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Sammanfattning  
The aim of the study is to investigate whether the interests of boys and girls differ in the natural sciences 
and if these students are interested in further scientific studies after completing upper secondary education. 
This study also aims to investigate students’ knowledge of which professions are included in the field of 
science. Data from 110 pupils (53 girls, 56 boys and one unspecified) from two upper secondary schools in 
Ostergotland have been collected via a digital questionnaire with multiple choice questions. The results 
show that girls have a greater interest in the field of biology, such as genetics, evolution, environmental 
protection and biomedicine compared to boys, and that the boys are more interested than girls in quantum 
mechanics, electromagnetism, waves and optics, which all lie within the field of physics. There were 56 % 
of the students (28 girls and 33 boys) who were interested in continuing education in the natural sciences 
after their upper secondary education and there was no significant difference between the sexes 
(p=0,69>0.05). Regarding the professions that are included in the field of science there were those with 
names that reminiscent of biology, chemistry or physics that were recognized the most by the students, 
while the professions of more complex titles did not get recognized as easily. 
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Sammanfattning 

Syftet med studien är undersöka huruvida killar och tjejers intressen skiljer sig åt inom de 

naturvetenskapliga ämnena och om dessa elever är intresserade av vidare naturvetenskapliga 

studier efter avslutad gymnasial utbildning. Studien syftar även till att undersöka elevers 

kunskaper kring vilka yrken som räknas till naturvetenskapsområdet. Data från 110 elever (53 

tjejer, 56 killar och en ospecificerad) från två gymnasieskolor i Östergötland har samlats in via 

en digital enkät med flervalsfrågor. Resultaten visar att tjejer har ett större intresse för de 

biologiska ämnesområdena genetik, evolution, miljövård och biomedicin jämfört med killar, 

samt att killarna har ett större intresse än tjejerna för kvantmekanik, elektromagnetism samt 

vågor och optik, som alla ligger inom fysikområdet. Det var 56 % av eleverna (28 tjejer och 33 

killar) som var intresserade av en fortsatt utbildning inom naturvetenskap och det fanns ingen 

signifikant skillnad mellan könen (p=0,69>0,05). Gällande de yrkestitlar som räknas till 

naturvetenskapsområdet är det de yrken vars namn påminner om biologi, kemi eller fysik som 

blivit igenkända av flest elever, samtidigt som yrken med mer komplicerade yrkestitlar inte har 

blivit lika igenkända. 

Nyckelord 
STEM, gymnasieelever, könsskillnader, intressen  
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1. Inledning 
Könsskillnader i skolan har under lång tid varit ett mycket debatterat ämne. Det har sedan 

länge visat sig att killar generellt presterar sämre än tjejer i grundskolan och på gymnasiet 

(Skolverket 2015a; Skolverket, 2015b; Skolverket, 2016) och att fler tjejer än killar både väljer 

att utbilda sig efter gymnasiet samt tar examen från högskolor (SCB, 2018). Utöver detta 

presterar killar och tjejer ungefär lika bra inom de naturvetenskapliga ämnena och 

könsfördelningen på de naturvetenskapliga gymnasieprogrammen är jämn (SCB, 2018). Trots 

det är det fler killar än tjejer som väljer en eftergymnasial utbildning inom naturvetenskap (SCB, 

2018). Vi är intresserade av dessa skillnader och eventuella förklaringar till varför det ser ut som 

det gör, och har därför valt att skriva denna produktionsuppsats om skillnader mellan tjejers och 

killars intressen inom naturvetenskap. Vi har, utöver intresseområden, undersökt huruvida 

gymnasieelever som läser sista terminen på ett naturvetenskapligt program är intresserade av att 

söka sig till en eftergymnasial utbildning inom naturvetenskap, och vilka orsaker det kan finnas 

till att de eventuellt inte vill det. 

 

1.1 Bakgrund 
Väldigt många av dagens stora utmaningar ligger inom det naturvetenskapliga spektrumet. Vare 

sig det rör sig om klimatet, matproduktion, vatten eller hälsa kräver det ny innovation och 

framför allt kunskap om ämnena i fråga. I och med det är det viktigt att människor utbildar sig 

inom det naturvetenskapliga området och därefter söker sig till en naturvetenskaplig yrkesbana. I 

forskarvärlden brukar man prata om vikten av STEM-yrken. STEM står för Science, 

Technology, Engineering och Mathematics. Folk är generellt medvetna om vikten av STEM-

yrken i relation till de utmaningar som världen står inför, men samtidigt saknar elever intresse för 

att söka sig till STEM-relaterade vidareutbildningar och karriärer (Skolverket, 2015a). 

