete inom ämnet naturvetenskap. Det gemensamma för flickorna var 
att de var intresserade av naturvetenskap. Studien visar hur flickorna oavsett 
deras uttryckliga intresse ändå inte ansågs kunna den rätta typen av naturve-
tenskapligt innehåll. Undervisningen visade varken flexibilitet i fråga om att 
möta elevernas intressen av olika aspekter rörande ett problem eller intresse 
för alternativa presentationssätt att visa kunskaper. Nancy Brickhouse och 
Julie Kittelson (2006) förespråkar en undervisningsinriktning som har en 
imaginär vision som ledstjärna, där situerad kunskap, som exempelvis ut-
trycks genom elevernas frågor, får ta plats. De efterlyser en vision som öpp-
nar nya möjligheter för vad som räknas som kunskap inom ämnet och vad 
det innebär att delta i naturvetenskapligt arbete. De menar att det nuvarande 
innehållet i skolans naturvetenskapspraktik har normaliserande tendenser 
som lämnar bl.a. kvinnors eller flickors och minoritetsbefolkningens intres-
sen utanför. Brickhouse (2011) förtydligar att det inte räcker att undervisa 
utifrån “Vision II” som hon under 90-talet förespråkade, utan att det kanske 
behövs helt nya strategier som ännu inte har prövats i skolan för att kunna 
involvera fler.  

Julie Bianchini m.fl. (2000) sammanförde tre olika forskningsprojekt för 
att studera 60 högstadie- och universitetslärares föreställningar om vad de 
kallar för skärningslinjen mellan den personliga och den professionella iden-
titeten. Det handlar om föreställningar som är relaterade till 1) naturveten-
skapens kunskapsanspråk9 2) involvering av elevernas intressen och erfaren-
heter i deras egen undervisning och 3) lärarstrategier för att göra naturveten-
skap tillgänglig för alla oavsett kön och etnicitet. De föreställningar som 
framkommer visar en stor spridning inom de tre presenterade områdena. 

                                                      
9 “Nature of science”  
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Författarna lyfter fram ett behov av kritiska lärardiskussioner, som har sin 
utgångspunkt i de spridda föreställningarna rörande elevernas erfarenheter 
och intressen inom ämnet naturvetenskap. Författarna vill uppmuntra lärarna 
att vidga deras definition av naturvetenskap. Resultatet leder till en efterfrå-
gan av forskning som kan bidra till hur undervisning kan inkludera elevers 
och lärares erfarenheter: “can inform the design and implementation of inc-
lusive curricular and instructional strategies” (s.542).  

Forskarna Jhumki Basu och Angela Calabrese Barton (2010) arbetar till-
sammans med lärare och elever i ett demokratiprojekt, som har till syfte att 
utveckla undervisningen i naturvetenskap. Detta är en studie som kan sägas 
bidra till diskussionen hur en mer inkluderande undervisning kan ta form där 
utgångspunkten är att lyssna och ge plats för olika gruppers röster. Projektet 
hade en önskad viljeriktning med förflyttning från vad författarna beskriver 
som en traditionell naturvetenskaplig undervisning där eleverna begränsas 
till i förväg bestämd faktamemorering till vad de formulerade som en mer 
demokratisk undervisning. Utifrån gemensamma samtal presenterar forskar-
na sedan sina tankar om hur en mer inkluderande undervisning kan operatio-
naliseras i klassrummet.  

Basu och Calabrese Bartons (2010) projekt inleder studien med litteratur-
läsning om demokratiska utbildningspraktiker. Därefter formulerar forskarna 
vad som utkristalliserades i elevsamtalen och lärarsamtalen som viktiga in-
gredienser och temaområden. Ett av områdena handlar om delad makt mel-
lan lärare och elever, ett annat berör elevernas möjlighet att göra sina röster 
och perspektiv hörda. Forskarna påpekar att inkludering av olika “röster” 
återkom både i elevernas och i lärarnas samtal i flera olika sammanhang. 
Elevernas frihet till yttranden var ett annat tema och hur man kan gå tillväga 
för att få elevernas kunnande utanför skolan att bli en del av undervisnings-
innehållet. Möjligheten till olika val ansågs då värna för neutralitet10 som 
också var formulerad som ett temaområde. Ett tema handlade om att bygga 
upp en gemenskap kring vad ämnet ska innehålla och vilka möjligheter som 
finns att göra kritiska inlägg när det gäller det naturvetenskapliga innehållet. 
Avsikten var att skapa möjligheter också för elevers agentskap ifråga om vad 
som ska läras och hur lärandet ska ske.11  

Basu och Calabrese Barton (2010) uttrycker elevers medverkan i under-
visning på följande sätt, “[T]o have students aim for expertise and excellence 
rather than embracing traditional practices of constantly reminding students 
to improve their work or threatening them with punitive grade and behav-
ioural measures, perhaps youth should be encouraged and supported in de-

                                                      
10 Neutralitet i fråga om vem som har tolkningsföreträde till vad som räknas som riktig natur-

vetenskap. 
11 Temaområdena på engelska: Student freedom of speech. Student funds of knowledge in 

curriculum. Critical science agency. Construction of community. Neutrality through 
choices. Shared teacher student power through voice.  
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signing classroom practice and structures that mirror their vision of a democ-
ratic society” (Basu & Calabrese Barton, 2010 s. 85).  

Enligt Edna Tan och Angela Calabrese Barton (2010) vore det en utma-
ning för det naturvetenskapliga undervisningsfältet att uppmärksamma och 
ifrågasätta synen på hur ämnesinnehållet konstrueras. De menar att ungdo-
mars aktiviteter vanligtvis godkänns om de befinner sig inom vad som tradi-
tionellt sett brukar ingå i de naturvetenskapligt relaterade ämnesområdena. 
Däremot leder inte ungdomarnas egna handlingar till att transformera den 
dagliga naturvetenskapliga verksamheten. Calabrese Barton m.fl. (2008) 
anser att det är viktigt att inkludera de innehållsliga frågorna i naturveten-
skap inte enbart utifrån tankestrukturen att bestämda färdigheter och presta-
tioner är måttet på framgång, utan också genom att ta steget bortom de in-
vanda diskursiva ämnesinriktningarna. Denna inriktning kan sägas följa den 
av Brickhouse (2011) presenterade önskan om den visionära oförutsedda 
linjen, där det icke i förväg bestämda välkomnas.  

Gael Hildebrand (1998), som bland annat tillhört nobelpristagare McClin-
tocks nätverk12, poängterar vikten av ett fantasifullt sätt att uttrycka sig. Hil-
debrand ser fantasifulla uttrycksformer som självklara och värnar om dem 
trots allt motstånd som dessa idéer möter. Hildebrand presenterar (1998) 
forskning där hon studerar lärare som genomför vad hon kallar för “hybrid 
imaginative writing” och kan ses som ett exempel på hennes ingång. Fantasi-
fullt skrivande, menar Hildebrand, är en drivkraft för lärande i naturveten-
skap som samtidigt utvidgar och utmanar gränserna för antagandet om att det 
finns rätt sätt att uttrycka sig inom naturvetenskap. Hon uttycker det på föl-
jande sätt “I seek to interrupt the discourse of dominant science pedagogy, 
hegemonic pedagogy, because my belief is that it acts to reproduce science-
as-is, directly linked to hegemonic masculinity and power through language” 
(Hildebrand, 1998 s. 348). Hon försvarar pedagogiska verktyg så som dans, 
drama, rollspel och involvering av tekniker som används inom historia, filo-
sofi, sociologi. Britt Jakobsson och Per-Olof Wickman (2007) visar i sin 
empiriska studie hur enbart variationerna av estetiska uttryckssätt i elevers 
språkbruk har betydelse för elevers meningsskapande. Allt detta handlar om 
möjlighet till olika uttryckssätt som stödjer elevernas utforskande av vad 
kunskapsproduktionen inom naturvetenskap kan innebära.  

Avslutningsvis kan sägas att vad eleverna kan lära sig i skolans undervis-
ning färgas av etablerade diskursiva vanor både i fråga om vad naturveten-
skap anses stå för och vad som eleverna borde lära. Diskursiva influenser 
påverkar skolans innehåll också genom kursplaner och betygskriterier (Eng-
lund, 1990). Likaså tycks diskursiva naturvetenskapliga utbildningsvanor ha 
betydelse för vilken typ av skolpraktik som blir möjlig i skolan. Inom områ-
det hörs dock kritiska röster till diskursen, som belyser olika spänningsfält 

                                                      
12 McClintock nätverk består av “[E]ducators who focus on gender/science interactions” 

(Hildebrant, 1998 s. 346) 
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som det naturvetenskapliga fältet befinner sig i. Dessa röster pläderar och 
verkar för en förändrad syn både på den naturvetenskapliga verksamheten 
och på skolundervisningspraktiken för att involvera fler elever. 
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Kapitel 2 Datainsamling  

I det här kapitlet beskriver jag mina val av forskningsmetoder, datainsam-
ling, databearbetning, samt urval av skola. Här presenterar jag också över-
enskommelser gjorda med de involverade eleverna och läraren.  

Avhandlingen är uppbyggd med hjälp av forskningsmetoder som involve-
rar olika inriktningar för att kunna belysa olika aktiviteter, händelser och 
handlingar i en och samma verksamhet (Silverman, 2004). De ansatser som 
är aktuella och utgör grunden är den etnografiskt influerade insamlingsmeto-
den, diskursteorin och situerade handlingar13. Gränserna mellan ansatserna 
flyter samman i avhandlingen i och med att de teoretiska utgångspunkterna 
präglar metodologin. Teori och metodologi vävs samman och präglar pre-
sentationen av valda skolsituationer (Wedege, 2010). Det som förenar vä-
vens alla trådar är att alla betonar komplexiteten liksom mångfalden i sociala 
realiteter. Den noggranna analysen av det kvalitativa datamaterialet ses som 
en social konstruktion, som färgas av mig och av mina medforskares erfa-
renheter, vanor, föreställningar om skolverksamheten ifråga. Beskrivningar 
av sociala realiteter eller praktiker inom skolan kan inte heller separeras från 
deltagarna, förhållandena eller av språket vi använder för att beskriva dessa 
(Miller & Fox, 2004). Ingen av de teoretiska eller metodologiska inriktning-
arna i avhandlingen varken strävar efter eller tror på möjligheten av en hel-
täckande beskrivning av händelserna. Däremot ses karaktäristiska handlingar 
som en källa för analyser av aspekter i ett socialt liv som en skolpraktik ut-
gör (Silverman, 2004). Jag inleder med att beskriva den etnografiskt influe-
rade datainsamlingsmetoden, där jag genom fältstudier skapar en bild av 
verksamheten i en undervisningspraktik i biologi. Till de övriga delarna 
återkommer jag i kapitel 4. 

Datainsamling genom fältstudier 
De för avhandlingen aktuella fältstudierna är genomförda under biologiun-
dervisning på högstadiet i en skolmiljö där eleverna själva får ansvara för 

                                                      
13 Begreppet ‘situerade handlingar’ bygger på idén som Evelyn Keller och Helen Longino 

(1996, s. 9) beskriver som en filosofi av förkroppsligad och socialt, tidsmässigt och rums-
ligt belägen kunskap. Detta istället för en “syn från ingenstans”, som de menar är det tradi-
tionella sättet att beskriva. 
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merparten av undervisningstiden14. Den tid eleverna disponerar benämns 
som “egen tid”. Fältstudierna är således gjorda inom en undervisningsform 
som blivit vanlig inom det svenska skolsystemet (Carlgren m.fl., 2006).  

Min första uppgift blev att skapa en bild av arbetet på den skola som var 
villig att delta i forskningsprojektet. Jag använde mig av en datainsamlings-
metod som inspirerats av etnografi. Jag tar hjälp av Martyn Hammersley och 
Paul Atkinson (1995, s. 1) för att beskriva hur den etnografiska inriktningen 
används för att skapa data om arbetet på skolan: “In its most characteristic 
form it involves the ethnographer participating, overtly or covertly, in peo-
ple’s daily lives for an extended period of time, watching what happens, 
listening to what is said, asking questions – in fact, collecting what ever data 
are available to throw light on the issues that are the focus of the research”.  

Hammersley och Atkinson (1995) påpekar att det är sällan som en etno-
grafisk studie har en klar bild av “forskningsproblemet” före mötet med 
verksamheten, utan att den istället i högsta grad påverkas av insamlingspro-
cessen. Från början var syftet med min närvaro i klassens biologilektioner att 
skapa en så mångfasetterad bild som möjligt av verksamheten. Min tanke var 
att utifrån en långsiktig kvalitativ undersökning studera olika livssituationer, 
avsikter och strategier genom observationer, samtal och reflektion för att 
därefter kunna producera en “tjock beskrivning” (Geertz, 1973). Aspekten 
att studien skulle handla om elevernas “lärande” hade jag med mig hela ti-
den. Men vad jag sedan skulle komma att titta närmare på avgjordes av mö-
tet med praktiken.  

Datainsamlingen gick till på följande sätt. Jag hade ständigt tre bandspela-
re med mig, som jag placerade bland eleverna vid olika gruppsamtal. Ibland 
placerade jag bandspelare i ett rum där någon grupp arbetade utan att jag 
själv var närvarande under hela inspelningstiden. Alla helklasstillfällen som 
genomfördes antingen med ledning av läraren eller av elever bandades. Allt 
skriftligt material som eleverna fick, producerade eller använde sig av sam-
lade jag in. Jag kopierade också alla inlämnade prov m.m. Det insamlade 
materialet utgjorde underlag för frågor som jag ställde antingen direkt på 
plats eller återkom till senare i intervjuerna.  

Den etnografiska inriktningen bygger på idén att det finns kunskap som 
kan vinnas genom hög närvaro. I den här studien bidrog min höga närvaro 
till möjligheten att skapa underlag för vissa övergripande eller återkomman-
de uttryck och företeelser som annars inte hade varit möjliga att uppfatta, 

                                                      
14 Under mitt förra forskningsprojekt som handlade om “Timplanelösa skolors miljöer” kom 

jag i kontakt med flera högstadieskolor som hade olika typer av schemalösningar för att 
skapa mer tid som eleverna styrde över. I samband med projektet tog jag del av naturku-
skapslärares berättelser om undervisningen i relation till elevernas egen tid. Lärarna väckte 
min nyfikenhet för att undersöka närmare hur ämnesinnehållet i naturkunskap konstrueras i 
en sådan undervisningsmiljö. När jag sedan sökte efter en skola, klass och lärare till den här 
avhandlingens studie, var ett av mina intressekriterier att hitta en skola med mycket egen tid 
för eleverna. På den valda skolans hemsida beskrevs betydelsen av elevernas egna arbetsin-
satser och det gjorde att jag kontaktade just den här skolan.  
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t.ex. vid kortare nedslag i en verksamhet (Silverman, 2004). Den höga närva-
ron gjorde det möjligt att skapa en uppfattning om hur tiden mellan eleverna 
och läraren fördelades. Den medförde t.ex. att det uttalade kravet på eget 
ansvar fick en väldigt konkret innebörd, nämligen att förvalta sin egen tid 
som utgjorde en stor del av undervisningstiden på ett sådant sätt att det för-
väntade arbetet blev färdigt. Den höga närvaron ledde till upptäckten av 
återkommande strukturer under terminen, så som utdelning av skriftliga kri-
terieunderlag till elever inför varje arbetspass, eller skrivande i loggböckerna 
med jämna mellanrum. Likaså fick jag syn på de med jämna mellanrum 
återkommande påpekanden av det förväntade ansvartagandet, liksom alla 
påminnelser som eleverna fick om att arbetet ska betygssättas. Min höga 
närvaro bidrog också till att notera den stora andelen återkommande “fritids-
prat” bland vissa elevgrupper under den egna tiden, där det visade sig att 
vissa gjorde jobbet hemma istället. Alla dessa företeelser är exempel på 
aspekter som utformar och påverkar elevernas skolvardag och lärande på 
olika sätt. 

Iakttagelser av de återkommande strukturerna gjorde att jag tog upp dem 
till diskussion vid olika tillfällen. Samtal om till exempel betygsättning, till-
förde nya aspekter som påverkade min tolkning av situationen. Mötet skulle 
säkerligen ha formats till något annat om jag enbart intervjuat elever och 
lärare utan någon förankring i de konkreta händelserna i klassrummet. Nu 
hade jag och eleverna gemensamma referensramar, händelser, att hålla oss 
till när vi diskuterade olika skeenden i klassrummet. Situationer som jag 
observerat och bildat mig en uppfattning om, gav mig möjlighet att ändra 
uppfattning och se andra innebörder än vad jag gett dem från början genom 
elevers, eller lärares egna berättelser och förklaringar. Alla dessa företeelser, 
betygsättning, kriterier, loggböcker, eget arbete osv., kan betraktas som mer 
eller mindre kända skoldiskurser idag, men de kommer till uttryck på olika 
sätt beroende på sammanhanget.  

Det finns också ett antagande inom den etnografiska inriktningen att fors-
karens höga närvaro i klassrummet gör dem som ingår i studien mindre be-
nägna att uppföra sig annorlunda än de brukar. Om eleverna, eller läraren, 
uppförde sig som “vanligt” eller inte, är ändå inte det centrala i den här stu-
dien. Oavsett så har studiens datamaterial genererats i en verksamhet under 
närvaro av en forskare. Hur min närvaro påverkade händelserna i klassrum-
met är svårt att uttala sig om. Ibland fick jag motta små korta hälsningsfra-
ser, som att eleverna skämtsamt pratat in på bandspelaren som var placerad 
bland dem och som påminde om det avvikande i situationen jämfört med en 
situation där ingen forskare deltar. Ibland fick jag höra uttalanden på band-
spelaren där eleverna spelar in ett extra meddelande till mig där det framgår 
att de hade glömt att allt bandades. I vissa fall ville inte eleverna att några 
uttalanden skulle tas med, i de fallen har jag självfallet respekterat önskemå-
let. 
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Syftet med studien, mitt intresse, mina teoretiska antaganden, inriktningen 
på att studera hur mening skapas ger naturligtvis konsekvenser. Oavsett hur 
forskare arbetar finns det pluralism- eller exluderingsproblematik (Alvesson 
& Sköldberg, 2008). Redan medvetenheten om att det inte finns en möjlighet 
att inkludera allt, innebär en exkludering. Olika forskningsansatser kan när-
ma sig en och samma skolpraktik från otaliga positioner som resulterar i 
olika typer av diskussion. Min ansats kan sägas ha varit att försöka inkludera 
subjektspositioner15, händelser som tidigare inte fått så mycket plats i forsk-
ningen i naturvetenskapsundervisning (Nyström, 2007b; Brotman & Moore, 
2008), och därmed har jag automatiskt exkluderat några andra. Det här bety-
der ändå inte en begränsning i försöken att läsa positionerna så nyanserat 
som möjligt för att kunna diskutera handlingarnas möjliga avtryck. 

Med sikte på situationer där olika relationer upprättas  

Under min närvaro bland lärare och elever i skolan har jag spelat in olika 
händelser. Jag har därmed haft möjligheter att senare lyssna på inspelningar-
na vid olika tillfällen. Det har lett till att jag har kunnat analysera och dra 
slutsatser, som jag presenterar i de olika artiklarna. Med andra ord är detta en 
praktik som skiljer sig från vad som är möjligt att göra där i stunden när det 
sker. Genom att analysera alla lärarinstruktioner har jag kunnat dra slutsatser 
om hur dessa formats i undervisningen och genom att studera elevernas frå-
gor och svar nå en trolig uppfattning av hur eleverna möter lärares instruk-
tioner. Med hjälp av flera inspelningar har jag haft möjlighet att studera hur 
ämnets innehåll förhandlas i klassrummen, eller hur kön, positioner och rela-
tioner utvecklas och upprätthålls i skolan och hur utbildningspolitik formule-
ras och tillämpas (Walford & Delamont, 2008). Fokus för mina studier har 
varit att i de detaljerade, ibland minut för minutvisa beskrivningarna av hän-
delser, söka relationella aspekter vid konstruktionen av ämnesinnehållet, 
femininitet och maskulinitet. Det handlar om händelser och möten, som är 
hämtade från otaliga lektioner och sociala sammanhang som de utspelats i. 
Som ett konkret exempel kan jag beskriva dataunderlaget som jag använt 
mig av i studien av sketcher som eleverna spelar upp, som presenteras i Ar-
tikel III. I datamaterialet ingår lärarens både muntliga och skriftliga instruk-
tioner om det förväntade resultatet, målkriterierna för arbetet, en transkribe-
rad bandinspelning av arbetsprocessen i en av elevgruppernas planerings- 
och övningsfas av sina sketcher samt videoinspelningar och transkriberade 
texter från de färdiga sketcherna.  

