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1. Inledning
Redan under mitt första år på lärarprogrammet väcktes mina tankar om det går att dela in
människor i olika fack beroende på vilka ämnen de är intresserade av – humanister respektive
naturvetare. När jag senare läste C.P. Snows bok De två kulturerna (1961) förstod jag att det
var en tanke som inte bara har slagit mig själv, och ju mer jag läste, desto bättre förstod jag att
det här var något som i många sammanhang uppfattas som ett problem. 

Min första uppsats på lärarprogrammet fick titeln Ämnesintegration – en bro mellan
naturvetenskap och humanism, och behandlade fördelar och nackdelar med ämnesintegration
som ett sätt att förena de två kulturerna. Att förena de båda kulturerna till en tredje, gemensam
kultur, var också Snows mål: han ville skapa en ömsesidig kulturell förståelse (Berg 1998).
Att de två kulturerna faktiskt existerar, tror jag inte går att betvivla. Ett tydligt exempel är
universiteten där humanisterna läser på filosofiska fakulteten, medan naturvetare, teknologer
och ingenjörer läser på tekniska fakulteten. 

Hur hamnar man i den ena eller andra kulturen? Är det medfött, ärftligt, eller är det något i vår
uppväxtmiljö som gör att vi utvecklar intresse för den ena eller den andra kulturen? 

Under åren på universitetet har jag ständigt hört hur svårt det är att rekrytera naturvetare till
lärarprogrammet. Mitt intresse för De två kulturerna gjorde att jag började fundera på vad det
kunde vara som avskräckte naturvetarna från att bli lärare. Jag började undra om det kunde
vara lärarprogrammets uppläggning. I lärarprogrammet ingår 60 poäng, så kallat Allmänt
utbildningsområde (AUO), kurser som är gemensamma för alla lärarstuderande. I Linköping
ges bland annat tre obligatoriska kurser i Pedagogiskt arbete under AUO. I Stockholm finns
kurser som Ledarskap och gruppdynamik, Pedagogik, etik och filosofi och Samtal i lärarens
arbete att välja på. I Umeå är de tre tio-poängskurserna Lärarprofessionens centrala
kunskapsområden och tio-poängskursen Språk, kultur och kommunikation obligatoriska. Inom
ramen för Allmänt utbildningsområde ingår i princip bara humanistiska kurser. 

Vad det är som har fått mig att välja lärarprogrammet? Ett skäl kan vara att jag har en stor
bredd när det gäller intressen. Jag tycker om att läsa, skriva, analysera, nästan lika mycket som
jag trivs med att arbeta naturvetenskapligt. Däremot tror jag att det finns naturvetare som inte
kan tänka sig att arbeta på det sätt som lärarprogrammet faktiskt kräver. Det är dessa idéer
som tillsammans har lett fram till det som så småningom blev detta examensarbete. Jag ville
ta reda på vad det är som får människor att bli naturvetare respektive humanister. Dessutom
ville jag veta varför vissa människor väljer att bli lärare. För att ta reda på detta valde jag att
intervjua sju aktiva lärare: fyra naturvetare och tre humanister. Jag ville se om det går att
utröna vad som har påverkat dem att göra just de val som de har gjort i livet. 

Genom att besvara dessa frågor kan det finnas en möjlighet att svara på frågan varför det är
svårare att rekrytera naturvetare än humanister till lärarprogrammet.  
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1.1 Syfte
Syftet med den här studien är att undersöka vad som har påverkat naturvetare att bli lärare
genom att jämföra naturvetenskapslärare med lärare i humanistiska ämnen. Dessutom ville jag
undersöka vad som har påverkat lärarna att välja de naturvetenskapliga ämnena. 

De frågor som jag har arbetat utifrån är:

• Hur såg lärarnas uppväxt, barndom och skolår ut?
• Vad har påverkat lärarnas utbildnings- och yrkesval?
• Fanns det några personer som var extra viktiga för deras val i livet? 
• Uppfattar lärarna att det finns någon skillnad mellan naturvetenskapslärare och

lärare inom de humanistiska ämnena?

1.2 Uppsatsens upplägg
Som en introduktion till läsaren har jag valt att presentera naturvetenskapens och teknologins
historia. Jag tror att de uppfattningar och attityder vi har idag bygger på naturvetenskapens
historia. Jag diskuterar de två kulturerna innan jag presenterar begreppet bildning. Sedan anser
jag att det är viktigt att veta var vi står idag. Befinner sig naturvetenskapen i en kris? För att
svara på det utgår jag från fyra olika aspekter: intresse, kunskap, attityder och rekrytering till
de naturvetenskapliga utbildningarna. Till sist presenterar jag något om de olika faktorer som
påverkar oss när vi gör viktiga val i livet. 

Resultatet av min undersökning presenteras i form av citat och kommentarer från de intervjuer
jag har gjort. I diskussionen sammankopplar jag resultat och bakgrunden samt drar några
slutsatser från mina försök och ger förslag till fortsatt forskning. 
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2. Bakgrund

2.1 Vetenskap och naturvetenskap
Innan jag behandlar vetenskap och synen på naturvetenskapen genom tiderna vill jag definiera
några begrepp som jag kommer att använda i fortsättningen. 

2.1.1 Naturvetenskap
Det engelska begreppet ”science” betyder i de flesta sammanhang ”natural science”, liksom
det franska begreppet ”sciences” oftast betyder ”science naturelles et physiques”. På tyska,
precis som i svenska och övriga nordiska språk används dock begrepp som
”Naturwissenschaft” och ”naturvetenskap”, för att poängtera vilken form av vetenskap det
handlar om. 

Eftersom det här arbetet berör olika typer av vetenskaper har jag försökt att vara konsekvent
med att använda prefix så att läsaren förstår vilken form av vetenskap som omtalas. Det kan
dock förekomma tillfällen där det är uppenbart vilken form av vetenskap det handlar om och
då kan jag ha uteslutit prefixet. Jag kommer att använda begreppet ”vetenskap” när det
handlar om olika former av vetenskap, som ett generellt begrepp. 

Till naturvetenskap räknas de vetenskaper som studerar naturen – fysik, kemi, biologi,
astronomi och geologi m.fl. Matematik räknas traditionellt inte till naturvetenskaperna utan
ses som en självständig hjälpvetenskap.

2.1.2 Humaniora och samhällsvetenskap
Begreppet humaniora innefattar de humanistiska vetenskaperna och ibland även
samhällsvetenskaperna. Till de humanistiska vetenskaperna räknas de filosofiska, historiska
och filologiska vetenskaperna. Filologi är den del av språkvetenskaperna som bland annat
sysslar med textkritik, grammatiska och stilistiska undersökningar av litterära alster och deras
samband med andra kulturella företeelser. Till samhällsvetenskaperna räknas de ämnen som
studerar samhället i olika avseenden, t.ex. kulturgeografi, nationalekonomi, sociologi,
statsvetenskap, pedagogik, psykologi, demografi, socialantropologi och rättssociologi. När jag
i fortsättningen talar om humaniora inräknas samhällsvetenskaperna i detta begrepp. 

2.2 Synen på naturvetenskap genom tiderna
Ända till för ungefär 10 000 år sedan levde människan som jägare och samlare. Den tidens
människa var utan tvekan en del av naturen. Men för ca 5 000-10 000 år sedan började
boskapsskötsel och jordbruk att utvecklas och det nomadiska liv som människan levt som
jägare och samlare förbyttes i bofasthet. I dessa agrara kulturer fanns fortfarande en stark
känsla av samhörighet mellan människa och natur. Men synen förändrades från
jägarens/samlarens respekt för hela naturen begränsades den till
jordbrukarens/boskapsskötarens samhörighet med kulturväxterna och tamdjuren. Rovdjuren
blev boskapens fiender. Det är nu människan börjar bygga sin egen kultur, i motsättning till
naturen – det är nu natur och kultur går skilda vägar i vårt tänkande. (Hjorth 2002). 
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En mer filosofisk syn på naturen började utvecklas och enligt Aristoteles utgör naturen ett
överflöd, där allt liv har en inneboende tendens att fylla alla luckor med nytt liv. Det spelar
alltså ingen roll hur mycket frukt människorna plockar, eller hur många hjortar de skjuter, det
fylls alltid på med nya frukter eller hjortar. Aristoteles menade också att allt i naturen ingår i
en hierarki. Allt liv är sammanbundet i en lång kedja från de lägsta till de högsta varelserna
och ingen länk i denna kedja får fattas, för då förstörs kedjan. Även människan är en del av
denna hierarki. Människan bör anpassa sig till naturen. Aristoteles världsbild kallas ofta för
den teleologiska, dvs. allting styrs av ändamålet (telos). Regnet faller till jorden för att vattna
växterna och växterna är till för djuren och djuren för människan som föda, kläder osv. I
relationen gud(ar) – människa – natur, satte grekerna naturen högst. (Hjorth 2002).

Judendomen och kristendomen innebar en radikalt förändrad syn på naturen. Motsättningarna
mellan natur och kultur blev påtagligt tydligare. Människornas förhållande till Gud blev det
viktigaste och jorden, naturen, blev en plattform för den viktigaste aktiviteten, den som var
riktad uppåt mot Gud. I de kristna kulturerna blev den odlade jorden den heliga jorden.
Grekernas rangskala kastades helt om – Gud sågs som höjd över världen medan naturen står
lägst. Alla tankar om att naturen skulle vara besjälad måste i kristendomen bekämpas – något
som skiljer t.ex. från österländska religioner och indiankulturer, där gudar och natur ofta är
samma sak. (Hjorth 2002).

Under 1500-talet fick den mekaniska natursynen genomslagskraft. Filosoferna Francis Bacon
och René Descartes kunskapssyn banade väg för naturvetenskapernas intåg. Om människan
bara får kunskap om naturen, får hon också makt över den. Tankar om att det bara är
människan som har en själ, fri vilja och förnuft spreds. Naturen och djuren skulle ses som
maskiner som kunde utnyttjas av människan, för hennes egna syften. (Hjorth 2002).