 

Utöver det faktum att elever i allmänhet saknar intresse för STEM-relaterade utbildningar och 

yrken finns det även skillnader mellan tjejer och killar när det gäller nämnda intresse. Ett flertal 

studier har gjorts som visar på dessa skillnader. Zhou et al. (2017) har gjort en studie på elever 

som gick sista året på High School i USA där de fick besvara enkäter med påståenden som 

berörde deras intressen av STEM och sannolikheten för att de skulle välja en STEM-relaterad 

utbildning efter High School. Resultaten visade att det var mindre sannolikt att de kvinnliga 
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deltagarna skulle välja en utbildning inom STEM än de manliga (Zhou et al., 2017). Det finns 

även mer specifika studier som gjorts där man undersöker vilka underkategorier av STEM som 

intresserar killar respektive tjejer. Till exempel har Kang et al. (2018) gjort en studie på 

högstadieelever i Finland om vilka områden inom STEM som de skulle kunna tänka sig att 

arbeta med i framtiden. Deras resultat visade att tjejer föredrog biologi och killar föredrog kemi 

och fysik (Kang et al., 2018). 

 

Ytterligare en aspekt kring könsskillnader i förhållande till naturvetenskapliga ämnen är 

jämställdhet och huruvida det påverkar könsfördelningen inom STEM. Stoet och Geary (2018) 

har skrivit en artikel där de visar att tjejer i länder med höga nivåer av jämställdhet mellan könen 

uppvisar lika bra, eller bättre, förståelse av STEM-orienterade ämnen som killar. Trots detta har 

samma länder bland de största luckorna i STEM-områden på eftergymnasiala utbildningar, där 

killar är överrepresenterade. Detta kallar de för ”the educational-gender-equality paradox”. De 

bygger sina argument på forskning om att elevers egna rationella val spelar en nyckelroll i 

förklarandet av nämnd paradox. Forskningen i fråga visar på att elever använder kunskap om vad 

de är bäst på som grund för val gällande framtida studier och karriärsval. Detta menar de kan 

förklaras av att det är praxis i skolvärlden att uppmuntra elever att söka sig till områden som de 

är bäst på. 

 

Vidare skriver Stoet och Geary (2018) att sociala sammanhang, som ekonomisk risk kontra vinst, 

kan påverka paradoxen. De menar att i länder med hög nivå av jämställdhet är de ekonomiska 

riskerna mindre än i mindre jämställda länder. Det kan leda till att man i jämställda länder väljer 

vidareutbildning och karriär utefter egna preferenser snarare än av ekonomiska skäl. Om då tjejer 

har en syn på sig själva som mindre bra på STEM-relaterade ämnen, trots att de ekonomiska 

vinsterna inom det området är höga, tenderar de att välja andra yrkesområden där de har större 

självförtroende framför de ”svåra” STEM-områdena. I länder där de ekonomiska riskerna är 

större kan den ekonomiska delen komma att betyda mer, och kan då även leda till att fler tjejer 

söker sig till ekonomiskt värdefulla STEM-områden trots att de upplever de som svårare än 

andra yrkesområden. 
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En annan aspekt som Stoet och Geary (2018) tar upp är att killar oftast uppvisade störst 

förståelse för naturvetenskap i jämförelse med andra mätbara kunskaper, som läsning och 

läsförståelse, medan tjejer ofta hade större kunskaper i till exempel läsförståelse än 

naturvetenskap, trots att deras nivå av naturvetenskap var samma som eller högre än killarnas. 

Till exempel i Finland, där tjejer uppvisade större förståelse för naturvetenskap än killar, var 

tjejer ännu bättre på läsning och förståelse och tenderade därför att välja vidareutbildning och 

yrke i andra områden än STEM. Utgår man från att elever väljer utbildning och yrke utefter vad 

de presterar bäst på kan detta, enligt Stoet och Geary, vara en del av förklaringen till paradoxen 

(2018). 

 

Om man bryter ned STEM-områdena kan man dock få något annorlunda resultat. Tidigare 

nämnde vi studien av Kang et al. (2018) där de bland annat kom fram till att tjejer föredrog 

biologi medan killar föredrog kemi och fysik. Där har en avgränsning gjorts, då man endast tittat 

på naturvetenskapliga ämnen (science), och hur tjejers och killars intressen skiljer sig åt 

där. Hagay et al. (2013) har vart inne på samma spår när de gjorde en studie på högstadieelever i 

fyra olika länder (Portugal, Turkiet, England och Israel) för att se hur deras intressen inom 

naturvetenskap skiljde sig åt. De använde nationalitet, religion och kön som tre 

förklaringsmodeller till skillnaderna de fann. Gällande kön visade deras studie att tjejer var mer 

intresserade av biologi än killar, och framför allt humanbiologi som rörde reproduktion och 

familjehälsa (Hagay et al., 2013). 

 

Alla de ovan nämnda studierna har varit internationella sådana, men det finns även svenska 

studier som gjorts på liknande områden. Till exempel har Jidesjö et al. (2015) skrivit om intresse 

och rekrytering inom STEM-relaterad utbildning ur ett svenskt perspektiv. Deras resultat visade 

inte på någon betydande skillnad i intresse eller förståelse för relevansen av STEM mellan killar 

och tjejer (Jidesjö et al., 2015). Däremot diskuterades behovet av fler kvinnor inom STEM-

utbildning och vad som skulle kunna motverka de skillnader som finns mellan kvinnor och män 

på STEM-relaterade universitetsutbildningar. Deras studie visade att tjejer såg en större 

betydelse i föregående utbildning, social relevans, lärarfeedback och lärande utanför skolans 

väggar som till exempel museibesök, och att det alltså krävdes mer av undervisande lärare för att 

få tjejer att se ett syfte med naturvetenskapliga utbildningar än vad det gjorde för killar. Det 
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visade sig även att koppla ihop den STEM-undervisning de fick på gymnasiet med en framtida 

yrkesbana och social relevans var viktigt för att tjejer skulle välja en framtid inom STEM 

(Jidesjö et al., 2015).  