                                                      
15 Inom feministisk poststrukturalism definierar man subjektet som diskursiva positioner, 

“subjektspositioner” man intar i olika situationer. Positionerna kan sinsemellan vara motsä-
gande. Subjektspositioner kan ses som en kontrast till uppfattningar om subjektet som be-
traktas som någonting enhetligt. (Butler 1999 a, Lenz Taguchi 2006). Mer om detta i teori-
avsnittet. 
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En institutionell praktik kan beskrivas i termer av makro- och mikroper-
spektiv (Alvesson & Sköldberg, 2008), dock med en odefinierbar gräns mel-
lan dessa. Det s.k. mikroperspektivet utgörs här av en ofantlig mängd situe-
rade beskrivningar av möten och interaktioner mellan de involverade. De 
situerade beskrivningarna utgör sedan underlag för analyser för att kunna 
svara på avhandlingens delfrågor. Enligt Gale Miller och Kathryn Fox 
(2004) kan man använda små vardagliga uttryck för att visa hur handlingar 
är föreslagna, förhandlade eller avslutade i en viss situation. Elisabeth Grosz 
(1994) beskriver hur lärare och elever kan ses som aktiva agenter och hur 
lärares och elevers handlingar utgör en del av den omgivande förkroppsliga-
de (materiella), diskursiva miljön, en del där diskurserna samtidigt förändras 
genom vårt sätt att agera (Miller & Fox, 2004). I det vi gör måste vi på något 
sätt förhålla oss till diskurserna i sammanhanget (Butler, 1993; Foucault, 
1993). Hur jag förhåller mig till diskurser återkommer jag till och beskriver 
närmare i kapitel fyra.  

De empiriska exemplen i avhandlingen ska betraktas som exempel på 
handlingar som kommit till uttryck i temporära situationer i ett visst sam-
manhang. En och samma person kan vara involverad i många olika typer av 
handlingar, också motstridiga handlingar. Handlingarna i avhandlingen ska 
inte betraktas som ett uttryck för vad vi är, utan snarare som ett uttryck för 
något vi gör (Butler, 1999a). Lärare och elever i valda beskrivningar har 
påhittade namn, och där kan en och samma persons namn skifta mellan de 
olika artiklarna. Jag har valt detta för att poängtera händelsens flyktighet i 
situationen och för att betona att avhandlingen inte handlar om att beskriva 
några specifika individer, utan meningsskapande i diskursiva handlingar.  

Med fokus på biologiundervisning 
Avhandlingen innefattar datainsamling som är hämtad från naturvetenskaps-
lektioner i en klass. Hur klassens övriga lektioner är utformade omfattas inte 
av studien. Klassen disponerade 190 minuter schemalagd tid i veckan för 
naturvetenskap. Under terminen användes all tid till ämnesområdet biologi. 
Avbrott kunde förekomma för idrottsdagar, lovdagar och allmän information 
såsom studievägledning inför gymnasievalet, lärarfrånvaro på grund av mö-
ten osv. Under terminens två sista veckor hade klassen en av de terminsvis 
återkommande projektveckor.  

Jag besökte skolan vid 25 olika tillfällen. Besöken kunde vara allt från två 
timmars besök till heldagsbesök. Jag var inte närvarande vid de tillfällen när 
läraren visste att tiden i naturvetenskap skulle användas till någonting annat 
eller då eleverna enbart hade “ren” egen tid för att fortsätta med sina påbör-
jade uppgifter. Mina vistelser genererade 24 timmar bandinspelningar16, be-

                                                      
16 Bandinspelningarna har resulterat i 289 sidor med transkriberade samtal. 
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stående av intervjuer17, inspelade samtal mellan elever under deras pågående 
arbete, samtal mellan lärare och elever, lärargenomgångar och elevredovis-
ningar. Inför en kommande föräldrakväll videofilmade enhetens lärare elev-
redovisningar som var tänkta som underlag för arbetspresentation inför för-
äldrarna. Jag fick kopior av dessa sammanlagt fyra timmars videoinspel-
ningar. Under vistelserna förde jag också ständiga anteckningar över pågå-
ende händelser och samlade systematiskt allt material i anslutning till 
undervisningen, såsom elevarbeten, prov, provresultat, utvärderingar och 
kriterier för bedömning osv. 

Analysprocess  
De fyra studierna, som presenteras i artiklarna, började ta form redan under 
mina skolbesök. Vissa företeelser återkom oftare än andra och blev därmed 
utmärkande (Wolcott, 2008), så som t.ex. diskussionerna om “basfakta” 
(Artikel II). Dessa återkommande diskussioner gjorde att jag gick vidare 
med iakttagelsen, för att bland annat ta reda på hur eleverna visste vad som 
var mer eller mindre viktig fakta inom ämnet (Hammersley & Atkinson, 
1995). Ett annat exempel var mina iakttagelser av hur elevernas frågor be-
handlades vid olika situationer. Även hur eleverna valde att presentera eller 
prata om vissa innehållsområden under intervjuerna kom att påverka fokus 
för mina studier. När jag sedan efter terminen på skolan började bearbeta 
materialet tog jag fasta på bland annat de nämnda iakttagelserna. Jag läste 
om och om igen det transkriberade dataunderlaget. Analysprocessen av det 
insamlade underlaget var därmed i gång. Därefter kan analysprocessen steg-
vis schematiseras med följande sammanfattning, trots att den processen i 
verklighet har präglats av växelvis förflyttning mellan de olika stegen (jfr. 
Nyström, 2007b). 
 
Steg 1  
Inläsning av det transkriberade datamaterialet i syfte att söka efter det aktuel-
la temat, t.ex. tillfällen där frågan om basfakta berördes (artikel II). 
 
Steg 2 
Eftersökning av variationer inom temat i materialet, där olika typer av sub-
jektspositioner, eller olika positioner utifrån vilka personen talar, kommer 
fram. Gruppering av samstämmiga exempel under olika rubriker. Fortsatt 

                                                      
17 Under skolbesöken genomfördes korta, ej i förväg tidsbestämda intervjuer med några en-

skilda elever och lärare då tillfällen dök upp. Utöver dessa förekom semistrukturerade in-
tervjuer på i förväg bestämda tider. De “planerade” elevintervjuerna genomfördes i grupper 
om tre till fyra elever. Läraren hjälpte till med grupperingarna. Syftet var att åstadkomma 
grupper där eleverna kunde tala så fritt som möjligt.  
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inläsning av materialet som leder till nya grupperingar och rubriceringar, 
sammanställda i tabellform.  
 
Steg 3 
Framställning av tabellerna i en beskrivande text. Grupperingarna förfinas, 
exemplifierade med kortare empiriska sekvenser. Frågor förfinas. Textanaly-
sen blir mer och mer närgången med olika metodologiska verktyg t.ex. med 
hjälp av “Practical Epistemology Analysis” (Wickman, 2006; Wickman & 
Östman, 2002) se Artikel I, II eller “Deliberative Educational Questions” 
(Lundegård, 2007) se Artikel IV. 
 
Steg 4 
De fokuserade analyserna på mikroperspektivet växlas åter till makroper-
spektivet. Ett steg som kan generera ytterligare förfining av rubriceringar av 
händelserna. Det driver också arbetet vidare med att undersöka om handling-
arna i de valda exemplen ger uttryck för olika diskurser och hur dessa förhål-
ler sig till varandra. En avslutande analys av hur olika handlingar producerar 
eller konstruerar olika diskursiva positioner eller utesluter några andra kan 
påbörjas.  

Parallellt med de olika stegen har jag läst olika forskningsrapporter och 
litteratur som belyser, berör eller diskuterar de olika områdena i relation till 
skola, utbildning, naturvetenskap, genus osv. 

Överenskommelse  
Under terminen före den aktuella insamlingsperioden för studien träffade jag 
läraren på skolan då vi diskuterade inriktningen, innehåll och tillvägagångs-
sätt. Innan mitt första besök i klassen informerade läraren i naturvetenskap, 
tillika ansvarig mentor för halva gruppen, eleverna i klassen om att de fått en 
förfrågan ifall de var villiga att delta i en forskningsstudie. Eleverna, liksom 
läraren, fick därefter skriftlig information angående forskningsprojektet, där 
jag beskrev min önskan om att kunna följa skolundervisning i naturveten-
skap i en klass där eleverna har mycket självständigt arbete. I skriften infor-
merade jag också om att studien skulle handla om lärande, där jag ville un-
dersöka hur eller vad eleverna kan lära sig i naturvetenskap under olika ar-
betsformer på grundskolans senare år. Skriften behandlade också materialin-
samlingen där det informerades att jag kommer att föra anteckningar, spela 
in samtal mellan elever, genomföra intervjuer, få tillgång till olika typer av 
arbetsmaterial osv. De fick också veta att resultaten av forskningen kommer 
att utmynna i en doktorsavhandling och att allt insamlat material kommer att 
behandlas enligt gällande forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskapig forskning (Vetenskapsrådet, 2002), som bl.a. innefattar 
information om deras möjlighet att när som helst bryta sitt deltagande.  
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Jag informerade också muntligt om min ‘speciella typ’ av närvaro i klas-
sen, där min tanke var att inte bli involverad i arbetet, utan istället noggrant 
följa händelserna i det pågående arbetet. Detta innebar bl.a. att jag inte skulle 
agera som samtalspartner i frågor som “Kan du hjälpa mig med den här upp-
giften?”, “Hur ska jag lösa det här”, “Vad sa läraren?” osv. Däremot förkla-
rade jag att de var välkomna att fråga mig om det jag gjorde och att jag sä-
kerligen skulle komma att ställa en mängd frågor för att bättre skapa mig en 
bild av det pågående arbetet (jfr Hammersley & Atkinson, 1995). Mitt syfte 
var att inte bli betraktad som en lärare, med allt vad det kan föra med sig. Jag 
berättade också att jag och läraren var överens om att det de talade med mig 
om inte skulle “rapporteras” under terminens gång till läraren. Detta för att 
poängtera att det jag gjorde inte hade något med lärarens betygsättning att 
göra.   

Eleverna fick skriva under blanketter med medgivande eller avböjande att 
delta i studien. Helst skulle även föräldrarnas skriva under. Sammanlagt 15 
elever var villiga att delta i studien, fem flickor och tio pojkar. Två elever 
bestämde sig för att inte delta.   
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Kapitel 3 Skolan och dess diskursiva praktik: 
en del av tidens tendenser 

Arbetet på en skola och dess klassrumspraktiker är enligt Foucault (2002b) 
en del av samtidens diskursiva tendenser, där arbetsformen och innehållet 
påverkas av tillgången till idéer och kunskaper i tiden. Följaktligen har också 
de övergripande strukturerna som klassrumspraktiken i studierna ingår i 
betydelse för dess verksamhet, inte bara i fråga om vad som blir möjligt för 
eleverna att lära sig i skolan, utan också för analyser av studiens resultat. 
Syftet med kapitlet är att situera (placera) studierna presenterade i avhand-
lingens del två i ett vidare sammanhang genom att beskriva skolmiljön och 
arbetet som eleverna är delaktiga i under terminen. 

Skolan är en kommunal 7-9 grundskola. Vid tiden för mitt besök hade 
skolan ca 590 elever och hade varit i gång fem år. Skolan är organiserad i 
åtta arbetsenheter. Skolbyggnaden är belägen i en storstadsförort bestående 
av höghus, radhus och villor. Den har flera våningar med vissa gemensamma 
lokaler så som matsal, bibliotek, gymnastiksal, laborationssalar, föreläs-
ningssal, sal för hemkunskap, fritidshem, expedition samt lokaler för enhe-
terna.  

Varje arbetsenhet har egna lokaler dit eleverna kommer in med en speciell 
behörighetskod. Enheten som eleverna i studien tillhör består av 80 elever i 
årskurs 7-9 och 6-7 lärare. Sjutton av eleverna går i årskurs 9, varav 15 del-
tar i den här studien. Enhetens lärare och elever delar på lokaler som består 
av kapprum med elevskåp, toaletter, datorsal samt en större samlingssal som 
de övriga fem större rummen mynnar ut i. Fyra av rummen har plats för 20-
25 personer och i ett av rummen har lärarna sina enskilda arbetsplatser. Alla 
rum har fönster så att det går att se både ut ur byggnaden men också in mot 
enhetens samlingssal. I samlingssalen finns bordsgrupper och en tresitsig 
gammal soffa, som ofta under min närvaro är upptagen av minst sju elever.  

När eleverna har “egen tid” sitter de eller rör sig antingen inom enheten, 
där det oftast också vistas elever från enhetens andra klasser, eller utanför de 
egna lokalerna. För att få sitta i biblioteket eller i andra lokaler utanför måste 
eleverna tala med läraren först. I vissa fall kan de utföra arbetet hemma istäl-
let, bland annat på grund av bättre datortillgång. 

Enligt Skolverkets statistik för den aktuella tiden för studien utgjordes 
knappt hälften av skolans elever av flickor, vilket är strax under snittet i ri-
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ket. Föräldrarnas utbildningsnivå18 låg en aning över rikssnittet19 och 19 % av 
eleverna hade utländsk bakgrund (i riket13 %). Utifrån Skolverkets kriterier 
representerar skolan en rätt så genomsnittlig svensk skola.  

Undervisningens innehåll  
Höstterminen för klassen bestod av naturvetenskapsundervisning med skif-
tande typer av arbetsuppgifter. Händelseförlopp involverade olika typer av 
spänningsfält där jag valt att analysera några av dem och som finns presente-
rade i de fyra fristående studierna i del två. Nedan ger jag en översiktlig pre-
sentation över vilka arbetsmoment om människokroppen terminen kom att 
innehålla.  

Terminen började med att läraren tillsammans med eleverna planerade det 
övergripande innehållet och arbetsformen. Efter att eleverna läst i Lpo 94 
tillhörande kursplan om de naturorienterade ämnena kom de fram till att 
höstterminens arbete skulle handla om “människokroppen”. Trots en viss 
tröghet, som läraren uttryckte det, i önskemålen angående arbetsformen re-
sulterade diskussionerna i att eleverna önskade sig många kortare prov i 
stället för ett större och att få mer av vad de kallade för “egen forskning”.  

Arbetet började sedan med ett kort läsavsnitt i biologiboken om celler och 
deras funktioner, vilket sedan avslutades med ett skriftligt prov. Därefter 
följde tiden då jag var närvarande. Inför varje arbetsmoment delades mål och 
betygskriterier ut, ibland med olika arbetsbedömningsmallar, som gav ele-
verna möjlighet att värdera sina och ibland även sina klasskamraters arbets-
insatser. Eleverna skriver dagligen i sina loggböcker om sitt arbete inom 
olika ämnen inklusive naturvetenskap. Det eleverna skriver om naturveten-
skap kommenterar naturvetenskapsläraren därefter skriftligen. Nedan följer 
en översikt av terminens olika arbetsmoment, där jag förtydligar vissa delar 
med hjälp av lärar- och elevuttalanden. 

Faktahäften om kroppen  

Efter avsnittet om kroppens celler fortsätter terminen med individuellt arbete 
där elever skriver ett faktahäfte om kroppen. Läraren förklarar arbetet inför 
klassen på följande sätt:  

 

                                                      
18 Medelvärde av avgångselevernas föräldrars utbildningsnivå, faderns respektive moderns 

högsta utbildningsnivå. “Utbildningsvärde 1 innebär genomgången folkskola/grundskola, 
utbildningsvärde 2 innebär att personen ifråga har genomgått gymnasial utbildning i högst 
tre år och utbildningsvärde 3 innebär att personen genomgått fjärde året på gymnasiesko-
lans tekniska linje eller erhållit minst 20 högskolepoäng” (Utdrag ur Salsa Skolverkets ana-
lysverktyg för bedömning av skolors samlade betygsresultat ur riksperspektiv). 

19 Riksnittet är 2,14 
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Ni ska inte använda bokens ord eller bokens exakta struktur utan ni väljer 
själva hur ni vill lägga upp det här. ‘Man borde förklara så här, det vore 
mycket enklare.’ Alltså; ett häfte, enskilt, läsa in på kapitlen och sen skriva 
med egna ord vad ni tycker är viktig kunskap i form av text och bilder. För de 
här häftena som ni gör, ska sjuorna sedan använda när de ska läsa om krop-
pen. Ni ska alltså göra undervisningsmaterial för sjuorna. Därför gäller det att 
du gör ett bra jobb med ditt häfte. /.../ På ert häfte ska ni alltså tänka på lay-
out, om ni ska skriva med dator eller för hand. Tänk på textformatet, innehål-
let, innehållsförteckning är kanske helt enkelt bra att ha. Sen så står det där [i 
de skriftliga instruktionerna] att ni får gärna hitta på egna uppgifter och upp-
drag till kapitlen t.ex. om man har något experiment man tänker att man kan 
göra till det här avsnittet, prova på det här eller … så där. Det ska vara färdigt 
under vecka 41. Då har man alltså vecka 41 på sig då. /…/ ni kan kontrollera 
varandras, påpeka saker och ting. /.../ Man kanske lämnar in den till mig tidi-
gare under vecka 41 så att jag hinner titta igenom “Ja, det här var ju bra. Du 
kanske bör tänka på det här”. /.../ Sen kommer ett mindre prov på de här ka-
pitlen. 

Här uttrycker läraren förväntningar på det arbete eleverna ska åstadkomma. 
Alla fakta finns beskrivna i boken och eleverna förväntas ta del av dessa. 
Men, eleverna själva kan välja ut de fakta de anser vara “viktig” kunskap för 
eleverna i sjuan. Läraren påvisar elevernas möjlighet att presentera området 
på ett mer pedagogiskt sätt än vad boken gör. Detta arbete kan sägas befinna 
sig inom spänningsfältet mellan å ena sidan frihet i val av innehåll och pre-
sentationssätt och å andra sidan förväntade faktakunskaper som sedan mäts i 
slutet av arbetsperioden.  

Att hålla en lektion 

Efter arbetet med faktahäften följer gruppvisa arbeten med uppgift att plane-
ra och genomföra en lektion inför klasskamraterna. Lektionsinnehållet ska 
handla om “blodsjukdomar och reningsverk”, “huden”, “skelett och musk-
ler/rörelse”. Nu har läraren bestämt ämnesområden och gruppsammansätt-
ningen. Nedan ett kort utdrag från en lektion som fyra elever tillsammans 
genomför. 

 
Miranda:  Vi är från kroppsuniversitet och vi ska hålla en liten föreläsning för er 

om skelettet och muskler. Eh … Vi tänkte börja med att ni ska få gå 
en liten tipsrunda, med olika frågor på det som vi ska prata om idag. 
Så ni kan ju greppa fram de papper, så kan ni gå. De sitter uppe såhär.  

                       [Eleverna går tipsrundan, därefter samlas de åter i klassrummet] 
Miranda:  Nu får ni vara uppmärksamma på det vi säger. För … ni ska rätta era 

egna [svar]. Och vi kommer att säga alla svaren när … på vår lilla fö-
reläsning här. 

Linus:  Man kommer inte att komma ihåg de rätta svaren. 
Miranda:  Nej, det är sant. Men ni får komma ihåg det i huvudet. Vi frågar er 

sedan, såhär. Aa, det här är Greger [pekar på ett visningsskelett]. Han 
är vårt [exempel] på stativ på hur ett skelett ser ut. Alla ser ut såhär, i 
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princip. Eh … Varje fullvuxen människa har 200 skelett i kroppen. 
Sedan beror det på … [föreläsning fortsätter] 

 
I likhet med att skriva ett faktahäfte om människokroppen visar eleverna nu 
att de handskas med frågan gällande vilken faktakunskap de anser är väsent-
ligt att ta med liksom hur de kan presentera innehållet på ett pedagogiskt och 
intressant sätt, den här gången inför sina klasskompisar. Gruppen ovan i 
likhet med de övriga grupperna presenterade faktafyllda beskrivningar över 
sitt ämnesområde. De flesta gav detaljerade beskrivningar inom sitt område 
som många av eleverna hämtat från nätet. Nedan ett kort exempel av en fak-
tapresentation i samband med lektionen om “huden”. 
 