Den moderna vetenskapen kan härledas från 1600-talet och har grundats på renodling av
Aristoteles naturvetenskap. Den kallades då, framförallt av humanister, för ”den nya
vetenskapen” (Lagerroth 1988). Med de naturvetenskapliga upptäckterna kom moder Jord att
ersättas i betydelse av den maskulina solen, något som kan ha påverkat synen på könen. Under
jägar- och samlarsamhället var kvinnornas kunskaper viktiga men den mekaniska världsbilden
fick en mer maskulin prägel och vetenskapsmannen träder fram. Det är mannen och det
maskulina som får status. Naturen var till för människan och hade inget värde i sig själv. Den
skulle ses som en källa att ösa ur, outsinlig och ymnig. Den uppodlade jorden gav bilden av ett
välordnat landskap och var idealet. (Hjorth 2002).

I början av 1800-talet utvecklades världsbilden alltmer mot uppfattningen att naturen är grym,
där råder den starkes rätt. Charles Darwin tog intryck av tankarna om hur födotillgången styr
kampen om tillvaron och hans två verk Arternas uppkomst (1859) och Om sexuellt urval och
människans ursprung (1871) är vetenskapens mest gigantiska insatser, om man ser till deras
inflytande på naturvetenskapligt och samhällsvetenskapligt tänkande idag. Under 1800-talet
utvecklades den mekaniska världsbildens tekniska del, ingenjörskonsten. Med teknikens hjälp
skulle naturen kunna utnyttjas fullt ut. Denna ledstjärna i kombination med tillväxttanken har
styrt samhällets utveckling fram till idag. Naturen reducerades till en resurs. (Hjorth 2002).

2.3 Naturvetenskap och teknik 
På 2000-talet är det inte helt ovanligt att man sätter likhetstecken mellan teknik och tillämpad
naturvetenskap. Ett starkt argument för satsningen på naturvetenskaplig forskning är att finna
nya tekniska tillämpningar. Idén om praktiska tillämpningar för teorierna fanns redan när den
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nya naturvetenskapen etablerades på 1600- och 1700-talen. Det var dessa optimistiska
förhoppningar om nyttan av den vetenskapliga forskningen som präglade
vetenskapsakademier och andra institutioner som upprättades. Men det visade sig att
verkligheten överträffade teorierna i komplexitet. Förutom undantagen elektroteknik och
kemiteknik, är det svårt att hitta exempel där den tekniska utvecklingen har varit ett
omedelbart resultat av naturvetenskapen. Ofta har istället teorierna kommit i efterhand, för att
förklara det som länge varit känt i praktiken. Det var snarare den naturvetenskapliga
utvecklingen som fick fart av utvecklingen inom tekniken. Kanske är det den tekniska
utvecklingen som har styrt den vetenskapliga forskningen. Det var först när instrumentet, t.ex.
mikroskopet, hade utvecklats som forskarna frågade sig hur instrumentet kan utnyttjas för att
inhämta ny kunskap om naturen. (Sundin 1991). 

Trots de försök som gjordes att göra naturvetenskapen samhällsnyttig så var avståndet mellan
teori och praktik fortfarande för stort. Dessutom var teknik och naturvetenskap två skilda
traditioner och oftast utfördes de av två skilda sociala grupper, med egna värderingar och
ambitioner. Klyftan mellan teknik och naturvetenskap har emellertid minskat och ett steg i
denna riktning var när det under 1800-talet framträdde en ny yrkeskår: den högskoleutbildade
ingenjörskåren. Den var teoretiskt-vetenskapligt skolad men fullgjorde sin yrkesroll genom att
vara praktiskt verksam. (Sundin 1991).
 
Förebilden till högre tekniska utbildningar fanns i Frankrike där den statliga Ecole
polytechnique bildades under franska revolutionen, 1794. Den bygger på föreställningen att all
teknisk utbildning skall ha en gemensam kärna av teoretisk naturvetenskaplig och matematisk
natur. På 1870-talet startades Kungliga tekniska högskolan – KTH – i Sverige, där det
polytekniska idealet var grunden. Där betonades sambandet mellan naturvetenskap,
ingenjörskonst och industriell utveckling. Vid tiden kring första världskriget utexaminerades
bara ett hundratal högskoleutbildade ingenjörer per år men den verkliga expansionen av
ingenjörsutbildningen hör till tiden efter andra världskriget. Ingenjörernas status höjdes och de
krävde att få ta plats vid sidan av de traditionella lärda yrkenas representanter: prästen, läkaren
och ämbetsmannen/juristen. Till sammanhanget hör också att det vid den här tiden inträffade
en stor urbanisering. Städerna växte och det fanns arbete för ingenjörer: elektricitet, vatten och
avlopp utvecklades under den här tiden. Första världskrigets utbrott påminde industriländerna
om att det inte gick att bortse från den naturvetenskapliga forskningens betydelse.
Teknikernas och vetenskapsmännens kunskaper hade blivit av strategiskt intresse. Varor som
Storbritannien tidigare köpt från tysk industri, blev nu bristvaror. Den brittiska regeringen och
industrin tvingades vidta åtgärder för att stödja teknisk utveckling och forskning, och många
andra industriländer tog efter, däribland Sverige. (Sundin 1991).
 
Andra världskriget har bland annat kallats för ”teknikkriget”.  Det kriget har visat sig haft stor
draghjälp åt teknik som senare fick stor betydelse även civilt, exempelvis radar, datorn,
jetflyget, syntetmaterialen. Men den största och kanske mest omtalade tekniska uppfinningen
under andra världskriget är nog atombomben. (Sundin 1991).

Svein Sjøberg (2000) hävdar att naturvetenskap inte är det samma som teknologi. Däremot
menar han att förbindelsen mellan dem är starkare idag, från efterkrigstiden. Sjøberg menar,
med vissa förbehåll, att det var när naturvetenskapen blev nyttig som den miste sin förtjänst
och att den då blev utstött från det kulturella sällskapet. Naturvetenskapen var från början
något som fascinerade borgerskapet med intellektuella utmaningar och det var inte meningen
att det skulle vara praktiskt användbart.  
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Det finns en grundläggande skillnad mellan naturvetenskap och teknik, det är Sundin (1991)
och Sjøberg (2000) överens om. Vari består denna skillnad? En skillnad är målet, där
vetenskapens mål är att förstå världen, medan teknologins mål är att lösa praktiska problem.
Vetenskapsmannen söker kunskap om generella naturlagar. Ju mer abstrakta eller generella
lagarna kan anses vara, desto större respekt och framgång når vetenskapsmannen. Intresset är
inte primärt att genera kunskap och inte heller att finna praktiska tillämpningar – även om det
kan vara ett långsiktigt mål. Status nås i stället framför allt genom akademisk karriär och/eller
vetenskapligt författarskap. Vetenskapens produkter är tankar, begrepp, idéer, lagar och
teorier. Teknikern blir däremot respekterad då denne har en förmåga att konstruera och
behärska tekniska processer, vilket kräver avancerade kunskaper. Ambitionsnivån hos
teknikern är praktisk och ekonomisk genomförbarhet, att saker och ting fungerar. Teknologins
produkter är materiella föremål – saker som går att ta och känna på. Vetenskapsmannen söker
”know-why” – veta varför – och teknikern söker ”know-how” – veta hur. Sjøberg presenterar
skillnaderna i sin bok Naturvetenskap som allmänbildning (tab. 1), där han också skriver att
det är viktigt att tänka på att naturvetenskap och teknologi inte är två sidor av samma sak, en
teoretisk och en praktisk. (Sundin 1991, Sjøberg 2000). 

Tabell 1. Några generella skillnader mellan naturvetenskap och teknologi (Sjøberg 2000, s. 77)
Naturvetenskap Teknologi
Förklara, förstå, motivera. Varför händer det?
”Know why”

Lösa praktiska problem, bemästra konkreta
situationer. (Hur) fungerar det? ”Know how”

Produkt: idéer och begrepp Produkt: Materiella föremål, konstprodukter,
ting

Det generella: Begrepp, idéer, lagar, teorier Det speciella: Det unika, den enskilda
situationen

Teoretiskt och abstrakt Praktiskt och konkret
Ren och disciplinorienterad Tillämpad och går över ämnesgränserna

(också ekonomi, psykologi, sociologi)
Maktkälla: Forskning, universitet Maktkälla: Industri och arbetsliv
Gratis, öppen, tillgänglig, universell Dyr, patent, licenser, industrihemligheter
Kamp om att vara först att göra kunskapen
känd

Kamp för att beskydda och hemlighålla ny
kunskap

 

2.4 Naturvetenskap och religion
Naturvetenskapen har medfört att människans plats i universum hela tiden har förändrats.
Sjøberg (2000) beskriver hur människan ”degraderas” i fem olika steg:

1. Den kopernikanska revolutionen satte solen i världens centrum istället för vår egen
jord, vilket ledde till att man var tvungen att ge upp föreställningen om att jorden var
speciell och utvald.

2. Galilei utmanade föreställningen om att det himmelska var perfekt och det jordiska
förgängligt och skröpligt genom att bland annat visa att månen inte var perfekt
klotformad utan hade berg och kratrar. 

3. Isaac Newton formulerade enkla lagar som förklarade alla kroppars rörelse. På så sätt
kunde händelser förklaras utan att ”Guds finger” fanns med i spelet. 

4. Charles Darwins teorier ledde till att människan inte längre kunde se sig själv som
något utanför eller över resten av naturen. Evolutionsläran visar att vi är släkt med
bland annat aporna.
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5. Modern kosmologi har gett oss en ny världsbild som gör att människan inte är lika
central och betydelsefull – vår jord är en av tio planeter runt en medelstor stjärna, en
stjärna som är en av många miljarder stjärnor i galaxen Vintergatan. Vintergatan är en
av hundratals miljarder galaxer i universum. (s. 41-43)

Med utgångspunkt från dessa fem steg, blir det möjligt att se varför en konflikt mellan
naturvetenskap och religion har uppstått. Svein Sjøberg (2000) menar att huvudorsaken till
konflikten är att de konkurrerar om att beskriva och förklara världen. Naturvetenskapens
framsteg har i många fall betytt en reduktion av Guds – och därmed kyrkans – makt. Frågan är
vilken betydelse denna kamp har för människors syn på naturvetenskap. För trots att både
Newton och många av de andra som deltog i den vetenskapliga revolutionen var djupt
religiösa, så sågs deras tankar som ett hot mot kyrkans världsbild. Det kan t.ex. vara värt att
nämna att Darwins teorier inte accepterades av påvedömet förrän 1996. 