 

Vi har dock saknat en svensk studie på gymnasieelever som berör skillnader i tjejers och killars 

intressen inom naturvetenskap, och det är därför vi anser att vår studie är motiverad. Utöver det 

har vi inte heller hittat studier som berör elevers kunskaper om vilka yrken som räknas som 

naturvetenskapliga och inte. Jämställdhet mellan könen, och därmed tjejers och killars rätt till 

likvärdig utbildning är något som uttrycks i läroplanen, och i och med det anser vi att all typ av 

forskning som syftar till att undersöka och främja det är motiverad. I läroplanen för svensk 

gymnasieskola står det bland annat att “Människolivets okränkbarhet, individens frihet och 

integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet 

mellan människor är de värden som utbildningen ska gestalta och förmedla” (Skolverket, 2017).  

 

1.2 Syfte och målsättning 
Jämställdhet mellan könen är en stor och viktig fråga i dagens samhälle, inte minst inom 

skolvärlden. Vi vet att könsfördelningen inom naturvetenskapliga utbildningar och yrken 

tenderar att vara ojämn och bestå av fler män än kvinnor. Med detta i åtanke har vi valt att 

undersöka några av de parametrar som kan ligga till grund för den ojämna fördelningen. Syftet 

med vår studie är alltså att undersöka huruvida det finns skillnader mellan killars och tjejers 

intressen inom det naturvetenskapliga området. Vi har även som mål att undersöka intresset hos 

gymnasieelever av att söka sig till en eftergymnasial utbildning med en naturvetenskaplig 

inriktning, och orsaker till varför de eventuellt inte är intresserade av det. Slutligen syftar vi till 

att ta reda på hur stora kunskaper eleverna har gällande vilka yrken som klassas som 

naturvetenskapliga och inte.  
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1.3 Frågeställningar 
I vår studie kommer vi att utgå ifrån följande frågeställningar: 

1. Skiljer sig intressen åt inom naturvetenskap hos killar och tjejer som läser ett 

naturvetenskapligt program i Sverige? I så fall, hur?  

2. Vad finns det för bakomliggande orsaker till att elever inte vill söka en eftergymnasial 

utbildning inom naturvetenskap?  

3. Hur ser elevers kunskap ut gällande vilka yrken som klassas som naturvetenskapliga och 

inte? 
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2. Metod 

2.1 Avgränsning 
Majoriteten av den forskning som vi har läst, och även använt som bakgrund till vår studie, 

hanterar STEM-områden, alltså naturvetenskap, teknik, ingenjörskap samt matematik. Vi har valt 

att endast ha med naturvetenskap i vår studie, och har alltså utelämnat de resterande tre 

områdena. 

 

Avgränsningar har även gjorts vid datainsamlingen. Vi har valt att samla in data från fyra olika 

gymnasieklasser, vilket resulterade i 110 enkätsvar. Vi anser att det är en tillräckligt stor mängd 

data att kunna dra slutsatser av, samtidigt som mängden är hanterbar för oss och passar in i den 

omfattning som en examensuppsats förväntas ha. De två skolor som har besökts under vår 

datainsamling ligger i Norrköping och Linköping. Vi valde dessa två skolor då vi bor i närheten 

av dem alternativt har kopplingar i form av VFU-erfarenhet och vikariat där. Vi har avgränsat 

oss till närliggande skolor då det var det mest bekväma och tidseffektiva sättet att samla in data 

på. 

 

Till sist har vi avgränsat vår datainsamling till att endast inkludera elever som läser ett 

naturvetenskapligt gymnasieprogram. Vi motiverar detta med att vår undersökning berör 

intressen inom det naturvetenskapliga området tillika intresse av och kunskap om att arbeta med 

naturvetenskapliga yrken. Enligt vår bedömning passar då denna typ av urvalsgrupp bäst in för 

att kunna besvara våra frågeställningar. Anledningen till varför vi har valt att inrikta oss på 

gymnasieelever är att vi båda två läser ämneslärarprogrammet med gymnasiet som inriktning.     