Valle:  Vi ska hålla på med huden. Jag har basfaktan och … Första lagret 

heter epidermis, och är 0,05 till 0,5 millimeter tjockt. Huden andas 
genom cellerna, som reglerar fuktigheten. Hudens … Hudcellernas 
livslängd är cirka 30 dagar. Sedan stöts de bort, och ersätts av nya. 
Dermis, heter nästa hudlager, även kallad läderhuden. I läderhuden 
finns processer som håller igång immunförsvaret. Subkutis är det tred-
je, och innersta lagret under huden. Det innehåller fettceller och bind-
väv, som skyddar … som skyddar underliggande muskulatur och ben. 
Rynkor orsakas av att subkutis har förlorat vätska. 

 
Eleverna förväntas i första hand behärska vad läraren uttrycker som “basfak-
ta om människokroppen”. Att behärska “basfakta” anses vara ett viktigt kri-
terium som ska vara uppfyllt för att eleverna ska uppnå den lägsta betygsni-
vån (G)20. Det spänningsfält som uppstår mellan basfakta och elevernas me-
ningsskapande studerar och diskuterar jag mer ingående i Artikel II. 

Blandade arbetsmoment  

Under en kortare period består elevernas undervisning av en blandning av 
arbetsområden hämtade direkt ur boken (hjärnan, reaktion, sinnen) följt av 
små läxförhör. Under den perioden håller läraren en av terminens två korta 
“föreläsningar”, där den ena handlar om “hjärnsjukdomar” och den andra om 
“könsorganen”. Delar av lektionen om könsorganen utgör underlaget till 
Artikel II. Klassen har också en gruppövning om nervsignaler. De elever 
som vill erbjuds möjlighet att ta del av en interaktiv DVD om sinnena och 
titta på en kort film om synen. I samband med filmen genomför klassen en 
laboration där de dissekerar ett kalvöga. Situationer från den laborationen 
utgör grund för Artikel I. Under denna period introducerar läraren för ele-
verna ett arbete där de ska planera och genomföra en argumentation om ett 
ämnesområde som berör kroppen. Elevernas val av arbete och deras argu-
mentationer presenterar och analyserar jag i Artikel IV.  

                                                      
20 Betygnivåerna för tiden utgjordes av tre nivåer G = godkänt, VG= väl godkänt och MVG= 

Mycket väl godkänt. 
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Projektarbeten 

Elevernas termin avslutas med ett tvåveckors projektarbete som involverar 
arbetsenhetens alla tre klasser och som också utgör ett återkommande inslag 
på skolan i stort. Eleverna får ett kompendium som innehåller det mesta de 
behöver veta om projektet. Den här gången är projektet inriktat på svenska, 
engelska samt på de samhällsorienterade och naturorienterade ämnena, kun-
skapsområden som också finns formulerade i betygskriterier för det förvän-
tade resultatet. Temat för projektet handlar om hur olika typer av mänskliga 
relationer kan påverka elever och vilken syn samhället har på olika förhål-
landen. För eleverna i årskurs nio innefattar projektets naturvetenskapliga 
del att hålla en redovisning om olika droger; alkohol, narkotika, tobak och 
pornografi, liksom att i små grupper planera och spela upp korta sketcher om 
moraliska dilemman, som ungdomars människokroppar kan tänkas eventu-
ellt möta eller hamna i. Sketcherna utgör underlaget för studien i Artikel III. 
Dessa moraliska dilemman sätter punkt för hela höstens arbete med männi-
skokroppen.  

Skolpraktik med självreglerad arbetstid  

De yttre ramarna för hela avhandlingens empiriska material utgörs av en 
praktik där eleverna har ansvar över en stor andel av tidsanvändningen. Av 
den totala tiden som klassen använde till naturvetenskapsundervisning, an-
svarade eleverna för närmare 70 procent av tiden, vilken kan kallas för 
“självreglerad arbetstid” (Eriksson m.fl., 2004) i och med att eleverna själva 
ansvarar och reglerar var, och på vilket sätt, de vill genomföra de tilldelade 
arbetsuppgifterna. Arbetena måste vara relaterade till de förväntade kunska-
perna som presenteras för eleverna inför nya arbetsmoment i form av skrift-
liga kriterier. Under elevernas egen arbetstid går läraren runt bland eleverna. 

Enligt min ungefärliga skattning använder läraren cirka en femtedel av 
klassens totala tid till att tala inför helklass, varav hälften av tiden går till att 
tala om ämnesinnehåll och andra hälften till att tala om arbetsformen. Resten 
av den totala tiden används till olika typer av prov, till allmän information 
(t.ex. friluftsdag, info om gymnasievalet) och till att fylla i elevernas logg-
böcker.  

Den självreglerade tiden, alltså tiden som eleverna har till sitt förfogande, 
kan jämföras med forskning om arbetsmetoder i klassrummen i den svenska 
grundskolans årskurser 1-9, där i genomsnitt ungefär 40 procent av tiden är 
vigd för självreglerat arbete (Carlgren et al., 2006; Jedeskog, 2007). I jämfö-
relse med andra svenska skolor kan klassen i studien sägas ha en högre andel 
av egen tid än andra, något som ändå följer tendenser inom den svenska sko-
lan i fråga om elevernas ökade andel av den totala styrningen av undervis-
ningstiden. 
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Lärarens och elevernas roll under elevens självreglerade arbetstid 

I ett samtal med läraren tydliggör läraren hur hennes tid under elevernas 
“egen tid” kan falla ut. Enligt läraren går ungefär häften av tiden till att hålla 
ordning på eleverna, cirka en femtedel går till annat som inte direkt hör till 
lektionsinnehållet och slutligen en tredjedel av tiden går till att diskutera 
innehållet eller formen av det aktuella ämnet med eleverna. 

Nästan hälften av tiden, eller fyrtio procent kanske något sånt där … tror jag 
att jag lägger ner på att, kolla att de gör det de ska göra, kolla att de inte har 
surfat på nätet, se till att de liksom kommer igång, och sådär. Och sedan, den 
övriga tiden … diskussion och allt annat som händer, som inte riktigt tillhör 
lektionen såhär, utan det är någon som ringer och söker en, eller man måste 
kliva in för någon annan, för någon är sjuk. Mycket sådana där grejer … Man 
kan säga att kanske trettio procent går till att gå runt och titta och … just och 
diskutera och hjälpa till. Och så tjugo procent går till lite annat som är runt 
om, som händer hela tiden. (Ur lärarintervju med klassens lärare i naturveten-
skap) 

Lärarens roll i den här naturvetenskapliga skolpraktiken kan sägas bestå av 
att introducera nya områden, dela ut skriftliga mål för arbeten och kriterierna 
för de olika betygsnivåerna, som hon författat antingen ensam eller i samar-
bete med andra lärare21. Här ingår även att genomföra korta föreläsningar, att 
samla underlag för bedömning, att övervaka och handleda elever med deras 
aktuella arbeten. Lärartiden präglas av ständiga samtal eller engagemang i 
någonting som pågår i lokalerna. Läraren berättar vidare om sin roll i denna 
skolpraktik: 

Jag föredrar ju att ha ganska fria lektioner. Jag tycker inte riktigt om att ha lä-
rarledda lektioner. /…/ Jag trivs nog mer i den rollen, att vara handledare mer 
än att … än att stå och liksom rapa upp … och berätta. Alltså det kan ju vara 
ok att man kan stå och berätta om nyheterna som har hänt. Men att stå och 
berätta hur … hur det går till, och visa på en overhead när du sväljer maten, 
det tycker jag inte känns relevant på något sätt. Det kan de gå in på nätet och 
se en videofilm om, om de vill absolut se. Eller de kan läsa om det eller 
komma och fråga mig om det är något de inte förstår. Men jag känner att, det 
känns som att de lär sig mer på att ta reda på egen fakta. Men man måste kol-
la av att de har tagit reda på det på något sätt. (Ur lärarintervju) 

                                                      
21 Skolans utbildningssatsning för lärarna de senaste 1,5 åren har handlat om betyg- och be-

dömning. 
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Mycket av det som traditionellt22 kan beskrivas som en klassrumsituation ser 
annorlunda ut här. Eleverna förväntas vara mer aktiva och delvis överta ar-
beten som tidigare har ansetts tillhöra lärarens jobb. Detta är ett exempel på 
en strukturförändring inom skolans värld som medfört en förflyttning från 
lärarens detaljstyrning av tidsanvändningen till att eleverna förfogar och 
ansvarar över en stor del av tiden (Carlgren, 2006; Eriksson m.fl., 2004). 
Tiden som eleverna förfogar över kan ha olika benämningar på olika skolor, 
men gemensamt för dem alla är att eleverna själva styr och påverkar arbets-
förloppet och arbetstakten i större grad än i en traditionell undervisning 
(Lindblad & Sahlström, 1999; Ståhle, 2006). Denna form har spridit sig till 
skolans alla stadier23 (Eriksson m.fl., 2005), och den är också en del av det 
pedagogiska upplägget för en hel friskolekoncern i Sverige (Ståhle, 2006).  

Många lärare uttrycker i likhet med läraren i studien att de under den 
självreglerade arbetstiden förväntar sig att eleverna tar ett större ansvar för 
sitt lärande än tidigare varit vanligt (Andreé, 2007; Eriksson m.fl., 2004). 
Arbetet är målinriktat och med särskilda kriterier som måste uppfyllas, bero-
ende på vilket betyg eleven strävar efter. Denna tendens i tiden, med beto-
ning på elevernas eget ansvarstagande, verkar fortfarande hålla skolan i sitt 
grepp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      

22 Martin Kristiansson (2005) definierar traditionell klassrumsundervisning som någonting 
som tog sin utgångspunkt i den enskilde lärares planering av lektioner. Vad som skulle ske 
under lektionerna styrdes av läraren utifrån ämnet och till ämnet knuten läromedel som 
läraren valt ut. Läraren presenterade ett urval av ämnesinnehållet inför sin klass under lek-
tionens första del. Under mitten av lektionen arbetade klassens elever enskilt eller i grupp 
utifrån lärobokens innehåll. Lektionens sista dela innehöll en gemensam frågestund om det 
man arbetat med så att eleverna kunde fråga läraren om sådant som de inte förstod och 
läraren kunde få en uppfattning om vad eleverna tillägnat sig underlektionen. Avslutnings-
vis berättade läraren vad eleverna skulle ha i läxa inför nästa gång de skulle träffas. När 
detta tillfälle kom, förhördes eleverna på läxan skriftligt eller muntligt och därefter genom-
fördes lektionen utifrån samma inarbetade mönster. 

23 Den ökade andelen av “självreglerat arbete” eller vad många väljer att kalla för individual-
iserat arbete har medfört viss debatt, bland annat med försök till at analysera tendenserna. 
Zygmunt Bauman (2002) menar att det självreglerade arbetet kan ses som en möjlig följd 
av vad han kallar tjugonde århundradets projekt av individualisering. Andra menar att indi-
vidualiseringen kan ses som en efterfrågan på det postmoderna samhället, där flexibilitet, 
företagsamhet, planering och ett personligt ansvar betraktas som viktiga egenskaper (Carl-
gren m.fl., 2006).  
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Att utveckla ökat ansvar hos eleverna för olika delar i undervisningen är 
också något som betonades i den svenska läroplanen som gällt fram till 2011 
(Skolverket, 1998)24. Vissa forskare menar att det självreglerade arbetet har 
betraktats som en modern form av undervisning bland lärarna, där lärarna 
också har sett arbetsformen som ett sätt att underlätta lärandet så att eleverna 
når sina individuella kunskapsmål (Eriksson m.fl., 2004; Ståhle, 2006). Det 
egna arbetet enligt scheman formulerade i planeringsböcker och loggböcker 
har också beskrivits som en pedagogisk praktik där eleverna lär sig att iden-
tifiera sociala normer och förväntningar (Bartholdsson, 2007; Bergqvist & 
Säljö, 2004).  

Det här är inte en avhandling om de pedagogiska ramarna utan om vilken 
typ av meningsskapande kring specifika lärandemål som möjliggörs i en 
skolpraktik, som i det här fallet praktiserar den här typen av tidsfördelning25. 
En viss förståelse för de övergripande strukturerna har dock betydelse för 
analyserna i studiens olika undersökningar. Att söka innebörd i olika diskur-
siva uttryck som handlingar, ritualer och strukturer m.m. är en del av etno-
grafiska studiens kännetecken (jfr Geertz, 1991; Wolcott 2008). De bidrar 
till att skapa förståelse för arbetet i klassen. Den övergripande strukturen 
verkar bädda för en faktainriktad undervisning med bestämda fakta som 
eleverna själv kan söka efter, ett område som analyseras och diskuteras i 
Artikel II. 

Eleverna under den självreglerade tiden 

När jag vistades bland eleverna under deras “egen tid”, eller under den själv-
reglerade tiden, noterade jag många olika typer av elevinsatser. Några elever 
var insjunkna i sina arbeten, andra inte. Under elevintervjuer tog jag upp 
ämnet till diskussion. Nedan berättar en grupp pojkar som tillhör olika ar-
betsgrupper om sitt arbete där de hade i uppgift att planera och genomföra en 
lektion. 

                                                      
24 Exempel på avsnitt i Kursplanerna:  
“Den [undervisningen] skall utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar”  
“Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja 

kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande 
och ta ansvar” 

“Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att 
aktivt deltaga i samhällslivet. Den skall utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar.” 

“Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja 
kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande 
och ta ansvar” 

“Eleverna skall få möjligheter att ta initiativ och ansvar. De skall ges förutsättningar att ut-
veckla sin förmåga att arbeta självständigt och lösa problem” (Skolverket, 1998 s. 5-6). 

”organisera och genomföra arbetet så att eleven /…/successivt får fler och större självständiga 
uppgifter och ett ökat eget ansvar” (Skolverket, 2011 s. 11). 

25 Läs mer om dessa ramar i t.ex. någon av följande: Andrée 2007; Bergqvist & Säljö 2004; 
Eriksson et al. 2004; 2005; Österlind 1998; 2005. 
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Sixten:  För i vår grupp satt vi och snackade typ alla lektioner, så fick man 
göra allting hemma. Det var ju mycket så. 

Theo:  Vi satt mest och … 
Sixten: Tog det lugnt. 
Theo:  Tog det lugnt egentligen. Vi … Det första vi gjorde det var ju … Vi la 

upp bara hur vi skulle göra. Vi använde SmartBoard, vi tar upp vilka 
saker vi ska göra, prata om. Och sedan så: du går dit, du går dit, du går 
dit, du går hem. Jaa … så får du plugga. 

Sixten:  Och sedan gjorde vi inget på två lektioner. 
Vincent:  Vi delade bara upp det liksom. Du tar hudsjukdomar. Någon tar … 

liksom … finnar och sånt … Och sedan bara stack alla åt olika håll. 
Sixten:  Ja, så gjorde vi, fast vi stack inte åt olika håll, utan vi satt kvar och 

snackade. 
 

Eleverna visade att de hade olika strategier för att lösa sina uppgifter. Några 
gjorde det mesta i skolan, andra i hemmet. Oftast fick de flesta sina arbeten 
färdiga under den avsatta tiden. Det var frestande att jämföra med hur vuxna 
fungerar i motsvarande arbetssituationer. Visst arbetar vuxna, men nog pra-
tar de mycket om annat också. Eleverna visar ett mönster som känns igen, 
men i skolans värld är det inte riktigt tänkt så. Några pojkar förklarade det 
hela på följande sätt, när jag ställde frågan ifall det inte stör deras arbete när 
de pratar om annat samtidigt som de ska göra jobbet: 

 
Filip:  Nej. Jag tycker inte att det stör. Det är ändå … Det är bara roligare i 

skolan då. 
Auli:  Okej. 
Casper:  Att få prata mycket. Man hinner ju ändå få det man ska gjort. 
Auli:  Och det är det som är roligt i skolan? Att träffa kompisarna och så … 

prata om … om annat. 
Filip:  Ja. 

 
Att ha möjligheter till att prata om mopeder, som samtalen bland dessa killar 
ofta handlade om, gör att skolan blir roligare påpekar pojkarna. Skolans 
värld utgör en viktig social arena för utbyte av olika erfarenheter. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att klassens skoltermin innehåller 
många typer av möten där olika slags förväntningar möts, förhandlas och där 
olika slags spänningsfält uppstår. Nämligen möten mellan å ena sidan elever 
och å andra sidan kriterier med förväntade kunskaper, förväntade arbetsre-
sultat, lärarens inlägg, individuella arbeten, arbetet hemma, arbetet ihop med 
andra, redovisningar, böcker, nätet, fritiden, kompisar osv. Därtill kommer 
friheten eller ansvaret för tidsfördelningen i den egna arbetstiden. Den ut-
ökade andelen av egen tid är ett exempel på en konkret diskursiv förändring 
av skolans inre strukturer som har betydelse för vad som innesluts eller ute-
sluts, och vilken typ av meningsskapande som blir möjlig om människo-
kroppen.  
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Kapitel 4 Teoretiska perspektiv på diskursiva 
spänningsfält i konkreta klassrumssituationer 

Avhandlingens syfte är att söka och analysera handlingsutrymmet mellan 
elever och naturvetenskapsundervisning i en befintlig, konkret skolpraktik 
för att utforska möjligheter som finns i det oförutsedda i undervisningen. Det 
antagande som ligger till grund för att utforska dessa möten är att lärande, 
meningsskapande, sker i möten. Det innebär att mötena betraktas som rela-
tionella och att det som kallas oförutsett, elevers frågor, handlingar eller 
andra avbrott, kan ha betydelse för lärande. I det här kapitlet beskrivs vad de 
valda teoretiska antagandena står för, närmare bestämt, vilket meningsska-
pande som blir möjligt att studera.  

De teoretiska utgångspunkterna som hjälpt mig i studierna är hämtade 
från ett feministiskt paradigm där Judith Butlers subjektsteori (1993; 1997c; 
1999a) influerad av Foucaults (1993; 2002b) teorier om makt, kunskap och 
det mänskliga subjektet är centrala. I arbetet med studierna väver jag sam-
man de olika feministiska influenserna med hjälp av bl.a. Shannon Sullivan 
(2001), som i sin forskning utgått från de ovan nämnda teoretikerna. Sullivan 
nämner även att John Dewey’s texter (1996c) har utgjort en viktig inspira-
tionskälla när det gäller att infoga den s.k. biologiska människokroppen26 i 
sammanhangen. För att vidga mina möjligheter att kunna beskriva inneslut-
ning respektive uteslutning i fråga om presentation av könstillhörighet, 
kommer jag även utgå från Yvonne Hirdman’s (1990; 2003) teorier. Luce 
Irigaray’s (1985b; 2000; 2008 ) teorier öppnar upp för möjligheten att disku-
tera det som “ännu ej kommer till uttryck” i mötena. Även Gert Biesta’s 
texter (2006) utgör ett stöd när det gäller att söka det oförutsedda och ovän-
tade. Med dessa filosofiskt influerade teoretikers texter som utgångspunk 
beskriver jag avhandlingens ansats i frågorna om inneslutning, uteslutning 
och dess möjliga konsekvenser för elevernas meningsskapande om männi-
skokroppen.  

Karaktäristiska drag hos de valda utgångspunkterna är att de stöder möj-
ligheter att betrakta och beskriva skolpraktiken och det meningsskapande 
som kan ske, genom att studera situerade sammanhang där utrymmet mellan 
de involverade och deras handlingar är influerade av olika diskurser (Fouca-

                                                      
26 I Lpo94 liksom i Lgr11 används begreppet “den biologiska människokroppen” som biolo-

giundervisning ska handla om. 
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ult, 1980; 2002c). I de olika studierna presenteras diskurser, som präglas av 
strukturer, som har betydelse för hur eleverna uppfattas och hur de uppfattar 
sig själva i sammanhangen (Sullivan, 2001).  

Samtliga av de valda perspektiven förkastar totaliserande och essentialis-
tiska beskrivningar av världen. Istället framhålls antaganden som rör sociala 
kategorier som genus, klass, etnicitet och sexualitet, och hur dessa kan kon-
stitueras i olika sammanhang, som till exempel i diskussionerna om naturve-
tenskap och i aktiviteterna i dess praktiker. Sociala kategorier behöver stän-
digt ifrågasättas och störas för att möjliggöra, om än en temporär, förskjut-
ning av en möjlig över- och underordning (Lenz Taguchi, 2004), för att där-
med bereda plats för det oförutsedda i undervisningssituationerna (Biesta, 
2006; Todd 2008). De antaganden inom de teoretiska perspektiven i innehål-
let, som ligger till grund för de fyra olika delstudierna, kan sammanfattas 
som följande:  

 
– visat tvivel mot en presentation som ofta sägs härröra från upp-

lysningens ideal om förnuft och objektivitet där tanke och kropp 
skiljs åt,  

– beskrivningar av diskurser och makt, 
– en alternativ, icke essentialistisk syn på jaget,  
– dekonstruktion av kön/genus, 
– tron på frigörande möjligheter i diskursanalyser.  