I USA är konflikten mellan religionen och naturvetenskapen betydligt större än i Sverige. Där
finns det skolor som helt vill ta bort exempelvis evolutionsläran ur undervisningen. Även om
religionen har en viktig roll för människor också i Sverige, så har man i de flesta fall funnit
vägar som fungerar. Det förekommer att elever och föräldrar motsätter sig undervisning inom
vissa ämnesområden, men det är oftast inte något generellt fenomen som drabbar en hel skola.

2.5 Naturvetenskap och humaniora

2.5.1 De två kulturerna
”De två kulturerna” är ett begrepp som myntades på 1960-talet av författaren och fysikern
Charles Percy Snow. Begreppet står för den klyfta som, enligt C.P. Snow, finns mellan
naturvetare och humanister. Denna klyfta består i att den intellektuella, moraliska och
psykologiska atmosfären skiljer sig åt mellan de båda polerna – en klyfta som beror på
okunskap inom varandras ämnesområden (Snow 1961). 

”Vid den ena polen humanister – vid den andra naturvetenskapsmän, och som de mest
representativa bland dessa, fysiker. Mellan de två polerna utbreder sig en avgrund av ömsesidig
okunnighet om den andra parten – ibland (vilket särskilt gäller de unga) fientlighet och ogillande,
men framför allt brist på förståelse. De har båda en groteskt vanställd bild av varandra. Deras
attityder är så artskilda, att de t.o.m. på det emotionella planet har ytterst liten gemensam grund.”
(Snow 1961, s. 7-8). 

Snow poängterar också att humanisterna vid en viss tidpunkt började kalla sig själva för
”’intellektuella’, som om inga andra än de vore värda den benämningen” (Snow 1961 s. 7).
Snow var själv verksam i England och det finns anledning att markera att förhållandet mellan
naturvetenskap och humaniora i Sverige inte var lika spänt. Trots detta har regering och
riksdag tagit intryck av Snows tankar – naturvetenskapen får ökad betydelse i 1964 års
proposition om gymnasieskolan och grundskolan. I propositionen för gymnasieskolan nämns
C.P. Snow:

”En intensiv debatt har de senaste åren förts kring behov av ökad naturvetenskaplig orientering.
Den debatten har till stor del hämtat sin näring ur den av C.P. Snow hävdade meningen att vår
ursprungligen relativt enhetliga civilisation kluvits i två kulturer som löper risken att gå banor som
alltmer fjärmar sig från varandra.” (SOU 1963:54, s. 191).

7



Den obligatoriska naturvetenskapliga allmänorienteringen på gymnasieskolan tillskrivs Snow
och den efterföljande debatten.

2.5.2 Naturvetenskap och konst
Konst, musik och litteratur har genom tiderna hämtat inspiration från bland annat
naturvetenskapen. Ett exempel ur Sjøbergs bok Naturvetenskap som allmänbildning (2000) är
den illustration som är bokens omslagsbild. Bilden heter Experiment on a Bird in the Airpump
(1768) och målades av Joseph Wright (1734-1797) under den tid då naturvetenskap var
fascinerande experiment i borgerskapets salonger. Experimenten var underhållning på samma
sätt som uppläsning av dikter och uppspelning av vacker musik. Bilden visar
vetenskapsmannen och hans åskådare och den kan tolkas på många olika sätt – men den är ett
tydligt exempel på att naturvetenskap var något som berörde, på ett eller annat sätt. En
författare som inspirerats av naturvetenskapliga idéer är Mary Shelley. Hon tog intryck av
Galvanis experiment med elektrisk ström. 

Elektricitet var ett begrepp som var känt sedan länge och under 1600- och 1700-talen gjordes
stora framsteg i studiet av den statiska elektriciteten. 1752 utförde Benjamin Franklin ett
berömt experiment där han under ett åskväder sände upp en drake. Franklin hade påvisat att
det fanns elektricitet i ett åskväder. Det visade sig också i djurförsök att elektriciteten hade
kraften att döda och då växte tanken att elektriciteten också kunde göra det motsatta – dvs. ge
liv och hela. Eftersom elektriska stötar visade sig ge utslag på muskler, väcktes också
funderingar på om elektriciteten var svaret på gåtan om livets hemligheter. Är elektricitet den
livskraft som gör varelser levande? På 1780-talet startade Luigi Galvani experiment för att
söka svaret på dessa frågor. Galvani undersökte hur preparat av grodor reagerade på
urladdningar från elektricitetsmaskinen. Det visade sig, inte helt oväntat, att musklerna rörde
sig som om de levde när de utsattes för elektriska impulser. Intresset för den så kallade
galvanismen var stort, även om det var omstritt. Mary Shelley (1797-1851) tog intryck av
Galvanis idéer då hon skrev skräckhistorien Frankenstein (1818). Mary Shelley har i sitt
förord beskrivit hur hon fick idén till boken efter att ha diskuterat livsprincipens natur med
poeterna lord Byron och Percy Shelley – Marys make. Hon tänkte sig att ett lik skulle kunna
få liv igen genom att tillföra elektricitet. (Sundin 1991). 

Mary Shelleys Frankenstein var inte en vetenskapsman, eftersom det engelska begreppet
”scientist” myntades först 1840, skriver Sutherland (1996). Frankenstein var istället en
upplysningstidens filosof. Det ständigt aktuella temat i skräckhistorien har gjort att berättelsen
har filmatiserats ett flertal gånger, senast 1994.  

Det finns två intressanta aspekter med Mary Shelleys berättelse om Frankenstein. För det
första är den ett uttryck för vad som händer om forskare går för långt i de upptäckter de gör –
ett tema som inte minst är aktuellt idag, när frågor som kloning av människor och odling av
mänskliga embryon är aktuella i debatten. För det andra kan historien ses som ett närmande
mellan de båda kulturerna naturvetenskap och humaniora, genom att skriva en roman om ett
naturvetenskapligt fenomen. Sedan kan det diskuteras om det i just detta fall ger en positiv
bild av vetenskapen, eller om den snarare är avskräckande, men den frågan kan tas upp i ett
annat sammanhang.

I början av 1800-talet var synen på naturen att den var ond och otämjd, som jag tidigare
nämnt. Detta är också något som syns i litteraturen. Systrarna Brontë, som levde under den här
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tiden, skrev romaner där den otyglade naturen och hedens vildhet skapade stämningar (Hoff
2004). I Emily Brontës roman Svindlande höjder beskrivs naturen som något skräckinjagande:

”Den här gången mindes jag att jag låg i ekkammaren och hörde tydligt stormbyarna och snödrevet.
Jag hörde också tallgrenen upprepa sitt retfulla ljud och hade klart för mig varifrån ljudet kom. Men
det besvärade mig så mycket att jag beslöt att om möjligt tysta det; jag steg upp – trodde jag – och
försökte öppna fönstren. Haspen var fastlödd vid krampan, något jag hade lagt märke till när jag var
vaken men nu glömt.

’Jag måste få slut på det i alla fall!’ muttrade jag, krossade fönsterrutan med
knytnäven och sträckte ut armen för att ta tag i den envisa grenen. Men i stället slöt sig mina fingrar
om en liten iskall hand!” (Brontë, 1847/2003, s. 33)

Det går tydligt att följa hur synen på naturvetenskap och teknologi förändras genom att studera
litteratur från olika epoker.

2.6 Bildning
Nu när jag har beskrivit naturvetenskapens position i jämförelse med andra vetenskaper, är det
på sin plats att säga någonting om bildning och allmänbildning. Trots allt är det här kärnan till
konflikten mellan naturvetenskap och andra discipliner ligger – vad ska räknas som bildning
och allmänbildning? För att diskutera detta behövs det en förklaring till vad bildning och
allmänbildningen är för något, och hur människor ser på dessa begrepp. Sedan kan en
diskussion föras kring vad som bör ingå i begreppen. 

Bildning förfining, (själs)odling, ’hyfsning’, levnadsvett, ’hut och hållning’ (Swedenborg, 2003)

Allmänbildning allmänt kunnig, beläst, boksynt, väl orienterad, kringsynt, all round (Swedenborg
2003) 

Ordet ”bildning” har sitt ursprung i 1700-talets Tyskland, men begreppet har en historia som
sträcker sig ända till antikens Grekland, där det hette paideia. Paideia innebar en utveckling
av människans intellektuella, fysiska och konstärliga kapacitet och begreppet översattes till
latin som humanitas, mänsklighet. I Rom utvecklades en talarkultur, och den bildade
människan var vältalaren. I det medeltida Europa var bildningsbegreppet inte en central
kunskapsfråga. Det var först i renässansens Italien som man återtog det grekiska
bildningsbegreppet, och den universella människan, l'uomo  universale, den allsidiga
bildningen blev idealet. (Liedman 2004).

I 1700-talets Tyskland framträdde de idéer om bildningen som kommit att bli dominerande
också i den moderna svenska traditionen på området. Antikens Grekland men också samtidens
England och Frankrike inspirerade de tyska filosofer och författare som gav ordet "bildning"
den innebörd som också finns idag. (Liedman 2004).
 