 

2.2 Enkätundersökning 
För att kunna samla in en stor mängd data ansågs en kvantitativ enkätundersökning som bäst 

lämpad för detta ändamål (Sandberg & Faugert, 2012). Enkäten valdes att göras digital i Google 

forms, då det ansågs vara ett smidigt sätt att dels få ut enkäterna till klasserna och dels 

bearbeta våra data efteråt. Enkätfrågorna finns att åtgå i bilaga 1. 
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2.2.1 Medverkande 
Vi har gjort ett selektivt urval gällande de som medverkade i vår enkätundersökning. Ett selektivt 

urval innebär att man som forskare väljer ut deltagare utifrån sin uppfattning om huruvida de är 

lämpliga för ens studie eller inte (David & Sutton 2016). Vårt selektiva urval ledde därför till att 

vi valde att samla in enkätsvar utifrån följande aspekter: 

 

1. Elever på svenska gymnasieskolor  

2. Läser årskurs tre på ett naturvetenskapligt program 

 

Utifrån dessa aspekter anser vi att vi lyckas fånga in deltagare som är lämpliga för att kunna 

besvara våra frågeställningar. Vi valde även att avgränsa oss till de som läser tredje året på sin 

utbildning, då vi på så sätt kunde ta för givet att de läst kurser i alla de naturvetenskapliga 

ämnena under sin gymnasietid. Eftersom en fråga i vår enkät handlade om huruvida eleverna är 

intresserade av att söka en naturvetenskaplig utbildning efter avslutad gymnasial utbildning 

tyckte vi även att sistaårselever passade bra då det är större sannolikhet att de tänkt på framtida 

studier än elever som inte kommit lika långt i sin gymnasieutbildning. 

 

Att göra ett selektivt urval är inte alltid helt problemfritt. Vid utformandet av våra aspekter har vi 

gjort en generalisering som baseras på vår uppfattning av elever. Dessa uppfattningar behöver 

inte nödvändigtvis vara sanna, och därmed uppstår ett eventuellt problem. Larsson (2009) skriver 

om detta i en artikel. Han menar att en sådan generalisering kan vara befogad om man gör den 

utifrån igenkännande av mönster (Larsson, 2009). 

 

Vår datainsamling har skett från fyra olika klasser på två olika gymnasieskolor, en i Linköping 

och en i Norrköping. Totalt fick vi in 110 enkätsvar. Anledningen till varför vi har valt att 

begränsa vår insamling till två närliggande städer, samt inte samla in fler enkätsvar, är att vi har 

begränsat med tid för att både samla in och analysera vår data. Detta ligger i linje med ett så 

kallat bekvämlighetsurval där forskare väljer att samla in lättast tillgängliga data 

(Bryman, 2018). En elev ville inte specificera kön och därför valdes denna individs data bort, då 

det inte hade kunnat gå att dra några slutsatser utifrån elevens svar och därmed inte hade varit 

relevant för vår undersökning. 
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2.3 Statistiska analysmetoder 
De insamlade data från vår enkätundersökning har blivit analyserade med ett antal statistiska 

analysmetoder. Då majoriteten av våra enkätfrågor genererade graderade svar från 1–5 från två 

medverkandegrupper (killar och tjejer) genomfördes ett normalfördelningstest som heter “The 

Kolmogorov-Smirnov Test of Normality” (Social Science Statistics, 2019a) för att avgöra om ett 

t-test var lämpligt som analysmetod. För majoriteten av de naturvetenskapliga ämnesområdena 

där de medverkande fick gradera sitt intresse blev våra data inte normalfördelade och därför 

användes istället “Mann-Whitney U test” (Social Science Statistics, 2019b). MWU-testet kräver 

inte att data är normalfördelade som ett t-test gör, men det krävs istället att värdena är 

kontinuerliga för båda testgrupper (ibid.). Detta innebär att värdena inte får vara desamma hos de 

båda grupperna, vilket de i vårt fall är. Därför har både MWU-test och t-test genomförts för alla 

naturvetenskapliga ämnesområden där våra data inte var normalfördelade, för att de erhållna p-

värdena skulle kunna jämföras sinsemellan och att en slutsats kring resultatets reliabilitet skulle 

kunna dras. T-testet genomfördes i Microsofts excel-program. 

 

För att kunna dra slutsatser om vilka medverkande det var som markerade sitt intresse som 

“ökat”, “minskat”, samt “oförändrat” efter att ha blivit presenterade för olika naturvetenskapliga 

yrkestitlar, ställdes dessa svar gentemot svaren på frågan “Är du intresserad av att välja en 

naturvetenskaplig inriktning efter avslutad gymnasial utbildning?” vilka var “ja”, “nej” eller 

“kanske/har inte bestämt mig än”. Här ville vi exempelvis studera om det var ointresserade 

elever som hade markerat sitt intresse som “ökat” efter att ha blivit presenterade för olika 

naturvetenskapliga yrkestitlar. Det test som ansågs vara mest lämpligt för en sådan 

hypotesprövning var ett χ2-test. Det χ2-test som användes var “χ2 Test Calculator från Social 

Science Statistics (2019c). 
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3. Resultat 

3.1 Intresse för en naturvetenskaplig inriktning efter avslutad gymnasial 

utbildning 
Det var totalt 109 elever (53 tjejer och 56 killar) som gav svar på om de var intresserade av en 

vidare naturvetenskaplig utbildning efter avslutad gymnasial utbildning. Resultaten visade att 56 

% av eleverna var intresserade av att välja en naturvetenskaplig inriktning, 21 % var inte 

intresserade och 23 % var osäkra (Figur 1). Statistiskt sett fanns det ingen signifikant skillnad 

mellan tjejer och killars intresse av att välja sagda inriktning (p=0,69>0,05). 