(Skelton & Francis, 2009).  
 

Analysinslagen på de empiriska exemplen fokuserar som Mats Alvesson och 
Kaj Sköldberg uttrycker det på “maktförhållanden och andra uttryck för do-
minans som medför att vissa intressen gynnas på bekostnad av andra i de 
förståelseformer som till synes spontant uppstår” (Alvesson & Sköldberg, 
2008 s. 350).  

Skolverksamhet – en inneslutande och uteslutande diskursiv 
praktik  

Vad, när allt kommer omkring, är egentligen ett utbildningssystem om inte en 
ritualisering av ordet? Eller ett bestämmande och fixerande av de talande sub-
jektens roller? Eller en fördelning och tillägnelse av diskursen med dess kun-
skaper och makt? (Foucault, 1993 s. 32)  

Foucault (1993) skriver om hur språkliga och diskursiva praktiker avgränsar 
vad som kan sägas, vetas och vad som kan göras. Både Dewey (1996b) och 
Wittgenstein (1992) har visat hur språket inte kan betraktas som en spegling 
av någon yttre verklighet. De båda betonar betydelsen av att se språket som 
en praktik, något som vi gör. Det är denna praktik av görande som analys-
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verktygen som jag använder mig av i studierna hjälper mig att studera. Både 
“Practical Epistemology Analysis” (Wickman, 2006; Wickman & Östman, 
2002) och “Deliberative Educational Questions” (Lundegård, 2007) vilar på 
Deweys’s och Wittgenstein’s antaganden om språket som praktik. Med 
andra ord ses språket här inte som ett abstrakt objekt med givet innehåll, 
utan ordens och talets betydelse får sin mening i situationerna, handlingarna 
de används i. Det intressanta utifrån det här perspektivet blir då hur språket 
används i de mänskliga mötena i skolpraktiken, vilka enligt Foucault (2002c) 
är diskursiva.  

I avhandlingsarbetet står diskurs för de handlingsmönster som påverkar 
tillgången till möjliga idéer, kunskaper, frågor som kan ställas och som där-
med kan komma att styra konstruktionen av elevernas meningsskapande i 
situationer. Foucault (1993) menar att alla praktiker har diskursiva aspekter i 
och med att diskurs handlar om språklig kunskapsproduktion. Han beskriver 
en “diskursiv praktik” som “praktiska handlingar som systematiskt bildar de 
objekt de talar om” (Foucault, 2002c s. 67). Foucault skriver vidare “/.../ det 
är en mängd av anonyma, historiska regler, alltid definierade i tid och rum, 
som under en bestämd epok och för en given social, ekonomisk, geografisk 
eller språklig krets har definierat de villkor under vilka utsägelsefunktionen 
utövas” (2002c, s. 145).  

Det diskursiva sammanhanget skapar olika subjektiviteter eller, som Fou-
cault (2002c) uttrycker det, olika subjektspositioner utifrån vilka lärare och 
elever talar. I mänskliga möten finns olika typer av maktrelationer beroende 
på vilka som är involverade i interaktionen. Dessa relationer uttrycks i hand-
lingar i olika undervisningssituationer, som ger uttryck för olika subjektspo-
sitioner. Samma lärare eller elev kan upprätthålla t.ex. flera naturvetenskap-
ligt orienterade subjektiviteter eller subjektspositioner som kan skifta bero-
ende på diskursivt och språkligt sammanhang och vilket maktspel som pågår 
(Butler, 1999a). Begreppet subjektsposition betecknar de möjligheter, som 
olika grupper av människor kan inta i förhållande till de diskursiva samman-
hangen. Foucault menar att en person, eller elev som i mina studier, skapar 
en viss specifik utsaga i ett möte, där hon/han upptar sin tids möjliga elevpo-
sition. Foucault menar att eleven därmed inte talar i egenskap av individ utan 
utifrån en särskild grupps funktion så som den är positionerad i olika diskur-
ser (2002c). Personerna, eller eleverna, är således representanter för de sub-
jektspositioner som diskursen tillhandahåller och de upptar de utrymmen 
som diskursen möjliggör. Även om dessa positioner och relationer mellan de 
involverade är föränderliga, så är en part ofta mer dominant än en annan, 
menar Foucault.  

Foucault, likt Butler (1999a), talar om maktutövningen som verkar genom 
produktion av kunskap inom t.ex. familjen, hemmet och skolan. Makten 
handlar inte om att bestämda individer besitter makten, utan om någonting 
som utvecklas genom diskursiva normer (Gytz Olesen m.fl., 2004). Makt är 
något som utövas av alla (Foucault, 2003). Foucault betraktar inte makt ute-
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slutande som något hämmande, utan konstaterar: “If power were anything 
but repressive, if it never did anything but to say no, do you really think one 
would be brought to obey it?” (Foucault, 2000a s. 120). Att utövandet av 
makt blir möjligt och accepteras, bygger på att det också kan bidra till och 
skapa kunskap, enligt Foucault. Han poängterar att makt kan komma underi-
från, men att den också kan cirkulera: “it needs to be thought of as a produc-
tive network which runs through the whole social body” (Foucault, 1980 p. 
119). Foucault skriver: “Power is everywhere, not because it embraces eve-
rything, but because it comes from everywhere” (1979, s. 93).  

Makten är därmed inget som kommer utifrån, utan något som vi är med 
och producerar genom kollektivt konstruerade diskurser. Att vissa patriarka-
la förtryckande strukturer överlevt och kunnat fortgå betyder att människor-
na fortsatt att agera utifrån dessa (Lenz Taguchi, 2004). I artikel III berörs 
hur en manlig dominans lever bland dagens ungdomar och hur ungdomar är 
medvetna om delar av dess avigsidor i egenskap av möjliga hotbilder, en 
inbyggd hotbild som dagligen också upprätthålls av medierna. Hillevi Lenz 
Taguchi skriver: “En mental föreställning om underordning materialiseras 
[förkroppsligas] som praktiserad underordning i kvinnors sätt att tänka och 
agera, inte minst kvinnor emellan” (2004, s. 64). Samtidigt påpekar hon att 
synliggörandet har lett till motståndsarbete, som har förändrat t.ex. föreställ-
ningarna om vad som kan tolereras.  

Utifrån diskursperspektivet ingår i skolans naturvetenskap en uppsättning 
av konkurrerande och föränderliga diskurser om vad och hur någonting ska 
undervisas i klassrummet. En och samma diskurs kan både vara ett hinder 
och ett instrument för makt (Alvesson & Sköldberg, 2008). Det kan finnas 
dominerande skoldiskurser, som cirkulerar bland politiskt styrande (se Hed-
lin, 2009), inom forskargrupper och läroanstalter, vilka kan vara mer eller 
mindre motstridiga (t.ex. Vision I och II, Roberts 2007a; 2011). Hur dessa 
sedan involveras i klassrumspraktiken varierar och är en empirisk fråga att 
studera. Om man exempelvis tar läroplanernas diskurser så beskriver de inte 
klassrumspraktiken, men de är med i innehållsproduktionen och är föremål 
för lokala och tidsmässiga variationer. Vad som kommer till uttryck i en 
skolpraktik är ett resultat av val, fyllda med värderingar och intressen. Att 
det är ett val är kanske inte alltid så tydligt formulerat av läraren, utan kan-
ske mer som vad “läroplanen fick mig att göra”, skriver Cleo Cherryholmes 
(2007). I dessa val, menar Cherryholmes (1988), återspeglas någon ideologis 
diskursiva makt som personen i fråga har accepterat och rättfärdigar. Diskur-
ser genererar subjekt med makt över vad som räknas som vetenskap och är 
därigenom med och påverkar innehållet i skolan.  

Utifrån det här resonemanget har alltså lärare och elever på klassrumsnivå 
del i konstruktionen av innehållet av den naturorienterade skolverksamheten, 
där både lärare och elever kan betraktas som involverade i en ständigt pågå-
ende maktproduktion. Deras bekräftande eller motstånd mot diskurserna blir 
därmed viktiga (Lenz Taguchi, 2004) att studera. I sin dagliga praktik blir en 
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lärare genom sina handlingar en bärare av vissa teoretiska föreställningar om 
innehållet i ämnet naturvetenskap. Därmed blir läraren lika delaktig i makt-
produktionen som de som “uppfunnit” teorierna. En praktik kan aldrig bli 
normativ, ifall inte enskilda subjekt upprepar vissa mönster (Lenz Taguchi, 
2004), som i och för sig aldrig kan upprepas exakt på samma sätt. Det kan 
verka som om system, eller strukturer är skilda från vardagshändelser, men 
så är inte fallet. Allmänna regler, förhållningsföreskrifter och normer härrör 
från våra praktiska aktiviteter (Cherryholmes, 1988). Makt är viktig på grund 
av dess effekter, och därför är det viktigt att fråga sig hur dessa uppstår och 
vilka relationer som producerar dem, poängterar Cherryholmes (1988).  

Människor rör sig mellan olika diskurser i sina praktiska vardagliga gör-
omål och ibland kan diskursens kontinuitet brytas av händelser som på något 
sätt stör de etablerade diskurserna. Foucault (1993) menar att den här typen 
av störningar är lättare att se i historiska skeenden, men är också möjliga att 
identifiera i enstaka händelser (Foucault, 1993). Ifall vi till exempel tittar på 
tidsfördelningen som presenterades i kapitel 3 mellan lärare och elever ut-
ifrån ett historiskt perspektiv, så har det skett en radikal förändring för elever 
och lärare inom skolan i Sverige. 

Sanningsdiskurs 

Diskursen försöker förgäves framstå som om den inte är något att bry sig om, 
men de förbud som den drabbas av avslöjar mycket tidigt och mycket snabbt 
dess koppling till begäret och makten. (Foucault, 1993 s. 8). 

I skolan tas det vanligtvis för givet att det som läraren säger är sant. Det var 
också något som framkom i studiens genomförda elevintervjuer. Eleverna 
anser att det som läraren presenterar har en hög trovärdighet som de kan lita 
på. Foucault (1993, s. 13) menar att sanningsdiskursen är oerhört stark och 
har ofta en tendens att utöva tvingande makt över andra diskursformer. Fou-
cault talar om sanningsberättande som en verksamhet som stöds och distri-
bueras av institutioner. Maktutövning och kunskapsutveckling står i nära 
relation till varandra och kan inte skiljas åt, den ena förutsätter den andra 
(Alvesson & Sköldberg, 2008). Om man följer Foucaults inriktning i talet 
om kunskapsproduktion inom naturvetenskap på skolorna, är lärare under-
ställda de nuvarande institutionella naturvetenskapliga diskurserna, och ele-
ver, enligt Foucault (1993), underställda läraren. Men det är möjligt att störa 
denna underkastelse eller ordning, och att öppna upp för andra diskurser som 
inte utgör underordning (Hekman, 1992; Hirdman, 2003; Irigaray, 2000; 
Lenz Taguchi, 2004; Martin, 1998).  

Lärare och elever ingår som aktiva performativa agenter i diskursiva mil-
jöer, som har betydelse för konstitutionen av vår subjektivitet (Sullivan, 
2001). Foucault (1993) förtydligar dock att det inte handlar om fasta egen-
skaper: “[E]n händelse är varken en handling eller en egenskap hos en kropp. 
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Den inträffar som effekt av och i en materiell spridning” (s. 40-41). Det be-
tyder att handlingarna som elever utför i studierna i avhandlingens del två, 
har sin plats i relationerna i de konkreta sammanhang de utspelas i, med 
andra ord i de situerat förkroppsligade (materiella) handlingarna som pågår 
just i den situationen. En och samma elev kan därmed inta olika subjektspo-
sitioner beroende på relationerna i sammanhanget. Inom det diskursanalytis-
ka perspektivet avvisar man tanken att människan har en fast identitet (But-
ler, 1999a; Lenz Taguchi, 2004; Wickman, 2006). Följden blir att analysen-
heten i forskningen är de diskursiva handlingarna, som betyder att utfallet av 
forskningen handlar om hur makt och kunskap skapas i diskursen, och inte 
vad just den “specifika” läraren eller de specifika eleverna säger. De empi-
riska exemplen i artiklarna visar hur innehållet konstitueras i diskursen och 
hur diskursen därmed kan förändras (Wickman, 2006). Diskurser är därmed 
förhållanden av möjligheter för konstruerande av sociala realiteter, samtidigt 
som andra realiteter blir mindre tillgängliga (Miller & Fox, 2004). Sociala 
praktiker kan sägas tillhandhålla dess deltagare diskursiva resurser och möj-
ligheter för konstruktion av varierande realiteter (Silverman, 2004).  

Diskursbegreppet gör det möjligt att diskutera sambandet mellan förhål-
landen av handlingsmöjligheter och händelser i skolans vardagsliv (Miller & 
Fox, 2004). Foucault skriver: “Jag antar att diskursproduktionen i varje sam-
hälle på en och samma gång kontrolleras, väljs ut, organiseras och fördelas 
av ett visst antal procedurer, vilkas roll är att avvärja dess makt och hot, att 
bemästra dess slumpmässighet och att kringgå dess tunga, skrämmande ma-
terialitet” (Foucault, 1993 s. 7). Det här betyder att i skolans praktik pågår 
det ständigt processer som möjliggör vissa typer av handlingar samtidigt 
som de utestänger andra möjligheter. Resonemanget om diskursens kraft om 
vad som blir möjligt att säga, för med sig att det som inte sägs blir intressant. 
I mina fyra studier visar jag på flera exempel på vad som blir möjligt och 
vad som samtidigt utestängs, eller får en underordnad betydelse, i undervis-
ningen. I artiklarna diskuteras också följemeningar27 (Östman, 1998) som 
dessa utestängningar kan föra med sig. Foucaults teoretisering om diskurser, 
makt och kunskap utgör också en viktig källa för undersökning av genusrela-
tionerna i de empiriska exemplen på de konkreta handlingarna på mikronivå. 
I artikel II och III visar resultaten på exempel i fråga om genus vad som blir 
möjligt eller inte möjligt i ett diskursivt sammanhang, alltså hur genus kon-
trolleras.  

Foucault betraktar orättvisorna angående kön, ras och klass som maktre-
lationer som konstrueras i vardagens handlingar (Alvesson & Sköldberg, 
2008). Syftet med diskursanalysen blir med andra ord att undersöka före-
ställningar, normer, och möjlighetsutrymmen genom att studera vad som 
innesluts och utesluts i handlingarna, peka på eventuella motstridigheter och 
diskursiva spänningsfält i olika aktiviteter och i handlingarna. 

                                                      
27 Följemeningar åsyftar på implicita eller explicita meningar med åtföljande betydelser. 
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Lärande och meningsskapande som situerat och 
transaktionellt  
Så som begreppet lärande lyfts fram i avhandlingen, så handlar det inte en-
bart om lärande inom skolans värld utan inom livet i stort. Vad som däremot 
är specifikt och kan kopplas till skolans värld idag, är att där finns mål inom 
ämnen, som ska fungera som riktlinjer för önskat lärande. Det är spännings-
fältet mellan förväntade resultat och vad som blir möjligt att lära som utgör 
ett av de centrala intresseområden i avhandlingen. Det handlar om att söka 
och beskriva möjlighetsvillkor för lärande i de olika diskursiva handlingarna 
inom spänningsfältet.  

För att betona handlingars betydelse vid lärande föredrar jag att tala om 
“meningsskapande” i stället för lärande. Meningsskapande, betraktas som en 
aktivitet fylld av handlingar som skapas och som pågår kontinuerligt 
(Wickman, 2006). Fokus i beskrivningar av händelser ligger alltså på hela 
personens handlingar i ett konkret levt sammanhang. Så långt som möjligt 
har jag försökt undvika att göra en åtskillnad mellan ofta förekommande 
kategoriseringar av t.ex. känsla, tanke, kropp eller att betrakta kroppen som 
ett isolerat objekt. I Artikel I arbetar jag med beskrivningar där elever och 
lärare är involverade i olika diskursiva situationer som helheter och inte som 
delar oberoende av varandra som kan beskrivas som alltigenom rationella 
och lagbundna (Haraway, 1988). Flera forskare (se Brickhouse, 2001; Hara-
way, 1988; Keller, 1985) betraktar meningsskapande som komplext och 
materialiserat (förkroppsligat) vilket ofta innehåller motsägelsefulla hand-
lingar, vilka inte är möjliga att betrakta som universella företeelser utan be-
höver förstås som situationella och kontextuella.  

Våra materialiserade handlingar eller det vi konkret gör i situationer, ger 
uttryck för vanor som samtidigt kan vara seglivade, förändrade och föränder-
liga (Dewey, 1996c). Butler (1999a) kallar dessa för performativa handling-
ar28. I mina studier har performativitet inom den naturvetenskapliga verk-
samheten blivit ett användbart begrepp, för att närma mig frågan om hur 
presentationen av människokroppen i skolämnet biologi skapas, omskapas 
och upprätthålls i olika sammanhang. Det är också användbart för att beskri-
va hur vissa typer av upprepningar gör att vi vänjer oss vid dem, till exempel 
i fråga om vad undervisningen bör innehålla, men också hur vi vänjer oss att 
uppfatta någon elev som “en naturvetare” eller inte (Artikel I). I det empiris-
ka materialet finns ett flertal exempel på hur lärare och elever betraktar vissa 
utgångspunkter för vad människokroppen är eller vad skolämnet är som 

                                                      
28 Enkelt uttryckt betyder Butlers materialisering att kön/genus görs genom våra performativa 

handlingar. Butler menar att ingen är kvinna eller man utan görs till det (Butler, 1999a; 
1993; Rosenberg, 2006). Butler menar att begreppet “materia” inte ska ses som “en plats 
eller yta utan som en materialiseringsprocess som stabiliseras över tiden för att skapa den 
begränsningens, beständighetens och ytans tecken som vi kallar materia” (Butler, 1997b s. 
32). 
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självklara och givna, men också exempel på handlingar som stör det som är 
taget förgivet (se mer i Artikel II). 

 John Dewey (1996c) menar att meningsskapande är transaktionellt där 
vårt liv innefattar görande, händelser, i form av handlingar som transforme-
rar betydelser. Med hjälp av Dewey’s tankar om vana och Butler’s performa-
tivitet talar Sullivan (2001) om “patterned activity” (s. 96), där vi genom 
våra regelmässiga handlingar i olika situationer konstituerar vårt sätt att 
handla inte enbart i frågan som könade varelser, utan också ifråga om hur vi 
positionerar skolämnet naturvetenskap. En viktig sak som har intresserat mig 
i avhandlingens fyra studier är just vilken typ av möjliga transformativa av-
tryck skolundervisningen kan möjliggöra, framför allt när det handlar om 
förkroppsligande av genus.  

Transactional bodying 

I och med att undervisningen, som betraktas i de fyra studierna, handlar om 
den s.k. “biologiska varelsen” (Skolverket, 2000), går det inte att undvika att 
behandla relationen mellan den biologiska beskrivningen av kroppen och 
den levda kroppen. Anatomiska skillnader används i olika sammanhang för 
att försvara vad många, framför allt feminister, anser stå för socialt och poli-
tiskt förtryck mellan olika grupper, t.ex. när det gäller kön, sexualitet, hud-
färg och ras (Butler, 1999b; Grosz, 1994; Rosenberg, 2006; Sullivan, 2000). 
I den här studien blir speciellt relationen mellan diskursivitet och förkropps-
ligande av intresse i och med att undervisningen i studierna handlar om 
människokroppen. Hur ser det ut i de konkreta klassrumssituationerna och 
vilka handlingsutrymmen i fråga om gestaltning av kroppen blir möjliga i en 
skolpraktik? Sullivan (2000) använder sig av begreppet transaktion för att 
lägga tonvikten på handlingen i relationen mellan kroppen och dess omgiv-
ning, där hon betraktar materialiseringen som transaktionellt.  