Sverige har skiljt sig från Tyskland genom att behålla en syn på bildning som är till för folket,
så kallad folkbildning. I Tyskland avsågs bildning nästan uteslutande sådan kunskap som man
kunde få genom att forska. Det var i synnerhet humanister, och i viss mån matematiker och
naturvetare som ansåg att deras vetenskaper gav riktig bildning. Men i Sverige förenades
dessa idéer med såväl en akademisk som en folklig bildning. Efter andra världskriget har
begreppet ”bildning” förlorat en del av sin betydande roll, och allmänbildning har reducerats
till att vara liktydigt med att kunna klara sig bra i en frågesportstävling. (Liedman 2004). 
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1961 togs begreppet bildning ur läroplanerna men i och med utredningen Skola för bildning
(SOU 1992:94) återinfördes det igen. Att bildningsfrågan har aktualiserats, menar kommittén
beror på att man inte vet hur framtiden ser ut och hur utbildningsväsendet bör se ut och vilken
roll det skall ha (SOU 1992:94). Kommittén presenterar fyra olika principer för hur man kan
se på bildning. För det första skall lärare och elever ”utveckla en historisk förståelse av
kunskapernas utveckling”, vilket innebär att det historiska perspektivet skulle bli ett band som
förenar skolämnena (SOU 1992:94, s. 18). För det andra skall skolan ”erbjuda en mångfald i
fråga om utbildningsvägar och framgångsmått” (s. 19), utbildningssystemet ska därmed inte
ha några återvändsgränder. För det tredje poängterar kommittén att skolan inte är den enda
plats där vi lär oss, likhetstecknet mellan bildning och undervisning måste suddas bort.
Slutligen: ”lärarna skall så långt som möjligt förhindra att socialt konstituerade hierarkier av
kunskapsformer och kunskapsområden blir till ett hinder för kunskapens växt” (s. 20). Här
poängteras att olika elever lär på olika sätt och kunskap ska inte rangordnas så att exempelvis
teoretisk kunskap är mer värd än praktisk kunskap.
 
Kommittén ser det som viktigt att aktualisera bildningsbegreppet, eftersom vi går från en
skola som har varit ramstyrd (timplaner, lärares tjänstgöringsskyldighet) till att bli mer
målstyrd. Kommittén menar därför att valmöjligheterna för lärare och elever blir större och
därför behövs ett bildningsbegrepp att utgå ifrån.     

”bildning syftar till att eleven tillägnar sig kunskap som inte bara sitter på ytan utan blir en del av
personligheten. Det innebär att man inte läser ämnen för att enbart lära sig fakta och begrepp utan
också för att lära sig att uppfatta saker och använda begrepp på särskilda sätt. Den innebörden av
bildningsbegreppet får följder för vad som är viktigt för elever att lära sig i skolan och hur de lär
sig.” (Skola för framtiden s. 9)

Att bildningsbegreppet har fått en förnyad aktualitet kan ses utifrån det mångkulturella
samhälle vi lever i idag, menar Jan Thavenius (2004). Vi vet inte vilka kunskaper som
kommer att krävas i framtiden och varje individ måste välja sina egna vägar. Frågan är, enligt
Thavenius, vad det är för bildning som krävs i ett samhälle med kulturellt friställda individer.
Det kanske inte längre är frågan om Snows två kulturer, utan istället en mängd olika kulturer –
det mångkulturella samhället. Thavenius poängterar också att ingen människa kan bilda sig på
egen hand, utan skolan har en viktig uppgift att bilda eleverna, det är en demokratisk fråga.
Detta skulle alltså strida mot den uppfattningen som regeringen har, att bildning ska
konstrueras även utanför skolans väggar.

Fortfarande kvarstår min fråga, vad som ska ingå i bildningbegreppet och allmänbildningen.
Jag har inte funnit något svar på den frågan. Att det är viktigt med bildning är det ingen
tvekan om, men vad innebär då denna bildning?

2.7 Carl von Linné och Jöns Jacob Berzelius
I det här sammanhanget vill jag även passa på att presentera två svenska vetenskapsmän, Carl
von Linné och Jöns Jacob Berzelius. De har mycket gemensamt, men det finns även
skillnader.

Carl von Linné (1707-1778) var en svensk vetenskapsman, som är känd över hela världen för
sitt sätt att klassificera naturen i ett särskilt system: Systema naturae (Tibell 2004). Linné
påstås ha påverkat svenskars syn på naturen. Först på 1800-talet publicerades flera av Linnés
reseskildringar och dessa har sedan blivit litterära klassiker (Eriksson 2004). Linné hade alltså
en fot i varje kultur – dels naturvetenskapen och dels humanioran. Carl von Linné var 1739
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med om att bilda Vetenskapsakademien (Eriksson 2004). Carl von Linné brukar tillsammans
med Jöns Jacob Berzelius (1779-1848) räknas som Sveriges mest ryktbara vetenskapsmän
(Mena-Berlin 1995). 

Berzelius upprättade en atomviktstabell som var föregångaren till dagens periodiska system
och han upptäckte tre grundämnen. 1808 invaldes Berzelius i Vetenskapsakademien och 1818
utsågs Berzelius till Akademiens ständige sekreterare och han har haft ett stort inflytande på
naturvetenskapens utveckling i Europa (Tansjö 2004). Berzelius invaldes i Svenska
Akademien 1837 (Tansjö 2004). I undervisningsfrågor hävdade han behovet av större plats åt
naturvetenskaperna på skolschemat (Tansjö 2004). Han har däremot inte fått samma
genomslagskraft i Sverige som Carl von Linné. Vad beror det på? De var båda nydanande,
framgångsrika vetenskapsmän. Men om man utgår från vilka ämnesområden de sysselsatte sig
med så låg Carl von Linnés blommor mycket närmare människors vardag. Blommor var något
som alla visste vad det var och alla kunde ha nytta av Carl von Linnés idéer, medan Berzelius
kemi var något som de flesta inte hade en aning om vad det var för något. Jag tror att det här
är en viktig bild att ha med sig.

2.8 Naturvetenskap i kris?
Befinner sig naturvetenskapen verkligen i en kris? Sjøberg (2003) menar att naturvetare är
överens om att folk i allmänhet kan för lite naturvetenskap, men han påstår också att läget är
detsamma för historiker: historiker tycker att folk kan för lite historia. Det finns egentligen
fyra olika aspekter på dilemmat:

• Intresse för naturvetenskap
• Kunskaper i naturvetenskap
• Attityder till naturvetenskap
• Rekrytering till naturvetenskapliga utbildningar

2.8.1 Intresse för naturvetenskap
Tabell 2 visar att européer placerar naturvetenskap och teknologi på fjärde plats när det gäller
hur väl informerade de känner sig om ämnet, och på tredje plats när de får frågan hur
intresserade de är av ämnet. Europabarometerns undersökning, där man har undersökt
européers kunskaper och förhållningssätt till naturvetenskap och teknik, visar också att fler
män (51,5%) än kvinnor (39,6%) är intresserade av naturvetenskap och teknologi (EU 2001). I
de länder som har en hög andel högre utbildade personer, är fler intresserade av
naturvetenskap och teknologi, detta gäller bland annat Sverige (64,3%) och Danmark (60,9%).

Tabell 2. Européers upplevelse av att känna sig informerad om och intresserad av ett antal ämnen. Tabellen är
baserad på Europabarometerns undersökning från 2001 (EU 2001) (min översättning). 

Känner du dig väl eller dåligt
informerad om följande ämnen? (%)

Är du intresserad eller inte av
följande ämnen? (%)

Ämnen Väl
informerad

Dåligt
informerad

Vet ej Intresserad Inte
intresserad

Vet ej

Sport 57,0 40,5 2,6 54,3 44,7 1,0
Kultur 48,5 47,0 4,6 56,9 40,8 2,3
Politik 44,3 52,2 3,5 41,3 57,0 1,7
Naturvetenskap
och teknologi 33,4 61,4 5,2 45,3 52,2 2,4
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Ekonomi och
finanser 31,9 63,5 4,7 37,9 59,8 2,3

När resultaten från tabell 5 kombineras har Europabarometern kommit fram till att 29,1% är
både informerade och intresserade, medan 14,7% är intresserade utan att vara informerade.
45,8% anser sig vara både ointresserad och dåligt informerade. 

Att påstå att intresset för naturvetenskap minskar, är fel menar Sjøberg (2003). Om man
däremot talar om att intresset för att studera naturvetenskap på en högre nivå sjunker, så
stämmer det. Men Sjøberg anser att det går att se på intresse på ett annat sätt, än genom att se
om man är villig att fortsätta studera ämnet. Populärvetenskapliga TV-program och tidskrifter
är populärare än någonsin, böcker om naturvetenskap och teknik säljer bra och naturhistoriska
museer har ingen sjunkande trend på antalet besökare. Så om man ser på intresset för
naturvetenskap som något annat än rekrytering till högre utbildningar, kan man inte se att
naturvetenskapen skulle vara hotad. Detta bekräftas också av Europabarometerns
undersökning om varifrån man får informationen. 60,3% av européerna och 66,2% av
svenskarna svarar att TV är den största informationskällan för naturvetenskap (tabell 3). Som
andra viktiga informationskällor nämns dagstidningar och radio.

Tabell 3. Varifrån får européer och svenskar information om 
naturvetenskap? Baserat på Europabarometerns undersökning
från 2001 (EU 2001) (min översättning).

Européer (%) Svenskar (%)
TV 60,3 66,2
Dagstidningar 37 46,4
Radio 27,3 24,6
Skola eller universitet 22,3 23,0
Vetenskapliga tidskrifter 20,1 21,2
Internet 16,7 14,1

I undersökningen får européerna också ta ställning om de klassar olika ämnesdiscipliner som
mer eller mindre vetenskapliga (tabell 4). I rapporten anses det att man kan göra en
uppdelning mellan vad folk ser som vetenskapliga och icke vetenskapliga discipliner, där
medicin, fysik, biologi, astronomi och matematik ses som vetenskapliga, medan psykologi,
astrologi, ekonomi och historia ses som mindre vetenskapliga (EU 2001).
 
Tabell 4. Européer tar ställning till om de anser att olika discipliner är vetenskapliga eller inte.
Baserat på Europabarometerns undersökning från 2001 (EU 2001) (min översättning). Svaren 
anges i %.
Tag ställning för varje
disciplin, om den för dig är

Vetenskaplig Inte så vetenskaplig Vet ej

Medicin 92,6 4,5 2,9
Fysik 89,5 6,1 4,4
Biologi 88,2 6,0 5,8
Astronomi 77,9 14,6 7,5
Matematik 72,3 21,8 5,9
Psykologi 64,5 28,2 7,3
Astrologi 52,7 38,9 8,4
Ekonomi 42,3 49,7 8,0
Historia 33,1 60,5 6,4
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2.8.2 Kunskaper i naturvetenskap
För att testa folks kunskaper i naturvetenskap har Europabarometern satt upp ett antal
påståenden (tabell 5), där respondenterna ska ta ställning till om påståendet är sant eller falskt.