 

Figur 1. Totalt 109 elever (53 tjejer och 56 killar) besvarade frågan. 

Vidare ville vi undersöka den bakomliggande orsaken till varför eleverna inte var intresserade av 

eller var osäkra på deras intresse för en vidare utbildning inom naturvetenskap. Den vanligaste 

angivna orsaken från de medverkande var att de var mer intresserade av ett annat yrkesområde 

(Figur 2). Det var även många som tyckte att de naturvetenskapliga kurserna var svåra och att det 

var det som var orsaken till deras bristande intresse (Figur 2). Där var det betydligt fler tjejer som 

hade angett det som orsak. Ytterligare orsaker går att finna i Figur 2. 
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Figur 2. 21 tjejer och 20 killar genererade tillsammans 76 svar då fler än ett svarsalternativ var möjligt. 

3.2 Kunskap om naturvetenskapliga yrkesinriktningar 
Det var totalt 106 elever (51 tjejer och 55 killar) som identifierade de 27 listade 

naturvetenskapliga yrkena (bilaga 1). I Figur 3a presenteras de sju yrkestitlar som valdes av flest 

elever, vilka var sjukhusfysiker, läkemedelsutvecklare, lärare i de naturvetenskapliga ämnena, 

bioteknolog, biokemist, miljökemist och biomedicinsk analytiker. I Figur 3b visas istället de sju 

yrkestitlar som valdes minst antal gånger av både tjejer och killar. Bland dessa yrken fanns 

agronom, forensiker, livsmedelsinspektör, landskapsarkitekt, skogsinspektör, antropolog och 

trädgårdsmästare. 
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Figur 3a. Staplarna anger antalet killar och tjejer som har identifierat respektive yrke som 

naturvetenskapligt. 

 

Figur 3b. Staplarna anger antalet killar och tjejer som har identifierat respektive yrke som 

naturvetenskapligt. 
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3.3 Elevers förändrade intresse efter att ha blivit presenterade för olika 

naturvetenskapliga yrkestitlar 
Efter att ha presenterat eleverna för olika naturvetenskapliga yrkestitlar var förhoppningen att 

deras intresse skulle öka för en naturvetenskaplig inriktning efter gymnasiet. Därför var vi 

intresserade av att mäta om det skedde en förändring i deras intressen efter sagda yrkestitlar. 

 

De elever som redan var ointresserade av en naturvetenskaplig inriktning från början markerade 

sitt intresse som oförändrat efter att ha blivit presenterade för olika yrkestitlar (p=0,00<0,05) 

(Tabell 1). De som hade kryssat i “kanske/har inte bestämt mig än” var de elever vars intresse 

hade minskat mest efter att ha blivit presenterade för olika naturvetenskapliga yrkestitlar 

(p=0,02<0,05) (Tabell 1). 

Tabell 1. Intresseförändring efter presentation av naturvetenskapliga yrkestitlar. 

  Ökat  Oförändrat  Minskat  Rad total  

Ja  20* [0,41]**  39 [0,12]  2 [3,31]  61  

Kanske  9 [0,50]  13 [0,30]  3 [0,02]   25  

Nej  2 [3,15]  14 [0,00]  7 [7,88]  23  

Kolumn total  31  66  12  109  

*Antal medverkande, ** uträknade p-värden 

3.4 Killars och tjejers intressen i de olika naturvetenskapliga ämnesområdena 
De ämnesområden som tjejers intressen var signifikant större än killarnas var genetik (p=0,05), 

evolution (p=0,024<0,05), miljövård (p=0,008<0,05) och biomedicin (p=0,001<0,05) (Tabell 2). 

De ämnesområden som killarna hade signifikant större intresse för än tjejerna var kvantmekanik 

(p=0,011<0,05), elektromagnetism (p=0,001<0,05) samt vågor och optik (p=0,021<0,05) (Tabell 

2). För vissa ämnesområden låg p-värdet mellan 0,05 och 0,1 och där kan man statistiskt sett 

prata om en trend, vilket med mer data hade kunnat ge en signifikant skillnad. De områden där 

killars och tjejers intressen visade en trend var zoologi (p=0,081), cellbiologi (p=0,061), 

fysiologi (p=0,097), samt kärnfysik (p=0,078), där tjejers intressen var högre inom zoologi, 

cellbiologi och fysiologi medan killars intressen var större inom kärnfysik (Tabell 2). 
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Tabell 2. Elevers intressen för olika naturvetenskapliga ämnesområden. 