Det är inte lämpligt att betrakta den biologiska kroppen som skild från 
våra levda kroppar och alla värderingar som den levda för med sig (Sullivan, 
2001). Sullivan menar att Butler tillför mycket när det handlar om synen på 
våra kroppar, men påpekar att hon inte närmar sig frågan om “den icke dis-
kursiva kroppen”. Enligt Sullivan (2001, s. 60) anser Butler inte frågan vara 
fruktbar att driva för filosofer och feminister. Sullivan skriver att Butler me-
nar att när teoretikerna slutat älta frågan om kropparnas möjlighet att stå 
utanför diskursen, kan de äntligen rikta sin energi dit den borde riktas, att 
transformera effekterna av dagens diskurser och attityder om kroppen. Sam-
tidigt som Sullivan anser att i och med att Butler inte riktar sitt intresse på 
transformationen av den levda kroppen, kan hennes viktiga arbete undergrä-
vas: “Yet Butler risks undermining her project of redirecting attention to the 
transformation of bodies by largely neglecting to examine the concrete parti-
culars of the ways in which bodies are transactionally constituted” (Sullivan, 
2001 s. 60).   
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Att beskriva kroppar som transaktionella innebär att kroppen och omgiv-
ningen bildas i mänskliga handlingar i en ständigt pågående process (Dewey, 
1996c). Subjektivitet konstitueras i de situationer de uppstår i transaktion 
mellan de involverade personerna och mellan personerna och den fysiska 
världen. Uppmärksamheten i studierna är riktad på handlingar i ett samman-
hang där människorna är involverade (Lundegård, 2007; Wickman & Öst-
man 2002; Wickman 2006), sammanhanget som eleverna är en del av och 
som förkroppsligas. Sullivan (2001) vill poängtera samtidigheten av diskur-
ser och den levda kroppens erfarenheter, något hon valt att kalla för “transac-
tional bodying”. 

Sullivan utgår från Butlers diskursiva kroppsliga materialitet [bodily ma-
terality] om hur vi är aktivt delaktiga i konstruktionen av maskulinitet och 
femininitet. Butler (1993) beskriver hur vi formas, materialiseras, genom 
språket och genom performativa handlanden och hur våra handlingar i olika 
sammanhang förkroppsligar oss till specifika subjekt. Materialisering sker 
diskursivt via mänskliga uttrycksformer och kan om-materialiseras (Butler, 
1993). I fråga om maskulint/feminint tillägger Sullivan i enlighet med Butler 
att kroppen inte kommer som färdig man eller kvinna (male/female), som 
sedan kulturen ålägger en konstgjord femininitet eller maskulinitet. Sullivan 
tillägger dock: “Framing the notion of discursivity in terms of transactions 
does not entail the loss of the ‘real’ body. Instead attending to the effects of 
transaction is precisely the best way by which one can recognize and do 
justice to bodily existence” (Sullivan, 2001 s. 64). 

I studierna betraktas meningsskapande, alltså lärande, som transaktionellt 
och situerat i personens liv (Dewey, 1996c; Sullivan, 2002), där människor-
nas tidigare erfarenheter, som är präglade av vanor, kontinuerligt förändras i 
möten med världen (Dewey, 1996a). “Transactional bodying” innebär att 
genom att delta i handlingar i ett ständigt flöde skapas och omvandlas och 
materialiseras mening. Som exempel kan tas studien där elever spelar sket-
cher om olika mellanmänskliga dilemman (Artikel III). Eleverna handlar 
inom rådande diskurser, i detta fall genusdiskurser som genom performativa 
upprepade handlingar, repetitiva processer, formas och omformas och för-
kroppsligas till specifika subjekt i det aktuella sammanhanget. Meningsska-
pande i det levda livet är därför ett centralt begrepp i studierna.  

Meningsskapande i fråga om genus  
I skolan pågår en verksamhet med syftet att lära ungdomar något genom 
någon typ av ämnesinnehåll, som i de här studierna handlar om människo-
kroppen. I det som ska läras förmedlas mängder av värdeladdade innebörder, 
eller implicita värden, som påverkar hur vi uppfattas av och uppfattar andra. 
I didaktiska sammanhang har man redan under en längre tid då man syftat på 
implicita värden i undervisning eller i ett ämnesinnehåll använt sig av olika 
benämningar för att närma sig frågan. Man har talat om “collateral learning” 
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(Dewey, 1996a), om “den dolda läroplanen” (Jackson, 1990), eller om “föl-
jemeningar” (Roberts & Östman, 1998). Förmedlade värden i sammanhanget 
kan vara antingen medvetna eller oreflekterade handlingar. Oavsett vilket, 
menar flera att dessa förmedlade värderingar kommer att prägla våra hand-
lingar (t.ex. Biesta, 2006; Hirdman, 1990; 2003). Butler (1999a) menar till 
exempel att det som vi betraktar som “naturligt” eller “normalt” regleras av 
och genom diskurser. Hon beskriver hur vi genom våra upprepade handling-
ar konstituerar kategorier av sex, kön och sexualitet. Våra handlingar inne-
sluter inga essentiella antaganden eller uttryck för vad vi är, utan något vi 
gör, påpekar Butler. De utgör en praxis som skapar sammanhängande identi-
teter genom en matris av enhetliga könsnormer (Butler, 1999a). Det här be-
tyder att elevernas handlingar inte betraktas vara uttryck för någon sorts 
bestämd innersta kärna eller väsen som de har. Därför är inte heller studier-
nas utgångsläge att söka svar på vad subjektet är, utan vad subjektet har 
möjlighet att bli till i möten (Biesta, 2006).  

För att studera de olika aktiviteterna som pågår i skolan i fråga om genus, 
alltså de som kommer till uttryck som olika diskursiva händelser inom klass-
rummet, använder jag mig i Artikel II och III av Hirdmans (1990; 2003) 
teoretisering om genus. Hirdman presenterar en teori som smälter ihop män-
niskan med sin omgivning i dess sociala system influerad av historiska inne-
börder i linje med Butler och Foucault. Teorin beskriver processer, eller 
händelser människor emellan, som Hirdman menar ofta skapar hierarkier 
och ojämlikheter: “[i]déer och föreställningar som genererar mäns och kvin-
nors platser, sysslor, och egenskaper i ett samhälle” (Hirdman, 1990 s. 78), 
Hirdman kallar detta för genusordning. Med andra ord sker handlingar i mö-
ten, där könen inordnas i olika grupperingar och som samtidigt skapar legi-
timitet för genusformationen. Även om denna ordning inte är något fast och 
oföränderligt, uttrycks den genom kvinnors och mäns olika rationalitet, en 
systematik Hirdman (1990) kallar för genuskontrakt.  

Teoretiskt sett arbetar, enligt Hirdman, genuskontraktet på olika nivåer29 i 
samhället:  

På abstrakt “filosofisk” nivå och på de metafysiska tankefigurernas nivå. 
Här finner man olika samhällens arketypiska, mytiska, religiösa och veten-
skapliga föreställningar om man och kvinna, så som Adam och Eva.  

                                                      
29 Det här kan jämföras med Sandra Hardings bok (1986) The science question in feminism, 

där hon beskriver tre nivåer som genus kan betraktas ifrån: Symboliskt (ideologier, normer 
och idéer), strukturellt (traditioner, sociala interaktioner) och individuellt genus (individuell 
könsidentitet) (s. 18). Foucault talar också om att diskurser kan urskiljas på olika nivåer 
(1993, s. 16): “... det är mycket vanligt med ett slags nivåskillnad mellan diskurserna i ett 
samhälle: diskurserna som “säges” under dagarnas och meningsutbytenas lopp och som är 
förbi i och med den handling som utsäger dem; och diskurserna som ligger till grund för ett 
visst antal nya talakter som tar upp, omformar eller omtalar dem – kort sagt diskursen som 
ständigt, och utöver sitt formulerande, är sagda, förblir sagda och återstår att säga. Vi kän-
ner till dem i vårt kultursystem: det är de religiösa eller juridiska texterna, …” 
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På en konkret nivå i arbetet, skolan, i politiken och i kulturen, dvs. på en 
socialinstitutionell nivå.  

På individnivå där t.ex. parets “kontrakt” verkar, förvisso avhängigt av de 
andra nivåerna.  

 
Gränserna mellan nivåerna är flytande. På den andra och tredje nivån opere-
rar dessutom klasstrukturerna, familjesituationen och åldern som formar 
genuskontraktet i en rik mångfald. Vad som är typiskt för alla nivåer enligt 
Hirdman (1990), är att dessa genomsyras av ett socialt mönster som drivs av 
två logiker, nämligen logiken av könens isärhållande och logiken av den 
manliga normens företräde30.  

Både män och kvinnor behöver förhålla sig till genuskontraktet i sin var-
dag på ett eller annat sätt och till de föreställningar som byggts upp i kon-
traktet, som de sedan med sina handlingar antingen upprätthåller/förstärker 
eller eventuellt gör uppror mot (Hirdman, 1990; 2003). Att bryta mot genus-
ordningen har ofta varit otänkbart, särskilt för kvinnor, men detta betyder 
inte att det är omöjligt (Hirdman, 1990; 2003). Elisabeth Öhrn (2009) visar 
till exempel i en studie hur kön ständigt konstrueras i skolan och hur mot-
stridiga idéer av kön, eller presentationer av feminiteter och maskuliniteter, 
kommer till uttryck inom skolans verksamhet, men där handlingar ses mer 
som uttryck för något annat än för skiftande könspresentationer. Det kan 
handla t.ex. om flickor med utlandsfödda föräldrar, om deras sätt att uttrycka 
sig som ses mer som kulturella problem, frigörelse från “kulturellt förtryck”, 
snarare än rätt till olika genuspresentationer inom den svenska skolan (Öhrn, 
2009). I den tredje studien presenterad i Artikel III undersöker och diskuterar 
jag möjligheterna att tillföra nya föreställningar i fråga om presentation av 
genus. 

Det imaginära eller möjlighet till nya betydelser  

För skolan som utbildningsarena är det viktigt att reflektera över vad det är 
för föreställningar som skolans undervisning företräder (Connell, 1996). I 
min analys i fråga om hur skolan kan vidga perspektiven, eller överskrida 
gällande perspektiv och därmed ge utrymme för något oväntat, har jag i Ar-
tikel III och IV använt mig av Biestas text om “learning as response” (Bies-
ta, 2006) och av Irigaray’s teoretisering om “det andra könet” (Irigaray, 
1994a). I bådas texter betonas behovet av öppenhet för någonting som ännu 
inte har blivit till i möten, för något som inte har ett förutbestämt svar, för 
det oförutsägbara. Detta innebär en betoning av behovet av att uppmärk-
samma och möjliggöra skillnader mellan människor. 

                                                      
30 Harding (1986) skriver om hur relationen är asymmetrisk i och med att den ena polen, 

mannen, ofta tillskrivs högre status. 
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Biesta (2006) diskuterar och lyfter fram spänningsfältet i undervisningssi-
tuationerna, där antingen vissa i förväg bestämda svar är välkomna eller där 
det finns välkomnande och nyfikenhet för oförväntade handlingar i mötet 
mellan lärare och elever, i möten där förskjutningar i ämnesinnehållet tillåts. 
Med förskjutningar menas här händelser då eleverna gör personliga kontex-
tualiseringar och omvandlar eller transformerar förväntade fasta strukturer 
inom naturvetenskap (Biesta, 2001; Krupnick, 1983). I praktiken innebär 
detta händelser under vilken eleverna visar sina “unika” röster där de presen-
terar nya betydelser än vad som förväntats. Denna skillnad på välkomnade 
menar Biesta har betydelse för vilken sorts subjektspositioner som blir möj-
liga.  

I en klass som är fylld av flickor och pojkar i tonåren, som befinner sig i 
en tidsperiod av olika mer eller mindre starka diskurser om sex och samlev-
nad, liksom olika sorts diskursiva strömningar och påtryckningar av vad som 
är tillåtet eller inte, har aktiviteter i skolans verksamhet som kan kopplas 
samman med presentationer av könen betydelse. Eleverna i studierna visar 
uttryckligen att dessa frågor intresserar dem. 

Luce Irigaray, som har utvecklat och utmanat begreppet sexuell skillnad, 
“sexual difference”, visar hur dessa verkar relationellt i det imaginära31, till-
sammans med symboliska och diskursiva praktiker. Irigaray (1985a; 1985b) 
har teoretiserat om sexuella skillnader genom att under en längre tid utforska 
vad hon kallar för det manligt och kvinnligt imaginära, det hon menar möj-
liggör olika typer av fantasier om det kroppsliga subjektet, om dess morfolo-
gi eller kroppsbild (Todd, 2010). Även om kroppen är viktig för hennes ar-
bete, gör hon inte anspråk på att det finns några grundläggande eller fasta 
biologiska skillnader mellan könen. Irigarays begrepp “sexuella identiteter” 
refererar i stället till det dynamiska samspelet mellan imaginära och för-
kroppsligade gestaltningar om kvinnlighet och manlighet. Detta samspel 
formar typer av kunskap och sociala relationer som produceras i ett visst 
sammanhang (Irigaray, 2008). Hon påpekar hur dessa symboliska praktiker 
vanligtvis har gynnat maskulina erfarenheter. Det betyder inte att det är en-
bart maskulina “images” eller föreställningar som förekommer i dessa kun-
skapssystem, däremot att femininitet har blivit definierad genom det masku-
lina. Vi behöver tänka om och omforma en lång tids gestaltningar av värdet i 
att vara kvinnor och inte bara mammor, menar Irigaray (1994a). 

                                                      
31 “The `imaginary´ refers to a set of socially mediated practices which function as the anchor-

ing point, albeit unstable and contingent, for identifications and therefore for indetity-
formation. These practices act like interactive structures where desire as a subjectivity 
yearning and agency in a broader socio-political sense are mutually shaped by on another. 
/…/ the imaginary marks a space of transitions and transactions” (Braidotti 2006, s.86). 
“Irigarays’ specular regime of visualization of the imaginary, as a double looking concave 
mirror, is significant as a strategic tool that helps the female feminists subjects to navigate 
out of the murky waters of the Phallic symbolic” (Braidotti 2006, s.87).  
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I och med att individerna, enligt Irigaray, har möjligheter i sin agentskap, 
vore det att missa en viktig poäng att påstå t.ex. att den naturvetenskapliga 
klassrumspraktiken är genomgående maskulin. Elever och lärare har möjlig-
heter att agera och arbeta på ett sätt som bryter mot de dominerande sätten. 
Detta är någonting som jag tar upp i flera av studierna i avhandlingens del 
två. Enskilda personer har möjligheter att om-symbolisera dessa mönster 
(Irigaray, 1985a; 1985b) och att genom förändrade handlingar påverka en 
förändring som inte är byggd på företräde av det manliga.  

Framförallt i delstudien där eleverna spelar upp korta sketcher (Artikel 
III) har jag använt mig av följande centrala idéer i Irigaray’s teoretisering om 
sexuella skillnader [sexual difference] (Irigaray, 1985b; 1993; 1994b; 2000; 
2008; Irigaray & Green, 2008). Dessa förtydligar och leder vidare de tidigare 
teoretiska beskrivningarna framför allt inom följande områden: 

 
– Att sexuella skillnader är relationsbaserade, vilket gör det möjligt att 

undersöka hur femininitet och maskulinitet uttrycks i handlingar ge-
nom språkliga diskurser.  

– Att feminitet och maskulinitet är förkroppsligade (materialiserade).  
– Att skillnader i kultur, klass och sexualitet involveras i gestaltning 

(‘images’) av femininitet och maskulinitet, skillnader som åberopas 
av enskilda personer. Dessa gestaltningar är även sammanhangsspe-
cifika.  

– Att individer inte enbart är “konstruerade” eller “producerade” av 
diskursen, utan också har möjlighet att handla annorlunda, omfor-
mulera eller återsymbolisera dessa diskurser. 

 
Alla dessa aspekter av sexuella skillnader skapar en dynamisk ingång till 
kvinnlighet och manlighet, där läroplansdiskurs, språket som används av 
elever och lärare, och de sociala och förkroppsligade sammanhangen med 
involverade lärare och elever är i ständigt pågående interaktion. De köns-
bundna sociala och genusrelaterade konstruktionerna av kunskap i klass-
rummet ses som en gestaltning av hur femininitet och maskulinitet bevaras 
genom handlingar som visas i språkliga och förkroppsligade praktiker. 

Farhågor och etiska överläggningar  
Farhågor jag har, betraktat utifrån de ovan beskrivna teorierna, handlar om 
närvarande diskurser i samtiden som jag på något sätt måste förhålla mig till 
i mina handlingar som forskare. Spänningsfält skapas i mötet mellan olika 
teorier, till exempel i fråga om hur jag som forskare betraktar de empiriska 
exemplen. Jag är medveten om hur andra kan tilldela dessa en annan inne-
börd än vad mitt syfte är. Det handlar om mitt eget vacklande i möten med 
“det andra sättet”, mina formuleringar som kan hamna tokigt, mitt invanda 
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sätt att uttrycka mig. Att befinna sig och leva inom en maktdiskurs och sam-
tidigt försöka göra motstånd mot den är inte enkelt. I skolsammanhangen har 
den psykologiserande och individorienterade diskursen historiskt sett haft 
starkt ställning. Jag möter och involveras i dessa diskursiva handlingar inom 
skolvärlden, snubblar och halkar mellan dessa dagligen.  

Under hela forskningsprocessen har jag försökt undvika att det jag gör ska 
uppfattas som något individbundet som kan uppfattas som “så här är de här 
personerna i fråga”, eller att det jag skriver uppfattas som några bestämda 
oföränderliga kategorier. Jag vill åter påpeka att diskursiva positioner och 
maktrelationer som många av de empiriska exemplen i artiklarna belyser, 
inte ska betraktas som några stabila eller bestämda kategorier. Relationerna 
och positionerna omskapas och omformas kontinuerligt. Det här betyder 
ändå inte att jag för den delen tappar poängen med att belysa hur olika dis-
kursiva positioner och relationer återskapas av deltagarna, både i en önskad 
eller i en oönskad riktning. Vad som är en önskad riktning är beroende på 
utifrån vilken teoretisk ansats man närmar sig det hela; utbildning som över-
föring av kunskap, eller utbildning som berör subjektivitet.  

Någonting annat som jag försökt undvika under hela arbetsprocessen och 
som är nära bundet till det tidigare nämnda, är att mina skrifter på något sätt 
skulle medverka till “lärar-anklagelse-diskursen” där “rätta-metod-
diskursen” utpekar lärarna som okunniga och som orsaken till det mesta 
(eller eleverna som skulden till allt). Hit hör sanningsdiskursen som tycks 
säga: “Hej – ni jobbar och tänker fel, gör så här istället så blir allt bra. Vi 
forskare har de rätta svaren”. Hit hör även “quick fix diskursen” med tanke 
på dagens snabblösningsinriktning på den offentliga skolpolitiska arenan 
(förbjud mobiltelefonerna så blir allt åter bra, förbjud religiösa förtecken så 
är allt löst, mer disciplin osv). Mina analyser av de olika situationsbilderna 
är en av flera möjliga läsningar och sekvenser av händelserna i klassrummet 
färgade av teoriinriktningen och mina personliga tolkningar.  

Utifrån perspektivet, som jag försökt förtydliga i den teoretiska genom-
gången, där vi alla är med om att möjliggöra olika subjektspositioner, blir vi 
alla också ofrånkomligt involverade, oavsett om vi vill det eller inte, helt 
enkelt genom att bara närvara i olika sammanhang. Att betrakta oss som 
relationellt och situationellt beroende av varandra för med sig etiska dimen-
sioner som inte kan bortses ifrån. Ansvaret blir inget man tar eller inte tar, 
utan finns med hela tiden. Hur människor agerar i relation till andras hand-
lingar har betydelse, just där i situationen. Genom blotta närvaron blir vi 
delaktiga i vad som blir möjligt eller inte i de pågående situationerna. Det 
här betyder ändå inte att vi agerar hur som helst när som helst, utan oftast 
väljer vi att handla så som vi anser vara mest hanterbart i situationen. Ändå 
är vi med och skapar det som sker, om än det gäller förstärkning av gällande 
diskurser eller inte. Förändringar i de diskursiva kulturellt standardiserade 
makroperspektiven (t.ex. religiösa riter) kräver däremot upprepade ageran-
den genomförda av ett flertal aktörer för att det ska ske en synbar förflytt-



 61 

ning av innebörden. Men just där, i den här situationen, har jag ett etiskt 
ansvar (Biesta 2006; Todd 2010). Detta ansvar handlar i högsta grad om 
ömsesidighet och respekt för den andre och för det oväntade som man inget 
vet om.  