Tabell 5. Européernas kunskaper i de naturvetenskapliga ämnena har testats genom att låta respondenterna svara
ta ställning till om ett antal påståenden är sanna eller falska. Baserat på Europabarometerns undersökning från
2001 (EU 2001) (min översättning). Svaren anges i %.
Tag ställning till om följande påstående är sanna eller falska. Sant Falskt Vet ej
En laser fungerar så att man låter ljudvågor stråla samman. 26,6 35,3 38,1
Antibiotika tar död på såväl virus som bakterier. 41,3 39,7 19,0
Elektroner är mindre än atomer. 41,3 23,0 35,7
Faderns gener avgör om barnet blir en pojke eller en flicka. 48,3 30,2 21,6
All radioaktivitet har människor givit upphov till. 26,5 52,6 20,9
Jorden går runt solen på en månad. 22,9 56,3 20,9
De första människorna levde samtidigt som dinosaurierna. 20,3 59,4 20,3
Radioaktiv mjölk kan göras hälsosam genom att koka den. 11,8 64,2 24,0
Solen snurrar runt jorden. 26,1 66,8 7,1
Människan har utvecklats ur tidigare djurarter. 68,9 16,6 14,8
Syret som vi andas kommer från växter. 79,7 13,6 6,7
Kontinenterna har flyttat på sig i miljontals år och kommer
fortsätta att göra det i framtiden. 81,8 5,5 12,7

Jordens kärna är mycket het. 88,4 3,5 8,1

När de olika länderna jämförs visar det sig att de nordiska länderna, och däribland Sverige
ligger högst i kunskap, vilket inte heller är överraskande med tanke på utbildningsnivåerna i
de olika länderna. Undersökningens resultat har i rapporten jämförts med resultat från 1992,
där samma påståenden användes, och detta visar att människor svarar bättre på vissa frågor,
men att kunskapsnivån ligger på en relativt stabil nivå. Samtidigt är påståendena ganska
självklara för en naturvetare, eller som Sjøberg (2003) menar – är det dessa ämnen eller frågor
som är redskapet för att ta reda på om människor kan naturvetenskap eller inte, det är så man
bara skakar på huvudet. 

Slutsatsen av detta torde ändå vara att trots relativt goda kunskaper inom naturvetenskap och
en positiv attityd till utvecklingen och intresse för naturvetenskap och teknik, så vill inte
ungdomar välja naturvetenskap som utbildning (Sjøberg 2003). Tänkbara orsaker till
rektryteringsproblemet anser Sjøberg vara dels att vetenskapen har förändrats och dels att man
måste se till ungas uppväxt och förstå deras värderingar, önskningar och prioriteringar.
Ungdomar väljer inte efter vad som behövs i samhället, eller vad som är bra för landets
ekonomi, utan de väljer efter sitt eget hjärta. Dagens unga vill tjäna snabba pengar utan att
anstränga sig för mycket, och möjligheten finns. De kan bli börsmäklare, advokater och
finansanalytiker, men även popartist, fotbollsspelare och journalist är yrken som lockar många
ungdomar. En annan aspekt på det samhälle vi lever i, är det tempo och det informationsflöde
som kastas över oss. Det tar tid att lära sig matematik och naturvetenskap, men tempot är så
högt i övriga världen att man inte tar sig den tiden – ingenting får ta för lång tid, för då hinner
man inte med allt annat. Sjøbergs (2003) förslag är att göra om skolans naturkunskap till just
naturkunskap och inte låta det vara en krympt version av naturvetenskap. Ungdomars attityder
till naturvetenskap och teknik har studerats närmare i Sverige och presenterades 1997 i ett
NOT-häfte. 
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2.8.3 Ungdomars attityder till naturvetenskap
Attityden till ett ämne är viktig för att man ska vilja fortsätta med det. Ett barn som går i
skolan lär sig att läsa, men så länge han eller hon inte får en positiv attityd till läsning så
kommer eleven inte fortsätta att läsa själv, menar Cobern (1980), och det är samma sak med
naturvetenskap. Cobern anser att det är nödvändigt att naturvetare skapar entusiasm för
naturvetenskap. Då kan man ställa sig frågan hur ungdomars attityder till naturvetenskap och
teknik ser ut idag. 

I NOT-häfte nummer 9/1997: Ungdomars attityder till naturvetenskap och teknik presenteras
resultaten från gruppintervjuer där man har försökt ta reda på vad som är de underliggande
orsakerna till att ungdomarna väljer naturvetenskapliga programmet på gymnasiet.
Intervjuerna har gjorts med ungdomar på högstadiet och gymnasiet i olika delar av landet.
Man har bland annat undersökt ungdomars attityder till naturvetenskap och teknik, genom en
associationsövning: eleverna får tänka sig att de går in i två olika rum. Det första rummet ska
ungdomarna beskriva utifrån sin kunskap, tro och fördomar om naturvetenskap och det andra
om teknik. 

”När ungdomarna kommer in i naturvetenskapsrummet ser de t.ex. en kemisal, staplar med böcker
och trötta människor med påsar under ögonen som labbar. Det förnimmer en tystnad till följd av
koncentration och mycket skrivande och pluggande. De som läser på programmet har ungefär
samma känsla som de som inte läser på NV själva, med undantag för framför allt de som går
yrkesförberedande program. I dessa grupper får många en olustkänsla av utanförskap.” (NOT-häfte,
s. 27)

”När de kommer in i teknikrummet ser de bland annat killar som experimenterar, datorer, kablar
och verktyg. Många ungdomar påpekar också att det är mer liv och rörelse i teknikrummet. De
flesta i Hällefors tycker att teknikrummet känns bäst med motivationen att teknik är enklare, lättare
och roligare än naturvetenskap. I övriga grupper anser man att trots att naturvetenskap väcker
associationer till någonting gammalt och dammigt, trivs man ändå bäst där. Förklaring torde vara att
flertalet av de som går NV har tänkt att läsa vidare på den naturvetenskapliga grenen.” (NOT-häfte,
s. 27-28)

I gruppen Hällefors fanns bara elever från de yrkesförberedande programmen Industri,
Naturbruk, Barn och Fritid, och Hotell och Restaurang. I övriga grupper fanns minst en elev
från samhällsvetenskapliga programmet och två elever från år nio. De övriga eleverna gick
naturvetenskapliga programmets första år. 

En annan stor undersökning som behandlar 13-åringars intressen för och attityder till
naturvetenskap och teknik är det så kallade SAS-projektet, en studie där 9 300 barn från 21
olika länder deltog (Sjøberg 2002). Där framkommer det att attityder till naturvetenskap och
teknik skiljer sig åt mellan utvecklingsländer och utvecklade länder. Barn i utvecklingsländer
har en positiv bild av vetenskapsmannen medan barn i utvecklade länder har negativa och
stereotypa bilder. Båda grupperna anser att naturvetenskap är värdefullt i vardagslivet och i
samhället, men barnen i utvecklingsländerna är markant mer positiva. Få barn tycker att
naturvetenskap är lätt att lära. När det gäller framtida yrke, är de flesta flickor mer
personorienterade i sina val – de vill hjälpa människor, arbeta med människor – medan
pojkarna är mer egocentrerade – de vill tjäna pengar, bli berömda etc. I alla länder som deltog
i studien, hade pojkar större erfarenhet av mekanik och elektricitet. Barn i de nordiska
länderna hade större erfarenhet av friluftsliv som att göra upp eld, sätta upp ett tält m.m.
Flickor i alla länder är mer intresserade av att lära sig om näringslära, hälsa och de flesta
aspekter av biologi, än pojkar. 
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2.8.4 Vilka väljer naturvetenskapliga programmet på gymnasiet?
Det framkommer i resultatet i NOT-häftet att det finns olika skäl att välja NV-programmet på
gymnasiet (tabell 6). De ungdomar som tidigt har bestämt sig för att de ska välja NV på
gymnasiet, berättar att de alltid har varit intresserade av de naturvetenskapliga ämnena, till
vilka de räknar fysik, kemi, biologi och matematik. Det är också flera som tillägger att de
aldrig har tyckt om de samhällsvetenskapliga ”pluggämnena”. Eftersom flera av ungdomarna i
den här gruppen drömmer om att bli läkare, ingenjörer, astronomer och liknande har det inte
varit något svårt val. De har också indirekt känt att de vill gå i föräldrarnas fotspår, eftersom
många av föräldrarna i den här gruppen är läkare. Flertalet av ungdomarna i den här gruppen
beskriver sig själva som typiska ”naturare” och det är förhållandevis många flickor som
påpekade att man måste vara född naturare för att klara av undervisningen.

 Tabell 6. Sammanfattning av olika faktorer som påverkar ungdomars val till gymnasiet.
Tabellen kommenteras i texten. (NOT-häfte 9/97). 
Personlighet och intressen
Föräldrars och syskons råd och synpunkter
Lärare inspirerar eller avskräcker
Kompisar
SYO
Framtida yrkesdrömmar
Naturvetenskapliga programmet ger stora möjligheter, ger behörighet

I undersökningen har det också framkommit att NV är ett statusprogram, dit de som har bra
betyg ska söka. Är man studiemotiverad och samtidigt lagd åt det naturvetenskapliga hållet är
det ett självklart val att läsa NV-programmet. Det anses att man är duktig och smart om man
läser NV. 

Av de ungdomar som bestämde sig för att läsa NV i sista stund är det framför allt att NV-
programmet erbjuder en bred grund som är avgörande. Det kan också ses som att ungdomarna
flyttar fram beslutet om vad man vill göra i livet. Valet kan snarare ses som rationellt än
emotionellt – det är ett smart val. Många påpekar att ämnena kanske inte är så roliga, men de
är medvetna om att utbildningen ger en bra start för att kunna välja senare, det är
framtidsyrkena som lockar.