Ämnesområde Kolmogorov-

Smirnov test 

Excel T-test Mann-

Whitney U 

test 

Tjejer Killar 

 a-d* p** p medelvärde medelvärde 

Ekologi a 0,478 0,472 2,6 2,5 

Genetik b 0,059 0,050 3,6 3,2 

Zoologi d 0,081 - 3,0 2,6 

Evolution a 0,035 0,024 3,6 3,2 

Cellbiologi b 0,052 0,061 3,3 2,8 

Fysiologi b 0,095 0,097 3,5 3,1 

Etologi d 0,174 - 3,0 2,6 

Biokemi c 0,144 0,171 2,9 2,6 

Miljövård b 0,002 0,008 3,1 2,4 

Mikrobiologi b 0,162 0,144 3,2 2,8 

Agrikultur a 0,318 0,379 2,4 2,2 

Astronomi b 0,551 0,603 3,3 3,1 

Analytisk kemi c 0,453 0,562 2,7 2,6 

Organisk kemi a 0,569 0,478 2,8 2,7 

Oorganisk kemi c 0,587 0,603 2,4 2,5 

Geovetenskap a 0,156 0,144 2,2 2,4 

Biomedicin c 0,001 0,001 3,6 2,9 

Kvantmekanik b 0,009 0,011 2,5 3,2 

Astrofysik c 0,108 0,116 3,0 3,4 

Elektromagnetism b 0,001 0,001 2,4 3,3 

Kärnfysik c 0,056 0,078 2,8 3,3 

Vågor och optik c 0,013 0,021 2,5 3,1 

*a = inga data är normalfördelade, b = data från tjejgruppen ej normalfördelade, c = data från killgruppen ej 

normalfördelade, d = alla data är normalfördelade, **p-värde 
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4. Diskussion 
I det stora hela stämmer vår forskning överens med tidigare sådan gällande vilka områden inom 

naturvetenskap som killar respektive tjejer är mest intresserade av. De områden som tjejer visade 

ett större intresse för, det vill säga genetik, evolution, miljövård och biomedicin, ligger alla inom 

biologiområdet, och de områden som killar visade störst intresse för, det vill säga kvantmekanik, 

elektromagnetism samt vågor och optik, ligger alla inom fysikområdet (Tabell 2). Just att tjejer 

föredrar biologi medan killar föredrar fysik återfinns i studier av bland annat Kang et al. (2018), 

Badri et al. (2017) och Hagay et al. (2013). 

 

Utöver kunskapen om vilka naturvetenskapliga områden som intresserar killar respektive tjejer 

är det intressant att undersöka vilka eventuella orsaker det kan finnas till varför det uppstår 

skillnader i intresse att välja en naturvetenskaplig inriktning mellan tjejer och killar. Ett svar på 

det kan vara den sociala aspekt som handlar om huruvida eleverna ser på naturvetenskapliga 

yrken som typiskt manliga eller kvinnliga. Det skriver Blanchard Kyte & Riegle-Crumb (2017) 

om i sin undersökning, där de visar på att fler tjejer än killar visar ett ointresse för att söka en 

vidareutbildning inom ett naturvetenskapligt område. Vidare visar de på att det kan bero på att 

det är viktigare för tjejer än för killar att känna en social gemenskap och att passa in, och att den 

överrepresentation av män som finns inom många naturvetenskapliga yrken kan leda till att 

tjejers intressen för det minskar (Blanchard Kyte & Riegle-Crumb, 2017). 

 

Vår undersökning visade ingen signifikant skillnad mellan killar och tjejer när det kom till frågan 

om huruvida de var intresserade av att välja en naturvetenskaplig inriktning efter avslutad 

gymnasial inriktning (Figur 1). Det kan bero på att de elever vi frågade alla gick ett 

naturvetenskapligt gymnasieprogram och därmed kan antas ha något typ av intresse för 

naturvetenskap redan vid programstart. Majoriteten av eleverna hade ett intresse av att söka sig 

till vidare naturvetenskapliga studier (Figur 1), vilket stödjer den teorin. 

 

De slutsatser som drogs av elevers bristande intresse för vidare naturvetenskapliga studier är 

bland annat att tjejer i högre utsträckning än killar tycker att de naturvetenskapliga kurserna är 

svåra samt att de inte tror att de har tillräckligt höga betyg för att komma in på en 

naturvetenskaplig utbildning (Figur 2). Detta kan kopplas ihop med Tellheds et al. (2016) studie 
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om att tjejer generellt har sämre självförtroende än killar när det kommer till de 

naturvetenskapliga ämnena. Även fast vi inte vet huruvida dessa elever har tillräckligt bra betyg 

för att komma in på den naturvetenskapliga utbildningen de vill komma in på kan det relatera till 

Stoet & Gearys (2018) artikel om hur tjejer uppvisar lika bra, eller bättre, färdigheter inom de 

naturvetenskapliga ämnena i relation till killar. Det finns alltså en självförtroendeaspekt där tjejer 

tenderar att välja bort naturvetenskapliga utbildningar på grund av att de inte tror att de besitter 

tillräckliga kunskaper för att klara av dem. 

 

När det kommer till delen av vår enkät där eleverna fick rangordna sitt intresse för de olika 

ämnesområdena kan vi se en eventuell felkälla i att alla elever möjligen inte hade kunskap om 

vad alla områden faktiskt innebar. Vid insamlingstillfällena hände det att enstaka elever frågade 

om de olika områdena och vad de innebar, men eftersom vi inte kände alla elever som 

medverkade kan det finnas en risk för att de av olika anledningar inte ville fråga oss om 

eventuella oklarheter. Detta kan ha påverkat våra resultat på så sätt att vissa ämnesområden blev 

graderade felaktigt och därmed gav statistiska värden som inte speglade verkligheten. 