Därför anser jag det vara viktigt att diskutera, vrida och vända på domine-
rande tanke- och handlingsmönster. Det gäller förstås både mönster i min 
egen forskningspraktik liksom i forskningsfältet och praktiker jag beforskar. 
Men det jag gör genom mina läsningar, t.ex. att synliggöra några domine-
rande diskurser som jag påstår finns involverade, ställer krav. Det är som 
Lenz Taguchi (2004) påpekar med hjälp av Spivak Gayatris texter: det räck-
er inte att enbart synliggöra och diskutera maktproduktionen i de domine-
rande diskurserna. Vi behöver också förhandla fram nya möjligheter som 
hjälper att överskrida de gamla tankarna, för att en ny etisk handling ska bli 
möjlig. Men det här är allt annat än riskfritt. Här har teoretiseringen om hur 
olika subjektspositioner blir till en betydelsefull roll. En viktig skillnad är 
ifall det vi gör kommunicerar vad vi lär oss genom olika handlingar istället 
för vad vi är. Jag låter Lenz Taguchi förtydliga vad jag menar: “Genom att 
förstå hur vi lärt oss att göra lärarpraktik [t.ex. biologiundervisningspraktik], 
och genom att förstå vilka föreställningar som ligger till grund för hur vi ser 
på lärande och kunskap, kan vi förstå att vi agerar på ett visst sätt. Inte för att 
vi är sådana, utan för att vi har tagit upp och använt vissa verktyg, som refe-
rerar till specifika diskursiva innebörder” (Lenz Taguchi, 2004 s. 190). 

Sammanfattningsvis kan sägas att jag i kapitlet försökt förtydliga hur 
forskningsperspektiven stödjer mitt forskningsarbete att göra olikheten, 
maktproduktionen och motståndet synliga i situationerna. Avsikten är där-
med att kunna diskutera möjliga öppningar och förskjutningar i materialet, 
som förhoppningsvis kan skapa diskussion om inneslutning av elevernas 
erfarenheter, deras livsvärldar i naturvetenskapspraktiker i skolan. Huruvida 
avhandlingen bidrar till en förskjutning mot någonting nytt oförutsägbart, till 
exempel inom skolans väggar, är till syvende och sist ändå upp till lärare och 
elever just på en viss skola i ett speciellt sammanhang, där läraren kan fak-
tiskt vara jag. 
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Kapitel 5 Sammanställning av artiklarna  

Mötet och handlingarna i mellanrummet 
Gemensamt för studierna som presenteras i artiklarna är att datamaterialet 
kommer från en och samma klass där temat för terminens biologiundervis-
ning var människokroppen och att de alla försöker svara på de övergripande 
frågorna: Vilket meningsskapande sker i mötet mellan eleverna och innehål-
let som eleverna förväntas lära sig i biologiundervisningen om människo-
kroppen? Vad innesluts eller utesluts i möten i olika undervisningssituatio-
ner?  

I förra kapitlet presenterade jag ramarna för avhandlingen som grundar 
sig på ett antagande att handlingarna32 har betydelse för meningsskapande 
och att dessa handlingar gör någonting med de involverade. Språket, den 
vardagliga kommunikationen, transaktioner av den mänskliga kroppen i 
biologiundervisning, och diskursiva sammanhang konstruerar olika former 
av subjektivitet och olika möjligheter för meningsskapande. Studierna be-
skriver olika sekvenser av situationsbilder med handlingar i mötet mellan 
människor och innehållet i undervisningen. Nedan följer en kort samman-
ställning över studiernas innehåll presenterade i avhandlingens del två. 

Artikel I: Bodily experiences in secondary school biology 

Artikeln handlar om mötet mellan olika kroppar, och om det meningsska-
pande som sker i handlingarna i mötet. Här ger jag exempel på hur forskning 
kan genomföras för att undersöka elevernas meningsskapande i undervis-
ningen utan att göra en åtskillnad mellan tanke och kropp.  

Den här artikeln bygger på transkriberat material från intervjuer med ele-
ver och lärare, samtal om elevernas erfarenheter av sexualundervisning och 
från inspelningar av klassrumsinteraktioner då eleverna dissekerar ett koöga. 
Analysen är inriktad på förhållandet mellan vad eleverna förväntas lära sig 
om den biologiska kroppen, och deras uttryckta erfarenheter/handlingar och 
meningsskapande av arbetet. Resultaten tyder på att förhandlingarna i sam-

                                                      
32 Begreppet handlingar (action på engelska) står för allt som uppstår i en aktivitet “descrip-

tion of what people say and do when taking part in a activity” (Wickman 2006, s.53) 
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band med möten mellan kropparna i klassrummet är viktiga för den fortsatta 
riktningen av meningsskapandet, för vad eleverna erbjuds att lära sig om 
kroppar, biologiskt såväl som i termer av värden. Jag föreslår att dessa för-
handlingar ska uppmärksammas i skolarbetet, ses som en viktig del av inlär-
ningsprocessen i naturvetenskap och att undervisningen på så sätt ska öppnas 
för nya möjligheter för elevernas meningsskapande. 

En viktig tanke i den första artikeln har varit att prova ifall det går att 
komma ifrån de klassiska indelningarna av människan i t.ex. tanke/kropp, 
fakta/värderingar osv. I artikeln provar jag hur det är möjligt att gå tillväga 
när analysenheten utgörs av kroppen betraktad som en helhet i handling, 
istället för indelningar i mer eller mindre självständiga av varandra oberoen-
de delar (värderingar, estetik osv.). 

Artikel II: “What if we were in a test tube”: Students gendered 
meaning making during a biology lesson about the basic facts of the 
human genitals  

Studien utforskar mellanrummet mellan eleverna och presentationen av 
“basfakta” om människans könsorgan, som skapas under ett lektionstillfälle. 
Genom en serie av närläsningar analyseras mellanrummen som uppstår i 
olika situationer där deltagarna interagerar, och där det öppnas upp för alter-
nativa sätt att tala om kön. Analyser av de empiriska exemplen belyser outta-
lade följemeningar i relation till beskrivningar av människans könsorgan och 
vilken innebörd som skrivs in i de olika könen. I studien visas hur männi-
skans könsorgan behandlas i undervisningen och hur detta har betydelse för 
vilken typ av meningsskapande som blir möjligt för eleverna. 

Resultaten visar hur strukturen med “basfakta först” begränsar innehållet 
så att vissa typer av samtal kommer i andra hand eller får en underordnad 
betydelse i sammanhanget. I den här studien undersöker jag närmare relatio-
nen mellan presentationen av den “biologiska kroppen” och den “levda” 
människokroppen. Studien ifrågasätter möjligheten av en universell fakta-
presentation av kroppen och förespråkar ett möte som inkluderar elevernas 
erfararenhetsvärld och frågor genom att ta vara på dessa i mötet. 

Artikel III: Becoming a man and a woman in secondary school 
practice 

I den här artikeln studerar jag mötet mellan elevernas sketcher och diskursi-
va gestaltningar av genus. Jag undersöker handlingarnas betydelse för för-
ändring genom att granska hur handlingar kan upprätthålla eller öppna för 
nya betydelser i fråga om hur eleverna behandlar varandra som människor. 

Artikeln analyserar relationella dilemman som elever spelar upp i korta 
sketcher. Det här är det sista arbetet som eleverna utför i samband med ter-
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minens biologiarbete om människokroppen. Elevernas uppgift var att ut-
trycka skolans grundläggande värden i sketcherna bestående av ett dröm- 
och ett mardrömsscenario. Jag har studerat vilka typer av föreställningar av 
man och kvinna eleverna konstruerar i sina framföranden, och hur dessa kan 
hjälpa dem i deras sätt att bli en man och en kvinna, så som syftet för det 
aktuella skolarbetet var formulerat. Analysen visar att konstruktioner av 
flickor och t.ex. homosexuella presenteras fragmentariskt i jämförelse med 
föreställningen av “normmannen”. Föreställningarna visade sig vara en speg-
ling av pojkarnas (normmannens) handlingar, känslor och göranden. Studien 
visar att trots den goda viljan och intentionen med arbetet är det inte lätt att 
bryta vissa diskursiva mönster. För att göra det behöver eleverna erbjudas 
möjlighet att skapa nya gestaltningar (images) i sina handlingar ifall vi vill 
frigöra oss från stagnerade könsroller. 

Artikel IV: ‘It’s her body’. When students’ argumentation shows 
displacement of content in science classroom  

I denna artikel fokuseras undersökningen på mötet mellan elevernas argu-
mentationer och förväntningar på användningen av de naturvetenskapliga 
begreppen. Jag ställer bl.a. frågan ifall det finns plats för “det oväntade” i 
mötet. 

I den här studien undersöker jag lärandet, eller meningsskapandet betrak-
tat som ett svar på någonting. Studien illustrerar vad som händer när rösterna 
från en s.k. rationell utbildningsdiskurs möter röster av det oväntade. Den 
rationella diskursen kan delvis jämföras med basfaktainriktningen presente-
rad i artikel II. I den här artikeln beskriver jag en process av argumentation i 
“socio-vetenskapliga” (socio-scientific) frågor i en klassrumssituation. Ana-
lysen av en argumentation i klassrummet om abort belyser de deliberativa 
pedagogiska frågorna (frågor med överlägganden) som eleverna berör. Den 
påvisar tillfällen där elevers “unika röster”, unika i meningen att de inte sva-
rar mot det förväntade och är förskjutningar från det rationella innehållet, är 
välkomna. Analysen visar på spänningsfält och möjliga kollisioner som kan 
leda till uteslutande av olika röster. Jag menar att ifall forskningen inriktar 
sig på de deliberativa pedagogiska frågorna inom undervisning om/i argu-
mentation så kan intressanta pedagogiska möjligheter skapas för att möta det 
oväntade. Resultaten visar dock att elevernas handlingar har vissa svårighe-
ter att finna en beröringspunkt med den rationella diskursen av biologiun-
dervisningen. Den här artikeln kan sägas experimentera med tanken om vad 
som kan hända ifall det inte finns förväntade och förgivettagna svar i under-
visningen.  
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Bodying activities  
Sammantaget kan sägas att alla fyra studierna visar hur till en viss del vane-
mässiga ageranden eller förgivettagna föreställningar kan vara fyllda av vär-
deringar, som får betydelse, inte minst när det handlar om undervisning om 
människokroppen och hur vi gestaltar oss och världen runtomkring. På detta 
sätt materialiseras värderingar och bildar “bodying activities” som Sullivan 
(2001) uttrycker det. Artiklarna visar olika bildsekvenser av mötet mellan 
olika naturvetenskapliga biologiundervisningsdiskurser och diskurser av 
“levda” människokroppar, med tonvikt på inkludering av elevkroppen. Se-
kvenserna innehåller också öppningar för inneslutning av nya möjligheter 
inom biologiundervisning. 
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Kapitel 6. Att möta det oförutsedda  

Frida: Nu när vi gör [ett faktahäfte] till sjuorna så är det kanske bra att målet 
är att de förstår. Att inte ha så avancerade ord så att de lär sig någon-
ting av det. 

Maja:  Men ändå kommer vi att få betyg av det här, de [lärarna] gillar ju typ 
om man använder lite avancerade ord. Det är lite så här. 

Jasmine: Det har också jag tänkt på, det känns lite svårt, man vet inte, jag vill 
inte sitta ner och skriva ner mina egna tankar, jag kanske inte vill att 
alla andra ska undervisas i mina egna tankar. Därför är det svårt att 
lägga upp arbete på vad man ska skriva … vad jag tänker, för då får 
jag högre betyg om jag skriver ner mina egna tankar och funderingar 
eller som i en biologibok som sjuorna ska få, då ska vi bara skriva fak-
ta egentligen, inte vad jag själv tänker. Jag tycker det där var ganska 
svårt… att lägga upp arbetet. 

Maja: De vill läsa sanningen, inte vad vi tror. /…/ Sista året [åk 9], det är 
viktigt. /…/ Vi ska argumentera, ta ställningstaganden och sånt där. 
/…/ Det är det ju att vissa… jag tar mina betyg väldigt allvarligt jag 
vet vad jag vill bli och…eller jag vet vilken linje jag vill gå, jag vet 
ungefär hur många betygspoäng jag behöver. Det gör att jag måste 
koncentrerar mig väldigt mycket på alltihopa. Det finns ju dom som 
inte har en aning vad de ska göra, eller vilka betyg som krävs och då 
… ja, vad gör de, de leker.  

 
Kapitel 1 inleder jag med ett samtal mellan Jasmine, Maja och Frida i vilket 
de berättar om sitt arbete med faktahäftet om människokroppen. I början av 
kapitel 3 återger jag lärarens förväntningar på elevernas arbete och på fakta-
häftets innehåll. I inslaget ovan diskuterar de tre flickorna sina arbeten. De-
ras diskussion belyser några av de spänningsfält, som eleverna dagligen be-
finner sig i och förhandlar om: Presentation av fakta, sanning, språkbruk, 
beskrivning med egna ord, betygsättning, förväntade resultat, att acceptera 
gällande ramarna, betygen som redskap för urval, möjlighet till fortsatta 
studier. 

Fyra teman 
Genom att uppmärksamma mötet mellan de avsedda syften och eleverna i 
undervisningen och de spänningsfält som uppstår i de fortgående förhand-
lingar, har jag utforskat frågan om vad som blir möjligt i olika undervis-
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ningssituationer. Jag har studerat vad som innesluts och utesluts, sökt efter 
tillfällen som möjliggör förskjutningar i ämnesinnehållet för att därefter re-
sonera kring inkludering och exkludering i den naturvetenskapliga undervis-
ningen. Trots, eller kanske tack vare, skillnaderna mellan avhandlingens fyra 
delstudier presenterade i del två, har några teman vuxit fram som på olika 
sätt hjälper till med att svara på avhandlingens övergripande frågor. 

De övergripande frågorna “Vilken typ av handlingar och meningsskapan-
de sker i mötet mellan eleverna och innehållet som eleverna förväntas lära 
sig i biologiundervisningen om människokroppen? Vad innesluts eller ute-
sluts i olika undervisningssituationer?” besvaras av följande teman:  

 
– Spänningsfält 
– Förhandlingar  
– Öppningar för förskjutningar av betydelser i ämnesinnehållet 
– Inkludering av skillnader som en självklar del i undervisningen 

 
Jag behandlar dessa teman i tur och ordning nedan. 

Spänningsfält 

Genom att undersöka vad som innesluts och utesluts i olika situationer växer 
olika spänningsfält fram fyllda av mer eller mindre tydliga spänningar, t.ex. 
mellan olika slags förväntningar som är involverade i mötena i skolvardagen. 
Dessa spänningar kräver någon sorts val och kan därmed också ses som möj-
liga öppningar för förskjutningar mot det oförutsedda/oförväntade.  

I den första artikeln belyses spänningsfälten som kan uppstå i möten mel-
lan olika kroppar. Av intresse är det som blir tillgängligt eller utesluts till 
följd av ett möte som antingen blir av eller uteblir. Det skulle också kunna 
beskrivas som det som blir möjligt eller inte möjligt för eleverna att lära sig 
av att dissekera ett kalvöga och av sexualundervisning. I den andra artikeln 
analyseras spänningsfälten mellan elevernas intressen som vaknar till liv, 
presenterade genom olika frågor och funderingar, och mötet med basfakta 
om människans könsorgan. Den tredje artikeln diskuterar spänningsfälten 
som uppstår mellan olika presentationer av femininiteter och maskuliniteter, 
inom ramen för de rådande diskursiva maktrelationerna. Detta spänningsfält 
finns mellan något befintligt och någonting som glimtvis kan sägas träda 
fram som en position av likställda subjektspresentationer. I den fjärde arti-
keln belyses uttryckligen olika spänningsfält (’tensions’). Där diskuteras 
spänningar och öppningar för förskjutningar som uppstår mellan vad som 
engagerar eleverna i fråga om argumentation för rätt till abort, och kravet på 
att använda sig av naturvetenskapliga begrepp i argumentationen. Dessa 
spänningsfält visar att vissa naturvetenskapliga innebörder har svårt att bli 
meningsfulla i relation till elevernas liv och spänningsfält där oförväntade 
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röster finns med i elevpresentationen, men som skyms undan i skuggan av de 
avsedda syften (meningarna).  

Det finns också ett antal spänningsfält mellan de olika arbetsmoment som 
eleverna involveras i under terminen. De är områden som inte direkt behand-
las, men som ändå ingår indirekt i de olika studierna. Spänningsfälten finns 
mellan förväntade prestationer och möjligheter samt svårigheter, som skapas 
i frihetsutrymmet där eleverna har mycket egen tid till sitt förfogande. Det 
finns även spänningsfält mellan lärarförväntningar av elevernas “ansvarsta-
gande” och vad eleverna faktiskt har möjlighet ta ansvar för utan att bryta 
mot en rad gällande diskurser. Som jag tidigare har påpekat, ses ansvarsdis-
kursen som en självklar skoldiskurs i Sverige idag (Carlgren & Klette, 
2008). Den innebär elevfrihet och ansvar för att styra ämnesinriktningen för 
att nå de förväntade kunskaperna i de olika arbetsmomenten under terminen.  

Förhandlingar 

Studierna visar hur det ständigt pågår förhandlingar mellan de involverade 
om vad som blir möjligt eller inte i de olika situationerna inom spänningsfäl-
ten. Förhandlingarna kan hjälpa till att transformera det som eleverna upple-
ver i det sociala livet till att ingå i ämnet biologi. De är viktiga också på 
grund av att de belyser elevernas agenturiska handlingsmöjligheter i situa-
tionerna, hur de genom sina handlingar kan ha möjlighet att påverka (jfr 
Basu & Calabrese Barton, 2010; Sullivan, 2001; Irigaray, 1985a; 1985b). 
Avhandlingens studier visar att vad som blir möjligt i dessa förhandlingar 
påverkar den fortsatta inriktningen på meningsskapandet liksom på de för-
kroppsligande handlingarna. Det handlar om förhandlingar som pågår inom 
olika diskursiva spänningsfält. Dessa lyfts uttryckligen fram i Artikel I, där 
inneslutningar av meningsskapande diskuteras i termer av vad som blir till-
gängligt för eleverna när det gäller de avsedda meningarna inom ämnet (kal-
lad för “curriculum menings”) och dess följemeningar (“companion mea-
nings”). Studien visar vad som blir möjligt eller vad som utesluts som del av 
den naturvetenskapliga diskursen. Exempel på uteslutningar som skulle kun-
na inkluderas är att diskutera intressanta områden inom biologi, trots att det 
kan kännas pinsamt, eller att starka reaktioner är en accepterad del av aktivi-
teterna inom biologiundervisning så att de inte hindrar eleven att lära sig om 
ögats uppbyggnad.  

Öppningar för förskjutningar av betydelser i ämnesinnehållet 

Vad som sker i förhandlingarna har betydelse för vilka öppningar för för-
skjutningar av betydelser av biologiämnets innehåll som tillåts, erbjuds, möj-
liggörs eller välkomnas i situationen. I Artikel IV aktualiseras diskussionen 
om att tillåta något oväntat träda in och därmed tillåta en förskjutning i äm-
nesinnehållet. I den fjärde artikeln undersöker jag vilka områden eleverna 
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berör i argumentationen för fri abort. Jag visar hur vissa förskjutningar som 
sker inom spänningsfälten kan hjälpa eleverna att skapa kontinuitet i den 
tänkta ämnesinriktningen, samtidigt som dessa förskjutningar är med att 
omdefiniera ämnesinnehållet. Studien visar hur elevernas handlingar kan 
skapa förskjutningar ifall dessa välkomnas. Men i artikel III framkommer det 
i analysen av elevernas sketcher hur svårt det kan vara att göra förskjutning-
ar i invanda mönster. Studien visar hur sketcher med situationer som är be-
kanta för 15-åriga elever kan utgöra grunden för arbetet i klassen. Samtidigt, 
trots välviljan att närma sig svåra etiska dilemman, är det inte lätt att bryta 
vissa handlingsmönster när det gäller presentation av genus. I sketcherna får 
eleverna möjlighet att spela upp händelser som de enligt egna utsagor känner 
igen från sin vardag. Studien visar också hur svårt det kan vara för eleverna 
att på egen hand ta ansvar för och bryta mot gällande diskurser med inrotade 
vanor med könsföreställningar som vi upprätthåller med hjälp av våra hand-
lingar.  

Det är i mellanrummet, i mötet mellan elever och undervisningsinnehål-
let, som möjligheterna för involvering av nya betydelser skapas. I mötets 
spänningsfält spelar dock också mängder av diskursiva vanor in, som kan få 
innebördsriktningen att dra åt olika håll. Det är därför av vikt att diskutera 
möten mellan dessa diskurser. Studiernas resultat visar hur det inom spän-
ningsfälten finns möjligheter för utbildningen att öppna för förskjutningar 
mot ett annat sätt att närma sig de innehållsliga frågorna inom biologiunder-
visningen. Det handlar om möjligheterna som glimtar fram inom den aktuel-
la biologiundervisningspraktiken; glimtar som visar möjliga öppningar för 
en annan sorts möten, som inte enbart riktar in sig på de förväntade resulta-
ten eller svaren. I en sådan förskjutning av utbildningsinnehållet riktas upp-
märksamheten på elevernas respons och på deras innehåll. Istället för att låta 
dessa passera, visar man intresse för öppningar eller skillnader, involverar 
dessa och diskuterar deras möjliga innebörder. Skillnaderna kan, om de in-
volveras och diskuteras, leda till vidgat meningsskapande, t.ex. i fråga om 
hur kön gestaltas. 