Valet till gymnasiet ses av de flesta ungdomar som ett mycket viktigt, ”livsavgörande” val,
och därför tar de också intryck av vad föräldrar och syskon har att säga. Lärare kan ha
antingen rollen som inspiratör eller avskräckare – beroende på hans/hennes attityd till ämnet.
SYO-konsulenten uppfattas av vissa ungdomar som viktig, men kritiseras också av många för
bristande engagemang. 

2.9 Rekrytering till naturvetenskap och teknik
I både Sverige, Norge, Danmark och andra OECD-länder som står de nordiska länderna nära
både kulturellt och materiellt, kan man se en trend som visar minskat intresse för
naturvetenskap och teknik.
 
SCB (Statistiska Centralbyrån) har tillsammans med HSV (Högskoleverket) undersökt
gymnasieungdomars studieintresse, dvs. hur stor andel av avgångsklasserna som planerar att
börja läsa på högskola inom de närmaste tre åren. Av gymnasieungdomarna som gick
avgångsåret 2002/03 var siffran 49 % (SCB 2003) och 2003/04 var det 60 % som planerade
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att läsa vidare, det har också visat sig i senare undersökningar från 1999/00 och 1998/99 att
det bara är ungefär 43 % som verkligen börjar studera (SCB 2004b). Bland gymnasieeleverna
i avgångsklasserna är det bara 4 % som kan tänka sig att söka till lärarutbildningen (SCB
2003, 2004b). Samtidigt visar det sig att det bland yrkesexamensprogrammen är
lärarprogrammet som ökar mest, tillsammans med sjuksköterskeprogrammet, med antalet nya
studenter från 1993/94 till 2002/03 (SCB, HSV 2004). Sökandetrycket på lärarprogrammet är
1,6 sökande HT02 och 1,7 sökande HT03 per plats utslaget på alla högskolor i hela landet
(HSV 2004-05-14). Variationen är stor mellan de olika ingångarna på programmet. Inom
inriktningarna svenska och samhällsorienterande ämnen är konkurrensen om platserna stor,
medan rekryteringen till matematik/naturorienterande inriktningar är lägre. Genom vissa
kraftansträngningar har man dock kunnat se ett visst uppsving när det gäller
matematik/naturorienterande inriktningar från 1999 till 2000 (Lindgren & Johansson 2000). 

Problemet att få elever/studenter att välja naturvetenskapliga ämnen tycks alltså föreligga både
när de ska välja till gymnasiet och till högskolan. Det svenska utbildningssystemet har satsat
på olika projekt för att öka intresset för naturvetenskap och teknik. Utbildningsdepartementet
startade NOT-projektet (Naturvetenskap Och Teknik) som är ett samarbete mellan Skolverket
och Högskoleverket (Sjøberg 2000). NOT-projektet kan ses som uppdelat i faser: fas ett från
1993-1998 och fas två från 1998-2003. NOT-projektet har framför allt arbetat med
kunskapsspridning och attitydpåverkan, strategier för metodutveckling, uppföljning av basåret
och uppföljning av teknik- och naturvetenskapscentra. Det har varit svårt att bedöma effekten
av NOT-projektet, möjligen kan det hjälpa till att utjämna skillnaderna mellan flickors och
pojkars val (Sjøberg 2000).

Ett annat projekt som startades 1997/98 i samarbete mellan Kungliga Vetenskapsakademin
och Ingenjörsvetenskapsakademin är NTA (Naturvetenskap och Teknik för Alla). Det här
projektet är främst till för att stödja utvecklingen av no-undervisningen i skolan för elever
mellan 6-12 år (Sjøberg 2000). Syftet med NTA är att stimulera nyfikenhet och öka intresset
för naturvetenskap och teknik hos både elever och lärare (NTA 2004).

2.10 Vad påverkar våra val?
Det finns många faktorer som påverkar vilka vi blir som människor. Vi växer upp i en miljö
där vi omges av olika människor – familj, släktingar, vänner. När vi senare ska börja skolan
kommer vår umgängeskrets att vidgas ytterligare och vi ska bli mer självständiga som
individer. Sammanhanget spelar också stor roll för vilka vi blir, om man har växt upp mitt i en
storstad eller isolerat ute på landet. De fritidsaktiviteter vi har påverkar oss på samma sätt,
genom att vi hamnar i nya sammanhang och med nya människor.

Jag har valt att belysa några punkter för hur vi får de intressen vi får, utifrån Britt Lindahls
avhandling ”Lust att lära naturvetenskap och teknik?” (2003). Ingen vet egentligen om dessa
intressen är medfödda och finns där hela tiden, eller om vem som helst kan bli intresserad av
vad som helst. Det har dock visat sig att vissa faktorer tycks påverka om vi utvecklar ett
intresse eller inte. 

Familjebakgrunden är en faktor som påverkar det allmänna intresset för studier, även om det
inte är rent naturvetenskapliga studier. Om naturvetenskap introduceras, kan ett intresse
väckas tidigt hos barnet. Det kan vara i form av att barnet har tillgång till sådana leksaker,
böcker och tidningar, har husdjur, får besöka djurparker och museer. Intresset kan också
väckas genom att barnet har en förälder som förklarar hur saker och ting fungerar. 

16



En studie gjord av Oluf Martensen-Larsen och som bygger på en kartläggning av 15 000
svenskars och danskars släktförhållanden visar hur våra liv och vår personlighet påverkas av
vilken plats vi har i syskonskaran (Martensen-Larsen & Sørrig 1989). Studien, som är gjord
under närmare 40 år, visar att bland annat yrkesval sällan är ett beslut som bara avgjordes av
en tillfällighet. Martensen-Larsen menar att valet av bana påverkas av ens bakgrund,
omgivningens förväntningar och inte minst inflytandet från tidigare generationer i släkten.
Tydligast, menar han ändå, är sambandet mellan ens syskonplacering och val av yrke. Många
människor väljer nämligen en sysselsättning där de kan fortsätta att spela samma roll som de
tilldelades i familjen. Som utmärkande drag för en lärare nämner Martensen-Larsen att både
manliga och kvinnliga lärare som regel kommer från en barnrik familj – de är vana vid barn i
grupp. Ensambarn är sällsynta. 

Social bakgrund har visat sig vara viktig. Av de elever som kom från socialgrupp 1 var det
två tredjedelar av den högsta betygsnivån som valt en studieförberedande naturvetenskaplig
eller teknisk utbildning, vilket är 10 % mer än totalgruppen. 

Faktorer i skolan har också en betydelse för hur elever ser på naturvetenskap och teknik. Det
kan vara allt från hur man trivs i skolan till hur stort inflytande man har i undervisningen,
interaktionen i klassrummet och hur NO-läraren uppfattas. Flera undersökningar visar att NO-
lärare ofta uppfattas som tråkigare än andra lärare. (Lindahl 2003).
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3. Metod – genomförande – urval

3.1 Metod
Jag har valt att använda kvalitativ metod för att svara på mina frågeställningar. Med en
kvalitativ metod får man djupare insikt i människors åsikter, uppfattningar och innebörder i
uppfattningar. På så vis blir det svårare att generalisera resultatet av studien, men det är inte
heller det som är mitt syfte. Jag har valt att kombinera två olika typer av kvalitativa metoder:
dels livshistoria och dels kvalitativ intervju. I en livshistoria uppmuntrar man
intervjupersonen att så detaljerat som möjligt berätta om hela sitt liv (Bryman 2002).
Livshistoria kan ses som en ostrukturerad intervju. Metoden har inte vunnit i popularitet
eftersom den anses ge begränsad generaliserbarhet (Bryman 2002), men eftersom mitt syfte
endast är att beskriva vad som har lett fram till de olika lärarnas val, är detta inte något
problem för mig. En stor fördel med metoden är att varje människa är väl insatt i sitt eget liv
(Krantz 1997) och ofta upplever människor det som positivt att få tala om sig själva. En
nackdel är, och det har jag märkt när jag har försökt hitta intervjupersoner, att vissa människor
har varit med om traumatiska upplevelser och att berätta om sitt liv kan riva upp sår.
Deltagarna i en undersökning måste ge sitt samtycke till att medverka och några lärare som
jag ville intervjua uppgav detta som skäl att inte ställa upp. Det är något som jag måste
acceptera (Bryman 2002). Ett citat får belysa en annan av fördelarna med livshistoria: 

”Vi tänker oss normalt att minnesbilder brukar avta i skärpa i takt med att tidsavståndet ökar; så är
det måhända då ett vittne ska avlägga rapport inför polis eller domstol om en händelse han iakttagit
på avstånd. Men då det gäller självupplevda händelser av djupt genomgripande art, händelser som
inneburit ett slags andlig väckelse hos personen i fråga, är det troligt att förhållandet snarare är det
motsatta. Ty genom att minnesbilderna bearbetas under ett helt liv kommer de gradvis att bli
tydligare i konturerna och öka i intensitet. I den livslånga reflexionsprocessen har allt överflödigt
rensats ut och endast det väsentliga blivit kvar; minnena ökar i pregnans och framstår inte bara som
episoder (faktiska händelser i det förflutna) utan som symboliskt förtätade och laddade självporträtt.
Dessa porträtt är fortfarande subjektivt gestaltade, men tack vare att de genomgått en lång
mognadsprocess rymmer de inte desto mindre en alldeles egenartad sanning.” (Krantz 1997, s 53)

Jag har försökt att inta rollen som lyssnare, medan intervjupersonen har fått berätta fritt. Jag
har dock kommit med frågor för att täcka in vissa områden (Goodson & Numan 2003).
Intervjun kan som sagt sägas ha varit uppdelade i två delar där livshistoria var den första
delen. Livshistorien i sin tur hade två olika teman (bilaga 1): 

• uppväxt, skolgång, yrkeskarriär och
• människorna runtomkring.

Den kvalitativa intervjun hade också två teman:

• kunskapssyn och
• synen på naturvetenskap kontra humaniora.