 

Gällande enkätfrågan om vilka yrkestitlar som eleverna visste räknades som naturvetenskapliga 

ser vi rätt tydligt att namnen på själva yrkena spelar roll. I tabellen med de yrken som flest elever 

kände till som naturvetenskapliga (Figur 3a) hittar vi yrken med ganska talande namn som lätt 

kan kopplas till naturvetenskap. I praktiken behöver man till exempel inte ha kunskap om vad en 

biomedicinsk analytiker har för arbetsuppgifter för att höra på själva titeln att det är ett 

naturvetenskapligt yrke. Även de övriga yrkena på listan (miljökemist, biokemist, bioteknolog, 

lärare i de naturvetenskapliga ämnena, läkemedelsutvecklare och sjukhusfysiker) har namn som 

starkt kan kopplas till naturvetenskap utan att man behöver veta vad yrkena faktiskt innebär. 

Samtidigt märker vi att de yrken som eleverna kryssade i minst gånger (trädgårdsmästare, 

antropolog, skogsinspektör, landskapsarkitekt, livsmedelsinspektör, forensiker och agronom) 

(Figur 3b) har namn som inte lika självklart kan kopplas till det naturvetenskapliga området och 

därför känns det rimligt att inte lika många elever vet att de räknas som naturvetenskapliga. 

 

Vår avsikt med att presentera eleverna för olika yrkestitlar var att fler skulle få ett ökat intresse 

för en naturvetenskaplig inriktning. Här uppstod dock en del problem vid avläsningen av 
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resultatet, då tre elever hoppade över frågan och ett flertal valde att endast kryssa i ett fåtal 

yrkestitlar, vilket får oss att tro att dessa elever missförstod frågan i den mån att de trodde att 

man skulle kryssa i de yrkestitlar man var intresserad av att jobba med i framtiden. En annan 

möjlig felkälla är att de hade för lite kunskap om vad de olika yrkestitlarna innebar och vilka 

arbetsuppgifter dessa yrken innefattade. Det som styrker våra misstankar är att det antal elever 

som fyllde i kriminaltekniker som ett naturvetenskapligt yrke var större jämfört med de som 

fyllde i forensiker, trots att det handlade om samma yrke. Av denna anledning blev det svårt för 

oss att dra några slutsatser om resultatet som kunde kopplas till deras förändrade eller 

oförändrade intresse. 

 

De elever som redan var ointresserade av en naturvetenskaplig inriktning markerade sitt 

intresserade som oförändrat (p=0,00<0,05) medan de elever som var osäkra markerade sitt 

intresse som minskat (p=0,02<0,05) efter att de hade blivit presenterade för de olika yrkestitlarna 

(Tabell 1). Detta skulle kunna bero på att eleverna redan hade bestämt sig för en annan inriktning 

än den naturvetenskapliga eller att deras osäkerhet berodde på okunskap gällande vad som 

räknades som naturvetenskapligt, vilket gjorde att de markerade sitt intresse som minskat efter 

att de hade nått en insikt. Dock ser vi denna analys som endast preliminär då det var några 

grupper i χ2-testet (nej+ökat, ja+minskat och kanske+minskat) som hade för få individer för att 

testet skulle bli helt tillförlitligt. Vi skulle behöva mer data för att få statistisk kraft till att 

analysera resultaten. 

4.1 Vidare forskning 
Det hade varit intressant att följa upp hur elevers kunskap kring naturvetenskapliga yrken 

korrelerar med deras intresse för vidare naturvetenskapliga studier. Det var sex elever som 

menade att de saknade kunskap om vad ett naturvetenskapligt yrke innebar eller vad de 

efterfrågade av dem som personer när de skulle ange orsaken till varför de inte hade tänkt välja 

en naturvetenskaplig inriktning efter sin gymnasiala utbildning (Figur 2). Detta ger grund till 

fortsatta studier inom området. 

 

Ytterligare ett intressant och relevant ämnesområde att bedriva fortsatt forskning på är 

anledningen till varför intressen skiljer sig åt mellan tjejer och killar. Den typen av forskning kan 

vidare expanderas både ur ett pedagogiskt perspektiv (har det att göra med hur undervisning 
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bedrivs?) och ett mer samhällsinriktat, normkritiskt perspektiv (har det att göra med hur vi 

uppfostras och vilka normer vi lever under?). Det hade även varit intressant att undersöka 

eventuella lösningar på den rådande situationen. När vi vet att det är 44 % av eleverna i vår 

studie som inte ville eller var osäkra på om de ville välja fortsatta studier inom naturvetenskap, 

är vi som blivande lärare väldigt intresserade av hur vi ska förändra skolverksamheten för att 

motverka liknande resultat i framtiden. 
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2019-05-31 Enkät om killars och tjejers intressen inom naturvetenskap

https://docs.google.com/forms/d/15BGUzAm8Tioupp8M4EXs2SxU6Ms2m3sSvkTRytnYoYo/edit?ts=5cc30029 1/5

Enkät om killars och tjejers intressen inom
naturvetenskap
Hej! Vi heter Stina och Ida och läser sista terminen på ämneslärarprogrammet vid Linköpings 
Universitet. Just nu skriver vi en examensuppsats om killars och tjejers intressen inom 
naturvetenskap och vi uppskattar verkligen ert deltagande! Skulle du ha några frågor om vår 
undersökning går det bra att maila oss på stiva753@student.liu.se eller idaib763@student.liu.se. 