Inkludering av skillnader som en självklar del i undervisningen  

The other is the one who can question us about our path. /.../ The other is the 
one who teaches us even when we are their teachers. For example, as they be-
long to another generation, the students challenge the teacher to discover a 
truth different from his or her own (Irigaray, 2008 s. 237).  

Avhandlingens fyra studier visar hur eleverna agerar i mötet med avsedda 
meningar inom biologiämnet. I detta skapas öppningar i situationer för ele-
vernas egna ställningstaganden, och för deras inlägg, som i och för sig kan 
peka åt ett annat håll än den avsedda meningen. Studierna visar också hur 
svårt det kan vara när de avsedda meningarna gör att andra typer av mening-
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ar blir underordnade, eller kommer i andra hand. Att välkomna elevernas 
funderingar och svar, att uppmärksamma och inkludera dessa, innebär inte 
att de inte kan bemötas av motstånd. I likhet med hur det avsedda undervis-
ningsinnehållet bör vridas och vändas behöver också eleverna få bemöta 
olikheter och diskutera dessa. Studierna visar också hur det kan ligga svårig-
heter i att uppmärksamma det oförutsedda, ifall avsikten inte är att lyssna 
efter skillnader, utan istället lyssna efter eller att framföra något bestämt.  

Att tillstå olikheter  
När det gäller undervisning om människokroppen kan presentationerna som 
läraren företräder lätt bli betraktade av eleverna som det normala och all-
mängiltiga. Ifall presentationerna inte tillmötesgår det som inte kan tillskri-
vas under denna allmängiltighet riskerar skillnaderna att bli uteslutna. De 
deltagande eleverna kan inte självklart räknas till att omfattas av vad man 
anser inkluderas i det vanliga eller “normala” sättet att presentera människo-
kroppen. Att öppna för det andra i relation till det som undervisningssitua-
tionerna handlat om är ett sätt att öppna upp för det oförväntade (Biesta, 
2006; Kumashiro, 2000).  

Kevin Kumashiro lyfter fram möjligheter som han menar motverkar ex-
kluderande undervisning. Han påpekar att det är viktigt för skolan att mot-
verka uteslutning av olikheter mellan elever och involvering av det oväntade. 
Han skriver “The school needs to be an affirming space, where Otherness 
(such as racial difference or queer sexuality) is embraced, where ‘normalcy’ 
(cultural or sexual) is not presumed, where students will have an audience 
for their Othered voice(s), and where the Other will have role models” (Ku-
mashiro, 2000 s. 27). Undervisningen behöver bejaka utrymmet där någon 
sorts annanhet (otherness) ges plats, där olika presentationer är välkomnade 
och lyssnade. Denna plats kan erbjuda och utveckla olika typer av möjliga 
förebilder (Irigaray, 2008) samtidigt som man ständigt behöver ställa sig 
frågan, vem som i detta utrymme kan skadas eller uteslutas (Kumashiro, 
2004). Detta innebär ett arbete i skolan där eleverna kan utveckla kritisk 
medvetenhet om hur människor i olika situationer kan få olika subjektposi-
tioner. På så sätt kan läraren hjälpa elever att se möjligheterna i olika posi-
tioner i deras liv, och att börja utmana positionerna. Därmed bidrar läraren 
till att skapa förändring som inte utesluter grupper av elever (Butler, 1997a; 
Kumashiro, 2000). Att tillmötesgå det oförväntade innesluter därmed väl-
komnandet och erkännandet av olikheten mellan elever (Biesta, 2006).  

Studierna i del 2 visar att eleverna möter förenklade presentationer av det 
“normala” i olika undervisningssituationer i sin praktik. Det framkommer att 
eleverna visar en viss vana vid förenklade presentationer, genom att de tycks 
acceptera det mesta. Vi ser alltså förenklingar som kan beskrivas som en 
presentation av en sorts normalitet. En medvetenhet om detta inom skolan 
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skulle kunna bryta en vana av normalitet och erbjuda mångsidighet. Enligt 
Kumashiro (2000) är det sällan frågan om okunskap om uteslutning av olika 
röster som bromsar för mångsidighet, utan mer frågan om motstånd mot 
kunskap som stör det som vi redan “vet”. Vi ser här ett exempel på ett spän-
ningsfält i mötet mellan betraktandet av lärandemål som består i ett bestämt 
innehåll och möjligheternas utrymme av det som betraktas som bestämt.  

Att uppmärksamma skillnader 
Utifrån perspektivet att det finns ett oförutsägbart mellanrum mellan under-
visningens syfte och meningsskapande i olika situationer förflyttas synen på 
vad det innebär att “lära” och på de didaktiska frågorna som väcks inför 
undervisningssituationer. Vad innebär det ifall vi erkänner att lärare inte i 
förväg helt kan veta vad eleverna behöver i undervisningssituationer eller 
vilka dilemman innehållet kan väcka och därmed att de inte heller i förväg 
kan förutsäga vad eleverna kommer att lära sig? 

Centralt i avhandlingens alla studier har varit att möta och involvera det 
oväntade, att uppmärksamma skillnader eller förflyttningar i betydelse. Sha-
ron Todd (2008) skriver om hur “uppvaknandet till ett uppmärksammande 
av vår uppmärksamhet innebär att som lärare påminna sig den egna okun-
nigheten inför den skillnad som uppträder som en kommunikativ relation” (s. 
195). Det handlar om att vara vaksam i relationen som uppstår i mötet med 
eleven, till skillnad från att i förväg ha bestämda avsikter om hur man ska 
handla i situationen, fortsätter Todd. Läraren kan med andra ord ha ett be-
stämt innehåll, men skillnaden ligger i hur man svarar på det som följer, på 
elevernas respons. När jag vrider på den didaktiska frågan om vad undervis-
ning bör innehålla, från att läraren lyssnar efter givna svar till att läraren 
uppmärksamma elevernas gensvar på skillnaderna, involveras både elever-
nas egna ingångar liksom lärarens erbjudanden av olikheter. Därmed är det 
inte sagt att förändringen är lätt. De tillfällen när vi tillåter oss att överraskas 
av skillnader, kan skillnaden utmana just det som var tänkt som syftet med 
hela utbildningssituationen. Det handlar ytterst om att förlita sig på att det 
eleverna tar upp har en mening för dem, menar Todd (2008), vilken kan 
skilja sig från betydelsen för dem som lyssnar.  

Att låta sig överraskas av skillnader innebär bland annat en förskjutning 
från någonting vi är vana vid. En traditionell skildring av undervisningssitua-
tioner avbildar ofta läraren som en sändare av kunskap. Läraren är subjektet i 
fråga om tolkningsföreträdet av ämnesinnehållet och eleverna är mottagare, 
eller objekt för den tänkta kunskapen. Det här är ett ämnesområde som jag 
berör i artikel III, men där mannens, snarare än lärarens, förehavanden är i 
blickfång, medan de övriga tolkas utifrån hans förehavanden. Frågan är allt-
så vem som är aktören, subjektet, i handlingarna. Vad jag föreslår med stöd 
från studierna är att skapa möjligheter för handlingar i situationer mellan 
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jämbördiga subjektspositioner. Genom en ökad tillgänglighet för nya diskur-
siva innebörder, kan man öppna för nya subjektspositioner och handlingsut-
rymmen i skolsituationerna. Det här innebär dock inte att ett bestämt inne-
håll inte kan vara utgångspunkt, däremot på önskvärdheten av öppenhet och 
visad nyfikenhet på vad som händer med innehållet i det konkreta mötet med 
eleverna. Mötet med elevernas funderingar och inlägg kan bli ett utbyte som 
leder till nytänkande. Men mötet kan också innebära en konfrontation med 
en möjlig provokation, påpekar Todd (2010). 

Handlingsutrymmet i mina studier kan jämföras med vad Calabrese Bar-
ton m.fl. (2008; 2010) beskriver som “hybrid spaces”. De föreslår utrymmen 
där nya former för naturvetenskapligt deltagande ges en möjlighet att ta 
form: “tentative hybrid spaces allowed for new forms of legitimate participa-
tion to emerge” (2008, s. 95). Här ges elever möjlighet att göra förflyttningar 
av det naturvetenskapliga innehållet på ett sätt som får gränserna mellan 
elevernas sociala värld och naturvetenskap att suddas ut. Det handlar alltså 
om handlingsutrymmen där elevers möte med det naturvetenskapliga inne-
hållet utgör en naturlig del av undervisningsinnehållet. Eleverna blir på så 
sätt en del av det naturvetenskapliga innehållet. För eleverna i mina studier 
finns teoretiskt sett många möjligheter att vidga sina handlingsutrymmen i 
och med att de har tillgång till en ganska stor del egen tid. Det visar sig dock 
att möjligheterna begränsas av den dominerande faktadiskursen (Artikel II), 
men också av avsaknaden av alternativa bilder som kan bryta mot exklude-
rande diskurser (Artikel III). 

Att uppmärksamma skillnader medför konsekvenser, nämligen en för-
skjutning i det vi traditionellt kallar undervisning och lärande och som leder 
till att de avsedda meningarna kan förflytta eleverna till helt andra “rum” än 
vad läraren hade tänkt sig. Därmed blir det svårare för läraren att bedöma om 
eleverna har nått det undervisningen avsåg att de skulle nå (Ellsworth, 1997). 
Istället för upprepning och bekräftelse av antingen elevens eller lärarens 
kunskaper, involveras nu en osäkerhet, skillnad och förändring (Kumashiro, 
2000). 

Att leva med osäkerhet  
Det som betonats så här långt är hur mötena i naturvetenskaplig undervis-
ning skulle kunna ändra på de delvis inrotade vanorna inom naturveten-
skapsundervisning och hur de istället kunde riktas på det sociala livet där 
elevernas vardagliga upplevelser involveras och utmanas. I detta förhåll-
ningssätt omfattas biologi- eller naturvetenskapsverksamheten i skolan frå-
gor som kan lösa upplevda dilemman eller förtydliga konfliktfyllda skillna-
der. Upplevelser i det sociala livet är då en del av innehållet och formar äm-
nesinnehållet i naturvetenskap där elevernas handlingar i möten med skillna-
der blir en viktig del i meningsskapandet. I handlingarna finns det med andra 
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ord oanade etiska möjligheter att involvera olikheter och skillnader. På så 
sätt kan läraren uppmärksamma och lyssna på elever som kanske, som Iriga-
ray (2008) påpekar, handlar utifrån en annan logik än lärarna är vana vid; att 
inte betrakta annorlunda handlingar enbart som hotande och främmande utan 
istället välkomna dem, konflikten till trots (Todd, 2010). Det här betyder att 
lärarna, liksom eleverna, behöver känna sig kapabla att leva med osäkerhet, 
ovisshet, dilemman och tvivel utan att hela tiden behöva söka eller ha fakta 
och orsak till saker och ting (Smith, 2005). 

Undervisning är inte en oproblematisk överföring av kunskap om världen 
för eleverna, men däremot är den fylld av performativa handlingar (Butler, 
1999a, b) eller ’transactional bodying’ (Sullivan 2001), som skapar mening 
om det vi kallar för verklighet. Det är en omöjlighet för lärarna att helt kon-
trollera mellanrummet. Däremot kan läraren öppna sig för mellanrummet 
och tillmötesgå skeendena i möten, eller med andra ord, utforska skillnader, 
förhandlingar och förändringar som finns inom det oförutsägbara (Lather, 
1998). Det här handlar inte om att förflytta sig till någon tänkt bättre plats, 
men däremot om att tillmötesgå en förflyttning och möjlig förändring, något 
som möjligen kan bidra till att inte upprepa förstelnade och normativa möns-
ter. 

Finns det utrymme för oförutsedda handlingar i skolan?  

Studierna i avhandlingen visar att det finns tillfällen i de beskrivna undervis-
ningssituationerna, som skulle kunna leda till att vidga det naturvetenskapli-
ga innehållet. Det handlar om situationer där elever uttrycker sina intressen. 
Att ta tillvara och utveckla elevers intressen kan bidra till att fler elever skul-
le känna sig involverade och delaktiga. Det handlar inte om en regelrätt me-
tod utan istället ett förändrat förhållningssätt, som framförallt bygger på 
lyhördhet med öppenhet för vad som händer i mellanrummen i relationen 
mellan det förväntade och vad elevernas handlingar ger uttryck för (Biesta 
2006, Todd 2008). En öppning för det oförutsedda skulle medföra nya möj-
ligheter för en diskussion om vad som räknas som lärande och kunnande 
samt vad det kan innebära att delta i naturvetenskaplig verksamhet. Men 
finns det utrymme för det oförutsedda? Frågan är relevant med tanke på alla 
förutbestämda mål som eleverna ska uppnå i skolan. I mina studier fram-
kommer det att trots att undervisningen utgår från bestämda mål och trots att 
lärare och elever försöker hålla sig till det som de tolkar hör till undervis-
ningens bestämda innehåll, så tycks eleverna inkludera och bidra med myck-
et annat sådant som inte var avsiktligt eller tänkt. De så kallade följemening-
ar (Östman, 1998) som ofta uppstår i mellanrum i mina studier kan vara ett 
tecken på och en anledning till att elever upplever att naturvetenskap inte är 
något för dem, men att de ändå gör trevande försök att bli involverade. Jag 
menar att redan det är ett tecken, en tillräcklig anledning att tänka om, för att 
vara mer öppen för inkludering av skillnaderna i undervisningen. Dessa 
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skillnader kan skapa vidgade möjligheter för eleverna att konstruera nya 
subjektspositioner. Undervisningsinnehållet och relationer som är skapade 
inom ramen för utbildning en viktig fråga. Mina studier visar tecken på be-
hov av att framför allt i undervisningen om människokroppen öppna upp för 
olika sorters subjektspositioner som inkluderar skillnader. Därmed inte sagt 
att visst innehåll om människokroppen ska uteslutas, tvärtom. Det studierna 
visar är att elever verkligen är intresserade av kroppen, “det handlar ju om 
mig själv” som Frida i klassen uttrycker det. Centralt är att undervisning 
tillåter inkluderande av både Melvin och Frida, och alla de andra. Genom att 
lyssna på eleverna, inkludera dem, kan ett nytt oväntat innehåll växa fram.  

Fortsatt forskning 

Flera forskningsöversikter över hur genus konstrueras i skolan visar på be-
hovet av fortsatt forskning, med en utökad och en mer nyanserad diskussion 
om vad som blir möjligt i skolans verksamhet och i klassrumspraktiken (Ba-
ker, 2002; Brotman & Moore, 2008; Nyström, 2007b; Öhrn, 2002). Med 
tanke på möjligheterna för öppningar för överskridanden av de nuvarande 
presentationer av maskulinitet och femininitet, krävs det fler studier med 
empiriska exempel som kan utgöra underlag för diskussioner om vad de 
vidgade perspektiven mer konkret skulle kunna innebära i en biologiunder-
visning. Hur kan det i en skolpraktik beredas plats för det ännu ej uttalade, 
alltså för det oförväntade i fråga om genus inom biologiundervisning? 

Det skulle vara utmanande att medverka som forskare i ett klassrumsarbe-
te där läraren medvetet försökte utvidga gränserna för konstruktion av genus, 
inom ämnet biologi. Irigaray (2008) menar att det behövs praktiker där olika 
uttrycksformer för det feminina ska få möjlighet att överskrida den nuvaran-
de symboliska ordningen. Hon hävdar att den kvinnliga föreställningsvärlden 
har möjlighet att lyfta fram skillnader som inte ses som universella (Todd, 
2010). Men hur kan man gå tillväga för att möjliggöra motsvarande möjlig-
heter för kvinnor som männen har idag? Hur kan man gå tillväga för att ut-
veckla arbetet med “project of becoming that which is not-yet” (Artikel III), 
med det som ännu inte är. Mina studier har visat att det finns tillfällen då 
man kan släppa in och ge plats för olika röster, men vad händer i en naturve-
tenskapspraktik om läraren medvetet går inför att arbeta med skillnader? 
Förmodligen handlar det om att rejält tänka om och förändra handlingarna i 
sin undervisningspraktik. Hur det skulle kunna se ut vore ett intressant äm-
nesområde att utforska. 
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English summary 

The studies in this thesis are based on events generated in biology teaching 
among Swedish 15-year-old students when they are working with “the bio-
logical human body”. The aim is to describe and analyse the acting space 
between students and the content of science teaching. This space can be re-
garded as located in a field of discursive tensions of the various possibilities. 
By illuminating encounters from different didactic and feminist perspectives, 
the ambition is to seek and show the opportunities available in the unforese-
en and in the taken for granted. The questions in the four studies presented in 
the second section of the thesis works as a base for answering the two main 
questions: 

 
• What kind of meaning making occurs in the encounters between stu-

dents and the content that students are expected to learn in biology 
education about the human body? 

• What is included or excluded in the encounters in different teaching 
situations? 

 
Teaching about “the biological human body” is a part of the Swedish curri-
culum content. The issues have high relevance because all teachers in scien-
ce education, as well as all students, work with the human body in one way 
or another.  

The studies in the thesis consider meaning making as context bound and 
complex. This means that it becomes impossible to propose strategies that 
work in every situation. By contrast, the studies in this thesis offer a basis for 
discussing relationships and discursive structures and habits that are created 
and recreated in encounters. Habits and structures taken for granted can be 
changed, if paid attention to. The thesis also discusses didactic questions that 
open up unforeseen ways in teaching. The intention is not to claim that sci-
ence teaching looks the same in all schools, or to present any methodological 
solutions. However, hopefully the results help practicing teachers to identify 
and develop didactic discussions about what happens in teaching encounters, 
about values and gendered issues that are actualised in the teaching.  
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Chapter 1: Tensions in field of science education 

What’s going on right now in the body and who decides how to describe the 
human body to the students in grade nine? The content in biology education 
can be said to express the contemporary dominant notions. The presentation 
of the ideas in science education has been changeable during years although 
with some tenacious tendencies in particular in the presentation of gender. 
Through years science education has been considered to fill an important 
role in the Swedish school policy. Debates in Swedish official school policy 
texts show how science education has been male coded. Texts show also 
existing tensions in debates about what kind of competencies the society 
primarily gains from factual based science knowledge or knowledge focused 
on the needs of active citizens. Meanwhile, the presentation of “facts” about 
the human body has been a central issue among many feminist researchers.  

Feminist perspectives emphasise the significance to understand presenta-
tions of human body out from contextual and historical views, not from the 
view of a purely “natural object”. Researchers have pointed out that between 
people differences cannot be explained solely by biological differences. The 
frequent separation of the concepts of “sex” and “gender” might lull us to 
believe that there exist clear differences between the biological and soci-
al/cultural when talking about men and women. The biological differences 
are also often used uncritically and given as an explanation in various rese-
arch contexts, for example, to explain students’ different attitudes, skills and 
interests in science education. Several researchers point out the need of stu-
dies that problematise gender and knowledge production in science educa-
tion, especially when many studies illuminate how different groups or ‘wo-
men scientists’ through years have been shut out from the possibilities to 
become involved in knowledge production. Due to feminist studies it is pos-
sible to argue that such scientific practice has affected the presentation of 
science and science education, especially the subject biology and how the 
body is presented to the students. 

Different studies point out that students somewhere during the science 
education lose their interest in the subject. Worldwide studies show also how 
even students who are considered as well performing in the science subjects 
do not want to choose science-oriented careers. The link between school 
science content and career choice cannot be regarded as obvious, but accor-
ding to research findings there appears to be ways in the teaching of science 
subjects that make the students lose their interest. Research studies stress the 
need of discussions about what knowledge becomes possible for students. 
They speak in favour of expanded strategies for what science can include. 

The question of what can be included or excluded in science education is 
not an unproblematic or value-free issue. In school practices there exist ten-
sions in what kind of knowledge becomes privileged. This means a tussle of 
who has the opportunity to influence and participate in what is considered as 
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scientific activities. It also means tensions between different voices of what 
role science has in a society and what role the science education should play. 
Overall, criticisers of current scientific school discourse practices persist that 
science teaching leaves many students outside and results in declining inte-
rest in the subject. Still there exist relatively few studies on teaching content 
and involvement of students.  