Eftersom livshistoria är en väldigt öppen form av intervju, är det mycket upp till
intervjupersonen vad han eller hon väljer att berätta. Jag som intervjuare kan egentligen bara
styra intervjun genom att rikta in intervjupersonen på de områden som jag har ställt upp från
början. Jag vet inte i förväg vad personen har att berätta, vilket gör att jag måste vara en god
lyssnare för att kunna uppfatta vissa skiftningar som kan ge mig ledtrådar till att gå vidare i
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intervjun. Varje intervju blir på så sätt spontan och improviserad, eftersom jag inte kan
förbereda mig innan. 

3.2 Urval
Jag valde att göra mina intervjuer på en gymnasieskola, eftersom jag känner till den skolan väl
och jag läser själv till gymnasielärare. Jag valde intervjupersoner genom att först fråga de jag
själv kände till och sedan tog jag hjälp av lärare som jag kände, som rekommenderade andra
lärare. Jag har alltså använt mig av två metoder: dels bekvämlighetsurval och dels snöbolls-
eller kedjeurval (Bryman 2002). Urvalet bygger inte på slumpen, men eftersom jag hade vissa
kriterier, tyckte jag att urvalsmetoderna borde fungera att använda. Inom ramen för kvalitativ
forskning är frågor om extern validitet och generaliserbarhet inte så framträdande (Bryman
2002), vilket jag tog fasta på. Ett bekvämlighetsurval består av personer som råkar finnas till
hands för forskaren medan ett snöbollsurval bygger på att forskaren använder sig av en liten
grupp människor för att komma i kontakt med nya intervjupersoner (Bryman 2002). I mitt fall
använde jag mig i första hand av bekvämlighetsmetoden – de lärare som jag själv kände till
och sedan använde jag dessa lärare för att komma i kontakt med nya lärare.  

Jag hade bestämt mig för att göra en pilotintervju och sex intervjuer. Jag ville ha en så stor
spridning som möjligt vad gäller kön och ålder. Jag intervjuade tre lärare som undervisar i
naturvetenskapliga ämnen och tre som undervisar i humanistiska ämnen och dessutom gjorde
jag en pilotintervju.

3.3 Genomförande
Intervjuerna genomfördes på den gymnasieskola där lärarna arbetade. Varje intervju tog
mellan en timme och en timme och 40 minuter. Jag spelade in intervjuerna på DAT-
bandspelare och lade sedan in ljudmaterialet i datorn. Varje intervju transkriberades och alla
personer fick fingerade namn. I pilotintervjun valde jag att transkribera mycket noggrant, men
jag insåg snart att det inte var nödvändigt för mitt syfte att använda materialet. Vid
transkriberingen utkristalliserades vissa teman som presenteras som resultat. Intervjupersonen
fick själv välja tid och plats för intervjun, vilket gjorde att jag utförde alla intervjuer på skolan
– i lärarrum, grupprum och konferensrum. Jag ville att lärarna inte skulle känna någon
tidspress och hade därför bett dem att räkna med att intervjun kunde ta upp till två timmar.  

Innan varje intervju startade, berättade jag vad syftet med intervjun var (Bryman 2002). Jag
förklarade att intervjupersonen skulle försöka skapa en bild av den miljö som han eller hon
vuxit upp i. Intervjun inleddes med att intervjupersonen fick presentera sig kort (bilaga 1).
Enligt Goodson och Numan (2003) är det viktigt att etablera en kontakt och skapar en
förtroendefull atmosfär innan intervjun. Jag kände aldrig att det var något problem, de flesta
lärarna kändes trygga redan från början. I vissa fall pratade vi först lite allmänt om
kunskapssyn och vad de gör idag, innan vi kom in på själva livshistorien, men i de flesta
fallen var det inga problem att gå rakt på sak. Jag tror också att den avspändhet som infann sig
kan bero på att lärarna befann sig i en för dem trygg miljö. 
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Intervjuerna avslutades med att jag frågade om det var något jag glömt att fråga om eller om
det var något område som vi inte täckt in. I vissa intervjuer ledde detta till att vi fick igång en
ny diskussion och i vissa fall avslutade det intervjun. 

Jag tyckte att det gick bra att utföra intervjuerna. Eftersom även pilotintervjun höll ungefär
samma klass som de övriga intervjuerna, har jag valt att ta med den i mitt resultat. Vissa
intervjuer gick naturligtvis lättare än andra. Det största problemet jag stötte på var att lärarna
pratade för mycket, något som kunde leda till att de även pratade om sådant som jag var
mindre intresserad av.

Materialet från intervjuerna, dels DAT-banden och dels utskrifterna, har förvarats så att inga
obehöriga kommer åt materialet (Bryman 2002).  
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4. Resultat
Jag har valt att dela in mina resultat i två delar. Den första delen bygger på livshistorierna och
är indelad i fem olika avsnitt:

• Uppväxt och barndom
• Familjen
• Grundskolan
• Valet till gymnasiet
• Valet till högskolan

I varje avsnitt har jag plockat ut citat som belyser vad lärarna har berättat och avsnitten
avslutas med en kort sammanfattning av det viktigaste som framkommit. Dessutom
sammanfattas alla lärarna med ålder, ämnesområden, skolgång m.m. i bilaga 2. 
 
Eftersom begreppet ”grundskola” är det som jag själv förknippar med förgymnasiala studier,
har jag valt att kalla det så, även om de flesta lärarna har gått i folkskola. Terminologin är inte
det viktiga i det här sammanhanget, utan jag har lagt fokus på andra saker.

Den andra delen av resultatet bygger på den kvalitativa intervju som behandlar lärarnas syn på
kunskap och naturvetenskap kontra humaniora.  

4.1 Presentation av lärarna
Här följer en kort presentation av de lärare som jag har intervjuat (se även bilaga 2). 

Lena är 25 år och undervisar sedan ett halvår tillbaka som gymnasielärare i biologi, kemi och
naturkunskap. Hon kallar sig själv för naturvetare. 

Leif, 47 år, är också naturvetare och arbetar idag som lärare i kemi och olika miljökurser, men
han är utbildad kemi- och biologilärare. Leif har arbetat som lärare i 23 år. 

Mona är 56 år och har arbetat som lärare sedan 1973. Hon är humanist och utbildad svenska-
och religionslärare och har senare kompletterat med behörighet i historia. Hon undervisar idag
i svenska, religion och historia. 

Magnus undervisar sedan 1980 i biologi, kemi och naturkunskap och han är 47 år. Magnus
vill egentligen inte kalla sig för naturvetare, även om han tycker att han är det. 

Eva är 57 år och undervisar i matematik och fysik. Eva säger sig vara en typisk naturvetare.
Hon har arbetat som högstadielärare sedan 1975 och på gymnasienivå sedan 1987.

David är 33 år och arbetar sitt första år som lärare. Han säger sig vara samhällsvetare och med
min definition är han alltså humanist. David är utbildad historia- och geografilärare och håller
på att komplettera med samhällskunskap.

Marie är 50 år och undervisar sedan 1978 i svenska och engelska. Hon är humanist. 
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4.2 Uppväxt och barndom
I detta avsnitt har jag valt att fokusera på fyra teman som framkommit vid analysen: klass,
religion, litteratur och diskussioner i familjen. Dessa teman har diskuterats i flera av
intervjuerna och verkar vara viktiga med tanke på personlig utveckling. Det går att koppla de
olika temana till varandra – litteratur och diskussioner verkar främst ha existerat i de familjer
som inte är arbetare. 

4.2.1 Klass
Klass är ett begrepp som ingen av lärarna har tagit upp spontant, men de flesta är på det klara
med vilken klass deras familj tillhörde under uppväxttiden. Fyra av lärarna anser sig ha växt
upp i arbetarfamiljer, två i medelklassfamiljer och en i övre medelklassfamilj (bilaga 2). Det
innebär att det är fyra av lärarna, Lena, Magnus, Eva och David, som har gjort så kallade
klassresor, dvs. gått från en lägre klasstillhörighet till en högre. Lena, Magnus och Eva är
naturvetare medan David är humanist.  

4.2.2 Religion
Eva, Magnus och Mona har vuxit upp i hem som präglats av frireligiösa värderingar, men det
är bara Mona som säger sig ha påverkats av det nämnvärt. Magnus påverkades på så sätt att
han kom i kontakt med scouterna, där han också senare blev scoutledare.
 

”Jag har vuxit upp i en pingstvänsfamilj. Det har präglat hela min uppväxt.” (Mona)

”Jag har vuxit upp i en miljö där jag har gått i ungdomsbarngrupper, söndagsskola, scouting,
eftersom mina föräldrar var med i en frikyrka, liksom mina mor- och farföräldrar. Så att jag kom
tidigt med i såna sammanhang där man också på nåt sätt umgicks och lärde känna varandra, många
olika personligheter som tillsammans hade trevligt.” (Magnus)

4.2.3 Litteratur
Följande citat belyser lärarnas kontakt med olika typer av litteratur under uppväxtåren. Av de
lärare som nämner att de har läst mycket under uppväxten är det bara Magnus som har växt
upp i en arbetarfamilj, de övriga tre har växt upp i medelklass eller högre. 

”Experimentbok för pojkar stod i bokhyllan hemma och man höll på och plaskade och blaskade och
gjorde bakpulverbomber och såna saker.” (Leif)

”Men det fanns en väldig frihet i diskussion och det fanns en frihet i att få läsa. Det var ingen censur
där. Därför blev jag kanske ännu mer en läsande människa än vad skulle ha varit om jag levat i en
annan familj.” (Mona)

”Jag har läst rätt så mycket, rätt så tidigt, både äventyrsböcker, men rätt så tidigt har jag minnen av
faktaböcker.” (Magnus)

”Jag läste mycket för det har alltid varit det jag har tyckt om att göra.” (Marie)
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4.2.4 Diskussioner i familjen
Bland de lärare som tar upp samtal och diskussioner, är det bara Eva som kommer från en
arbetarfamilj. Diskussionerna förekom framförallt i samband med middagen. Mona lärde sig
mycket argumentationsteknik genom dessa diskussioner, dessutom har de påverkat hennes syn
på värderingar och etik.