*Obligatorisk

1. Kön *
Markera endast en oval.

 Man

 Kvinna

 Annat

2. Är du intresserad av att välja en naturvetenskaplig inriktning efter avslutad gymnasial
utbildning? *
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

 Kanske/Har inte bestämt mig än

3. Vad är orsaken till att du inte är intresserad? Om du svarade ja på den föregående frågan
kan du hoppa över den här.
Markera alla som gäller.

 Jag är mer intresserad av ett annat yrkesområde

 Jag tror inte att jag har betygen som krävs

 Jag gillade inte de naturvetenskapliga kurserna i min gymnasiala utbildning

 Jag saknar kunskap om vad ett naturvetenskapligt yrke innebär eller efterfrågar av mig som
person

 Jag tycker att de naturvetenskapliga kurserna är svåra

 Jag kan inte identifiera mig med den bild jag har av en som arbetar med naturvetenskapliga
yrken

 Övrigt: 

4. Ange hur intresserad du är av följande naturvetenskapliga områden: Ekologi *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Inte alls intresserad Väldigt intresserad
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https://docs.google.com/forms/d/15BGUzAm8Tioupp8M4EXs2SxU6Ms2m3sSvkTRytnYoYo/edit?ts=5cc30029 2/5

5. Genetik *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Inte alls intresserad Väldigt intresserad

6. Zoologi *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Inte alls intresserad Väldigt intresserad

7. Evolution *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Inte alls intresserad Väldigt intresserad

8. Cellbiologi *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Inte alls intresserad Väldigt intresserad

9. Fysiologi *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Inte alls intresserad Väldigt intresserad

10. Etologi *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Inte alls intresserad Väldigt intresserad

11. Biokemi *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Inte alls intresserad Väldigt intresserad
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12. Miljövård *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Inte alls intresserad Väldigt intresserad

13. Mikrobiologi *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Inte alls intresserad Väldigt intresserad

14. Agrikultur *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Inte alls intresserad Väldigt intresserad

15. Astronomi *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Inte alls intresserad Väldigt intresserad

16. Analytisk kemi *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Inte alls intresserad Väldigt intresserad

17. Organisk kemi *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Inte alls intresserad Väldigt intresserad

18. Oorganisk kemi *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Inte alls intresserad Väldigt intresserad
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2019-05-31 Enkät om killars och tjejers intressen inom naturvetenskap
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19. Geovetenskap *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Inte alls intresserad Väldigt intresserad

20. Biomedicin *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Inte alls intresserad Väldigt intresserad

21. Kvantmekanik *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Inte alls intresserad Väldigt intresserad

22. Astrofysik *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Inte alls intresserad Väldigt intresserad

23. Elektromagnetism *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Inte alls intresserad Väldigt intresserad

24. Kärnfysik *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Inte alls intresserad Väldigt intresserad

25. Vågor och optik *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Inte alls intresserad Väldigt intresserad
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Tillhandahålls av

26. Vilka av följande yrken visste du klassas som naturvetenskapliga?
Markera alla som gäller.

 Biomedicinsk analytiker

 Forensiker

 Miljökemist

 Farmaceut

 Biokemist

 Kosmolog

 Astrobiolog

 Meteorolog

 Agronom

 Arkeolog

 Geolog

 Landskapsarkitekt

 Toxikolog

 Antropolog

 Bioteknolog

 Livsmedelsinspektör

 Läkemedelsutvecklare

 Astronaut

 Lärare i de naturvetenskapliga ämnena

 Dietist

 Djursjukskötare

 Sjukhusfysiker

 Arbetsmiljöingenjör

 Cytodiagnostiker

 Skogsinspektör

 Trädgårdsmästare

 Kriminaltekniker

27. Har ditt intresse för naturvetenskapliga yrken ökat /minskat sedan du blev presenterad för
dessa yrkesinriktningar? *
Markera endast en oval.

 Det har ökat

 Det har minskat

 Det är oförändrat
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Bilaga 2 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Biomedicinsk analytiker

Forensiker

Miljökemist

Farmaceut

Biokemist

Kosmolog

Astrobiolog

Meteorolog

Agronom

Arkeolog

Geolog

Landskapsarkitekt

Toxikolog

Antropolog

Bioteknolog

Livsmedelsinspektör

Läkemedelsutvecklare

Astronaut

Lärare i de naturvetenskapliga ämnena

Dietist

Djursjukskötare

Sjukhusfysiker

Arbetsmiljöingenjör

Cytodiagnostiker

Skogsinspektör

Trädgårdsmästare

Kriminaltekniker

Vilka av följande yrken visste du klassades som 
naturvetenskapliga?

Killar Tjejer