Chapter 2: Data collection  

The thesis involves different methodological approaches with the aim to 
highlight the various events in one and the same practice. Data collection 
was influenced by ethnographic based methodology, discourse theory and 
situated activities. The boundaries between the different approaches conver-
ge in the thesis. The theoretical approach influenced the methodology and 
became interwoven with it. Also the presentations of situations are characte-
rised by discourse theory. What binds all together is that all research 
methods emphasise the complexity and diversity of social realities and that a 
careful analysis of the qualitative data material is seen as a social construc-
tion, which is influenced by me and by my co-researchers’ experiences, ha-
bits and beliefs. Descriptions of social realities or practices within the school 
cannot be separated from the purpose, participants, circumstances or the 
language we use to describe them. None of the theoretical or methodological 
approaches I use seek or believe in the possibility of universally applicable 
descriptions of the events. However characteristic empirical examples are 
regarded as a good source for analysis of aspects of the social life the school 
practice consisted of. 

The observations were made during biology lessons, in a school where 
students were responsible for a large amount of time usage, where they had a 
lot of “self governed time”; an orientation that has become common in the 
Swedish school system.  

I have made a long-term qualitative study with the aim to observe diffe-
rent situations, intentions, strategies, conversations and reflections, to be able 
to produce what Clifford Geertz calls “thick description”. All data were col-
lected with the aim to create as nuanced a picture as possible of the content 
of the work in the class, a data collection inspired by ethnography. I was 
focused to study students’ meaning making, but what exactly I would look at 
was not settled until later in the encounters with teaching situations. Martyn 
Hammersley and Paul Atkinson point out that it is rare that an ethnographic 
study has a clear picture of the “research problem” in advance. Instead the 
encounters with the practice will have an effect on the data collection pro-
cess.  

I carried all the time three tape recorders which I placed among different 
student groups when they were working. All whole class gatherings were 
recorded. All written material that the students received, produced or used 
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was collected. I also copied all written tests. The data collection process 
gave rise to a lot of questions which I asked either immediately, or returned 
to later in the interviews.  

My long term presence when following the teaching activities made it 
possible to recognise structures that otherwise would have been difficult to 
notice. For example the stated requirement of students’ responsibility that 
the teacher emphasised on many occasions got now a very concrete mea-
ning. The students had to plan their “own time”, which constituted a large 
part of the overall teaching time (70%), in such a way that the expected work 
became completed. Noting the recurrent structure of the written criteria the 
students received for each new session was likewise a result of long term 
observations, as well as noticing the regularity in keeping a logbook, or the 
frequently occurring reminders of that the work would be graded. All these 
issues would certainly have had a different meaning if I just had interviewed 
students and teachers without any anchorage in the concrete events in the 
classroom. Now we had common frames of reference and events to stick to 
when discussing various events in the classroom. Situations that I observed 
and maybe had formed an idea of got new or extended meanings with the 
help of the students’ or the teacher’s own explanations.  

The purpose of this study, my interest, and my theoretical assumptions 
when studying students’ meaning making had of course implications. Re-
gardless of how researchers work, there are alternative interpretations. Diffe-
rent research approaches can study one and the same educational practice 
from numerous positions resulting in different types of distinctions. My ap-
proach has an aim to include different subject positions, events that previo-
usly have not received much interest in science education. However, this 
does not mean a limitation in the endeavour to analyse positions as nuanced 
as possible to be able to discuss the possible consequences of the inclusions 
and exclusions made. 

Chapter 3: A discursive school practice with tendencies of the time 

The school in the study is a municipal lower secondary school, with classes 
seven to nine organised in eight different units. The school building is loca-
ted in a metropolitan suburb, consisting of privately-owned houses and 
apartments in high-rise buildings. Each unit has its own premises, where 
students enter with a special access code. The unit the students in this study 
belonged to consisted of 80 students in grades seven to nine and six to seven 
teachers. The class nine consisted of 17 students of which 15 participated in 
this study. The teachers and students of the unit shared the premises consis-
ting of a cloakroom with student lockers, toilets, a computer room and a 
large hall. Four of the rooms used could accommodate 20-25 people and in 
one of the rooms the teachers had their individual workplaces. In the audito-
rium there were groups of tables and an old sofa. When the students had 
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“own time” they sat or moved either outside or within the premises, where 
there usually were also students from other classes. In some cases the stu-
dents were allowed to work at home instead, partly because of better access 
to a computer. 

Less than half of the students were girls, which is just below the average 
in the nation. The parents’ education level is slightly above the national ave- 
rage and 19% of the students have a foreign background (the national aver-
age is 13%). Viewed from these criteria the school represents a pretty avera-
ge Swedish school. 

The content of teaching 

The science classes had a ‘self-governed’ way of schoolwork. Having a self-
governed class meant giving the students a large degree of independence in 
deciding their methods of achieving the aims of the Swedish science syllabus 
as well as in governing the time usage. 

The school semester began with planning of the content and organisation 
of the work. After examining the curriculum together with the science tea-
cher the class decided to work the whole semester with the “human body”. 
Despite certain inertia, as the teacher put it, discussions with the students 
about the working methods ended in a suggestion of many shorter tests in-
stead of one large and of more “own research”.  

The work with the human body started with a short reading unit in the bi-
ology book about cell functions, ending in a written test. In the time that 
followed, every new working unit began with a teacher presentation of lear-
ning goals with written assessment criteria. Sometimes the students got spe-
cial written evaluation questions about their, or the fellow students’, working 
efforts. Moreover, the students kept logbooks of their work, in which the 
teacher wrote comments. Mostly the teacher gave a short instruction or re-
minder in the beginning of the lesson about what the students were supposed 
to do.  

The content of the teaching during the rest of the semester consisted of 
different units such as:  

 
– Individual work as for example making a booklet based on facts 

about the body addressed to grade seven students or a task where 
students practice “scientific reasoning”. 

– Various types of group-working or projects with different tasks.  
– Laboratory work dissecting a calf eye. 
– Accounts of individual or group-work projects.  
– A couple of whole class lectures.  

 
The semester contained many types of encounters with various expectations 
that were constantly negotiated, and which aroused different kinds of ten-
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sions. These encounters involved criteria of expected skills, expected work 
performance, teacher introductions, individual work, work at home, work 
together with others, giving account, reading books, Internet, leisure and 
friends. As a part of these encounters the students had freedom or responsibi-
lity for governing their “own time”. Self-governing is an example of a con-
crete discursive change in internal school structures that is of relevance for 
what type of meaning making became possible about the human body. 

Chapter 4: Theoretical underpinnings 

The theoretical approaches that I adopt in the analyses of the studies are 
taken in a feminist paradigm. Judith Butler’s theory of the subjectivity, in-
fluenced by Michel Foucault’s theories of power, knowledge and the human 
subject, is central. In the studies I combine different feminist influences with 
the help of Shannon Sullivan, who follows Butler’s and Foucault’s theories. 
Sullivan regards John Dewey’s texts as an important source of inspiration for 
joining the biological human body into the context. I have also used Yvonne 
Hirdman’s theorisation to help me to extend my analyses about the inclu-
sions and exclusions in respect of the presentation of gender, as well as Luce 
Irigaray’s theories, which have opened up discussions about what is still 
absent. Also Gert Biesta’s texts have guided me in my discussions about the 
welcoming of the unexpected.  

All chosen perspectives regard and describe meaning making in school 
practices as always situated in a context, where the encounters between those 
involved and their actions are influenced by different discourses. Discourses 
are characterised by structures that have an effect on how students are regar-
ded by others and how they regard themselves. All the chosen approaches 
reject totalising perspectives and essentialist descriptions of the world. Inste-
ad, they argue that categories like gender, class, ethnicity and sexuality are 
constructed in different social contexts such as discussions about science and 
the activities of its practitioners. Categories constantly need to be questioned 
and disturbed in order to allow a, albeit temporary, shift to other possibilities 
and in that way preparing the space for the unexpected in teaching.  

In broad terms, the theoretical approaches of the four studies can be 
summarised as follows:  

 
– Explicit doubts about a recurrent presentation that comes with the 

Enlightenment ideals of reason and objectivity in which mind and 
body are separated;  

– Descriptions of discourse and power; 
– An alternative, non-essentialist view of self;  
– Deconstruction of sex / gender;  
– Belief in the liberating possibilities of discourse analysis.  



 83 

The analyses focus on power relations and other forms of domination that 
benefit some interests at the expense of others in what is often habitual and 
taken for granted.  

This is not research on what goes on inside people’s brains, but about 
what is going on in the space between those involved in various school situa-
tions. The perspectives emphasise a relational view on students and how 
their actions are constructed in encounters with the world. I describe, analyse 
and interpret situations based on the encounters and relationships that occur. 
In other words the analyses are based on the activities and acts in the situa-
tions and encounters between students and teaching content.  

Chapter 5: A summary of the thesis’ four different studies 

The four studies of the thesis are presented in full in the second part of the 
thesis. Similarities between the studies are that they all focus on different 
kind of tensions and ongoing negotiations that occur in the encounters bet-
ween teacher, students and the teaching content.  

The focus of analysis is on what is included, excluded, what remains 
tacit/unsaid and what opportunities there are for the unexpected in teaching 
situations. All studies show different kinds of examples of situations of 
encounters where various science education discourses and discursively 
lived student bodies meet. These are situations that also offer openings for 
new opportunities for science education to include new spaces that involve 
students’ social worlds.  

The first study (Article I) deals with students’ experiences of sex 
education and with a classroom situation where students dissect a calf eye. 
The results indicate that the negotiations associated with the encounters bet-
ween the bodies of the classroom have significance for what directions mea-
ning making takes and what students are afforded to learn about bodies. 
Therefore, I suggest that these negotiations should be taken into account at 
schools, and be regarded as an important part of the learning processes; in 
this way they could open up for new possibilities for students’ meaning mak-
ing.  

The second study (Article II) focuses on what happens in the encounters 
between students and presentations of “basic facts” about human genitals. 
The results show what gendered relations remain tacit in the conversation 
and how the ways in which human genitals are transacted in the classroom 
practice have consequences for what kind of learning is made available to 
the students.  

In the third study (Article III) the analyses are made on situations with 
different human relational dilemmas that the students illuminate in their 
sketches. It highlights the significance of images of femininity and masculin-
ity in everyday school practice. The results shows that the portrayal of girls, 
homosexuals and others who do not fit the masculine norm were presented 
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as fragmentary in comparison with the characterisations of heterosexual 
boys. The images were reflections of boys’ actions and feelings. In this 
study, I discuss the possibilities that exist to re-symbolise and to re-imagine 
femininity and masculinity as an alternative to the images con-
strued/constructed in everyday school practice.  

The fourth study (Article IV) describes a process of argumentation on so-
cio-scientific issues in a classroom situation. It presents different deliberative 
educational questions that students raise when they are arguing in favour of 
abortion. The analysis illuminates how science content becomes relevant to 
students’ experiences, but also how students’ unique voices shift focus of the 
expected science content and therefore can suggest difficulties in finding a 
point of contact with the rational discourse of science education. 

The results of the analyses in the studies show how discursive habits are 
filled with values, which may be of significance, not least when it comes to 
teaching about the human body. The materialising values or “bodying activi-
ties”, as Sullivan puts it, involve values and issues that may have an effect 
on students’ continuing interest in science, on their understanding of the 
human body and how they make meaning about themselves, and about dif-
ferent ways of acting. More precisely, they entail discursive values that con-
struct our notions of the human body, females and males, sex, and of femi-
ninity and masculinity. 

Chapter 6: To encounter the unexpected 

I have studied what kind of meaning making becomes possible in classroom 
situations by paying attention to fields of tensions in the encounters between 
students and to curriculum meanings and on the ongoing negotiations that 
occur. I have also analysed what is included and what is excluded, as well as 
looked at situations where the displacement of the subject matter occurs in 
science education.  

The overall questions “What kind of meaning making occurs in the en-
counters between students and the content that students are expected to learn 
in biology education about the human body?” and “What is included or ex-
cluded in the encounters in different teaching situations?” become answered 
with four themes that are generated in the encounters: 

 
– fields of tensions; 
– negotiations; 
– opening for new meanings and displacement of the content; 
– inclusion of differences. 

 
Fields of tensions. By examining what is included and excluded in various 
situations, different more or less clear tensions appear between different 
kinds of expectations that are involved in the encounters in everyday school 
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life. For example between the requirement of use of scientific concepts and 
what engages students in an argumentation on abortion (Article IV). The 
fields of discursive tensions are important because they illuminate students’ 
agency and their opportunities to influence through actions. These tensions 
require some sort of choice and can be regarded as possible openings for the 
displacement of the content. 
 
Negotiations.The studies show how the ongoing negotiations could help to 
transform what students experience in social life to become included in bio-
logy education. Negotiations are important because they highlight situations 
where students have opportunities to influence the content through their acts. 
The studies show exclusions of negotiations that could be included in scien-
ce education, as for example discussions of interesting subjects in biology, 
although they can feel embarrassing, or revolting. Acknowledging such fee-
lings as a part of the biology activities may actually help the student to learn 
biology.  

 
Openings for new meanings, displacement of the content. Opportunities for 
involvement of new meanings are created in the gaps between students and 
the content of the teaching, but in the field of tensions there exist lots of 
possible discursive meanings in play, which open them for different direc-
tions. It is therefore important to discuss the encounters between these di-
scourses. The results in the studies demonstrate how the tensions are filled 
with opportunities to open up for displacement towards a new way not solely 
focusing on the expected results or answers. In such displacement of the 
educational content the attention is focused on student responses and their 
content. Instead of letting them pass, the teacher shows interest in the ope-
nings or differences, involves them and discusses their possible meanings. 
The differences, if included and discussed, may lead to expanded meaning 
making for example in question of gender.  

 
Inclusion of differences. The four studies of this thesis show how students 
act in the encounters with curriculum meanings in biology. In the encoun-
ters, openings for students’ personal views and contributions are created, 
although they may point in another direction than intended in the first place. 
The studies also show how difficult it can be when curriculum meanings 
subordinate other types of meanings, or how these other meanings become 
of secondary importance. To welcome students’ thoughts and responses, to 
acknowledge and involve them, does not mean that they cannot be met with 
resistance. Also, the aimed teaching should be scrutinised and the students 
need to meet and discuss differences. The studies also show how difficult it 
can be to meet the unexpected if there are no intentions of listening to diffe-
rences, but only to something specific. 
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To acknowledge differences 

When it comes to teaching about the human body, the teacher presentations 
can easily be regarded as something normal and universal, if the 
presentations of the normality do not encounter resistance. The participating 
student bodies cannot obviously be counted as belonging to the scope of 
what is considered as the regular or “normal” human body. To be open for 
something else than what the teaching situation concerns is a way to open up 
for the unexpected. 

Kevin Kumashiro highlights the opportunities that, as he believes, counte-
ract an excluding education. He points out that it is important for schools to 
prevent exclusion of differences between students and to encounter the 
unexpected. He writes “The school needs to be an affirming space, where 
Otherness (such as racial difference or queer sexuality) is embraced, where 
“normalcy” (cultural or sexual) is not presumed, where students will have an 
audience for their Othered voice(s), and where the Other will have role mo-
dels” (Kumashiro, 2000 p. 27). Teaching needs to embrace the space where 
some kind of otherness is affirmed, where various presentations are welco-
med and listened. This place has to offer and develop different types of pos-
sible images, constantly remembering to ask who might be hurt or excluded. 
This includes schoolwork where students can develop critical awareness of 
how people in different situations may have different subject positions. In 
this way the teacher can help students to recognise the possibilities in diffe-
rent positions in their lives, and in that way to start challenging positions if 
needed. Therefore the teacher helps to create a change that does not exclude 
groups of students. To encounter the unexpected includes welcoming and 
recognising the differences between the students. 

The studies in part two show how students encounter simplified presenta-
tions of the “normal” about the human body. The students seem to be used to 
these kinds of presentations. In this way the simplifications can be described 
as a presentation of a kind of normality. An awareness of presentation of 
normality within the school could break the habit of normality and offer 
diversity. According to Kumashiro, it is rarely the issue of ignorance of the 
exclusion of different voices that keeps out the diversity of presentations, but 
rather the question of resistance to knowledge that interferes what we alrea-
dy “know”. We can see here an example of a field of tension between what 
is regarded as a specific learning content and a space of different possibiliti-
es.  

Uncertainty 

I have so far illuminated how the encounters in science education could 
change the somewhat ingrained habits in teaching, which instead could be 
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directed at the students’ social life where the everyday experiences were 
involved and challenged. This approach involves biology or science activiti-
es in school issues that can solve experienced dilemmas, or to clarify conflic-
ting differences. Experiences thus become a part of the content that shapes 
the content of science and where the students’ actions in the encounters with 
differences are an important part of the meaning making. In other words 
there are unimagined ethical opportunities to involve the diversity and the 
differences in the actions. In this way the teacher can pay attention and listen 
to students who might, as Irigaray points out, act from a different logic than 
the teachers are accustomed to; not to consider the different acts only as 
threatening and alien, but rather to welcome them, despite the possible con-
flict. This means that teachers, like students, need to be able to live with an 
uncertainty, with dilemmas and doubts, without constantly having to search 
for facts or for cause and effect.  

Teaching is not a smooth transfer of knowledge of the world to students, 
instead it is full of performative acts, or “transactional bodying” as Sullivan 
expresses it, which make meaning of what we call “reality”. It is impossible 
for teachers to fully control the gap between students and the content. Ho-
wever, the teacher can open up the gap and encounter the differences, or in 
other words, explore the differences, negotiations and changes that are 
within the unpredictable. This is not a question about moving to a supposed 
better place, but instead about encountering a displacement, a possible 
change, something that may help to not repeat the habits of normative pat-
terns. 

Space for the unexpected? 

The studies in this thesis show that there are situations in the described tea-
ching which could broaden up the scientific content, situations where stu-
dents express their interests. To look after and develop students’ interests 
can help more of the students to feel comfortable, engaged and involved in 
the science education. It is not about a customary method, but instead chang-
ed acts of habits, acts showing sensitivity of openness to what happens in the 
gaps in the encounters between the expected and what students’ acts show. 
Opening for the unexpected would bring new opportunities for a discussion 
of what counts as learning and knowledge and what it means to be engaged 
in scientific activities. But is there space for the unexpected? The question is 
relevant with regards to all predetermined objectives that students are suppo-
sed to achieve in school. In my studies, it appears that although the teaching 
is based on precise objectives and though teachers and students try to stick to 
what they interpret as the specific teaching content, the students however 
include and contribute with issues that were not intended or planned. 

The companion meanings that often occur in the gaps in my studies can be 
regarded as a sign of explanation for why some of the students do not find 
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science appealing for them and therefore make just tentative efforts to beco-
me involved. I claim that already the companion meanings are reason enough 
to act otherwise, to be more open to inclusion of gaps in education. But abo-
ve all that because in education different kinds of subject positions are invol-
ved and constructed, both including and excluding ones, encounters that are 
constructed in the context of teaching are an important issue in a broader 
sense. My studies show how, especially in teaching about the human body, it 
is important to allow and create different kinds of subject positions. This 
does not mean that some content on the human body should be excluded, on 
the contrary. The studies show that students are really interested in the hu-
man body; “it’s all about me” as Frida in the class puts it. It is central to tea-
ching to allow the inclusion of both Melvin and Frida, and all the others. By 
listening to students and including them, a new unexpected content of acting 
might emerge. 

Further research 

Several research overviews show the necessity for further research of how 
gender is constructed in school, research with an expanded and more nuan-
ced discussion of what is possible in school activities and in classroom prac-
tice. Giving the possibility for opening up and exceeding the current presen-
tations of masculinity and femininity requires more empirically based studies 
that could form a basis for discussion of what the broader perspective might 
mean in biology teaching. How can a school practice prepare a way for the 
not yet pronounced, for the unexpected in terms of gender in biology tea-
ching? 

It would be intriguing to be involved as a researcher in a biology class-
room practice where the teacher tries to expand the boundaries of the con-
struction of gender. Irigaray argues for the need of different manifestations 
of the femininity with the opportunity to exceed the current symbolic order. 
She argues for space where the female imaginary world has the opportunity 
to highlight the differences that are not seen as universal. But how can one 
go about enabling for women the opportunities corresponding to those of 
men today? How can one go about developing the work, project of becoming 
“which is not-yet” (Article III)? My studies have shown that there are occa-
sions when it is possible to welcome different voices, but what would hap-
pen in science education if the teacher deliberately would go about working 
with the differences? Probably it would demand a revision of the teaching 
practice. What it would be like would be an interesting topic to explore. 
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