”Mycket diskussioner hade vi. Samtal och diskussioner präglade vår familj. […] Dom handlade
om… väldigt mycket om etik. Det kunde vara politik, det kunde vara allmänna frågor.” (Mona)

”När jag var lite större, åtminstone lite mer medveten, när alla var hemma var det mycket politik,
där jag nog lyssnade mest.” (Marie)

”Det var ju inte så mycket akademiska diskussioner, om man ska skilja på sånt. Det handlade inte
om litteratur och om böcker vi läste. Jag hade inte läst mycket skönlitteratur hemma. Det var inte
mycket sånt i min familj. Det var inte dom miljöerna. Utan diskussioner… det rörde sig mer om det
här vardagsnära men… politik var väl inte så mycket heller. Nej, det här med diskussioner det var
inte så mycket. Utan det var mer vardagsprat. Min pappa höll på med små klurigheter ibland,
väldigt mycket klurigheter höll han på med och jag nappade väldigt gärna på det, för jag tyckte
också om det. Men det var mer det här att lösa såna problem som var lite tillspetsade.” (Eva)

4.2.5 Sammanfattning
Fyra av lärarna har gjort så kallade klassresor, dvs. de har utbildat sig till högskolenivå, trots
att de kommer från arbetarklasser. Av dessa är tre naturvetare och en humanist. Litteratur och
diskussioner i familjen verkar främst ha förekommit hos medelklassfamilj och övre
medelklass. 

4.3 Familjen – föräldrar, syskon och släktingar

4.3.1 Föräldrarna
Alla lärarna utom David hade mammor som varit hemma under större delen av deras skoltid.
Monas pappa var folkskollärare och hon beskriver att det fanns en stark prägling hemifrån att
bli lärare – alla fyra syskonen har blivit lärare. Marie är den ende som har en förälder som är
universitetsutbildad och Leifs far har en eftergymnasial ingenjörsutbildning. I övrigt har
papporna arbetaryrken.

4.3.2 Syskonen
Leif har inga syskon, i övrigt har lärarna två till fyra syskon var. Lena, Magnus och David,
som alla har två syskon var, berättar om att det alltid fanns många barn runtomkring ändå. 

”Jag gick hos dagmamma och hon bodde, i det här lägenhetshuset, bodde hon på övervåningen så
jag hade ju alltid väldigt mycket kompisar runtomkring.” (Lena)

”Mitt första minne av nånting annat än familjen, det var en väldigt stor skara jämnåriga kamrater
och en ännu större skara barn i skiftande åldrar. Det tror jag har haft en viss betydelse, för man fick
tidigt ett väldigt stort kontaktnät med kompisar.” (Magnus)

”Mycket fysiska idrotter givetvis, det var fotboll, handboll, ishockey, allt sånt.” (David)
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Så trots att inte syskonskaran var så stor, har det ändå funnits många barn under uppväxten.
Samma sak gäller för Leif:

”Vi var ju ett gäng med grabbar som lekte. Vi hade en stor lekplats där på bantorget, där dom har
byggt hus nu, men det var en jättestor lekplats. Så vi var ett gäng där.” (Leif)

Mona och Magnus tillhör syskonkullar där samtliga syskon har utbildat sig till lärare, medan
ingen annan har syskon som är lärare. Eva har däremot två systrar varav den ena arbetar som
och den andra har arbetat som ungdomsledare inom kyrkan.
 

”Att präglingen att bli lärare var lite för stark på oss alla. Möjligen att andra tankar inte blev
tillräckligt starka i familjen.” (Mona)

”När jag gick på gymnasiet då var han redan färdig lärare på mellanstadiet på den tiden. Jag har
inget minne av att hans utbildning fick mig att fundera att nu ska jag göra likadant. […] Men jag har
inget minne av det här att han gick en lärarutbildning satte några spår eller intryck hos mig.”
(Magnus)

4.3.3 Övrig släkt
Eva och Leif har nämnt sina morfäder som viktiga personer i deras liv. Båda två har umgåtts
mycket med sina morfäder.

”Det var ju ofta som morfar och jag drog iväg, var borta i skogen i kanske sex-åtta timmar och hade
med oss det lilla smörgåspaketet och sen kom tillbaka. Jag menar den tiden har aldrig föräldrar att
lufsa och gå på det sättet.” (Leif)

”Mamma och pappa var upptagna med allt jobb och sådär så många gånger så var det morfar och
mormor som hade tid för att man kom hem dit – dom kunde sitta ner och dom tog med oss ut och
fiskade och… […] Min morfar han sparade gamla omslagspapper och gjorde en räknebok åt mig
där jag fick sitta och räkna. Och den har jag kvar fortfarande den där boken.” (Eva)

Morfäderna har kunnat ägna en tid åt barnbarnen, som föräldrarna inte hade. De har dessutom
delat med sig av erfarenheter och de har tagit med sig barnbarnen på äventyr och
naturupplevelser.

4.3.4 Sammanfattning
Alla lärarna kommer från trygga uppväxtförhållanden, där endast Davids mamma inte var
hemma under uppväxten. Det har hos samtliga lärare funnits gott om barn runt omkring under
uppväxten – det har antingen varit stora syskonkullar, dagbarn eller kompisgänget i området. I
Monas och Magnus syskonskaror har alla blivit lärare, de övriga lärarna är ensamma om att
utbilda sig till lärare i sina kullar. Den äldre generationen har hos Eva och Leif spelat stor roll
för att de har kunnat ägnat sig åt dem på ett sätt som inte föräldrarna har kunnat göra. 

4.4 Grundskolan
Alla lärarna, utom Mona, har enbart positiva minnen av sin egen skoltid. Mona är mer
avvaktande, även om hon inte har en negativ bild.

”Skolan var väl varken rolig eller tråkig, utan den bara var, och sen funkade det rätt bra.” (Mona)

”Den perioden, lågstadiet och mellanstadiet, har jag enbart positiva och ljusa minnen av.” (David)
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”Jag har också positiva bilder av mina lärare från första början egentligen. Så att skolarbetet tyckte
jag var skojigt. När man var trygg med sina jämnåriga, sina kompisar, hade vuxna som var positiva
förebilder, lärare, ledare, så kändes det som att, då var skolan det som, ja det var lätt på nåt sätt.”
(Magnus)

”Jag är väldigt typisk lärare på ett sätt därför jag har själv alltid tyckt om att gå i skolan, från första
början tyckte jag det var väldigt roligt att gå i skolan. Jag kunde läsa när jag började och jag kunde
räkna lite och jag tyckte det var hemskt kul att börja. Det var alltså bra i skolan.” (Marie)

4.4.1 Sammanfattning
Mona är den enda läraren som inte har enbart positiva minnen från grundskolan. De som hade
äldre syskon som gick i skolan längtade tills de själva fick börja. Mona är också den enda som
började skolan tidigare än normalt.   

4.5 Valet till gymnasiet
Trots olika bakgrund har det för samtliga sju lärare varit självklart att läsa vidare på
gymnasiet, oavsett vilken generation de tillhör. Mona och Eva, som är födda på 40-talet, talar
om ”att det låg lite i tiden” (Mona) att läsa vidare. För Mona var det viktigt att skaffa sig en
bred utbildning, för att sedan kunna läsa vidare på gymnasiet, medan Eva ville utbilda sig till
ett yrke direkt. 

”Att jag sökte till reallinjen, dåvarande natur, det var också det som är orsaken för många idag, det
var nämligen att då hade man en bred möjlighet efter. Jag tycker nog att det mesta är roligt när jag
ger mig på det. […] Det gick bra med dom ämnena, matte och så. Jag är lite allmänt intresserad och
då kunde man föresten gå nåt som hette allmän linje, men det kändes ungefär som om det var bättre
att gå natur, för där fick man lite större möjligheter efteråt.” (Mona)

”Men gymnasiet, då visste jag att jag ville gå vidare, jag ville utbilda mig till nånting. Jag visste
också då att jag ville utbilda mig till ett yrke. Jag skulle välja en gymnasielinje där jag fick ett yrke
på en gång. Jag ville absolut inte hålla på och gå i skolan efter gymnasiet också för jag tyckte att nu
måste det väl räcka nån gång med studier. Så därför valde jag tekniskt gymnasium och då blev man
färdig gymnasieingenjör direkt när man har gått ut där och det var jag mycket medveten om.” (Eva)

För Leif var gymnasievalet självklart. Det var intresset i kombination med höga betyg som
gjorde att han valde naturvetenskaplig linje, vilket också var studie- och yrkesvägledarens
rekommendationer. Studie- och yrkesvägledaren har påverkat både Lena och Marie i deras val
till gymnasiet. 

”Av någon anledning tycket syon då att jag skulle gå samhälle så jag läste Samhällsvetenskapliga
programmet och egentligen när man tittar så här så var jag ju bättre i naturvetenskapliga ämnena
och jag var duktigare i matte och, men jag känner att syo är väldigt mycket så här att den som har
högst medelbetyg, det är dom som liksom klarar av att läsa på natur och dom tar inte så stor hänsyn
till vad man har för [intressen].” (Lena) 

”Jag visste inte om jag skulle välja natur eller humanistisk linje. Jag visste verkligen inte, så jag
uppsökte för en gångs skull den så kallade studievägledaren där på A-skolan. Han sa att ’ja, ta det
som du tycker är roligast’. […] Och så valde jag humanistisk halvklassisk variant och det betydde
att man skulle få läsa latin också i tvåan och trean.” (Marie)

Marie nämner också att hon inte hade något medfött sinne för matematik, och att det därför
kändes svårare och tråkigare än de övriga ämnena. 
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En annan variant, om man är tveksam till vad man ska välja, är att lyssna på kompisarna,
vilket både Magnus och David har gjort.

 ”När man står och väger så tittar man ju också lite grann på kompisarna i nian. Det var flera som
var inne på naturvetenskapsprogrammet eller samhällsprogrammet, men så långt hade jag inte
blicken, utan det stod mellan omvårdnad och naturvetenskap. Och då får jag väl skylla på mina
kompisar, det var liksom inte sådär fullt medvetet.” (Magnus)

”Hur det än var så… och det hängde nog mycket ihop med kompisarna, jag vet min bästa kompis
skulle läsa treårig ekonomisk linje. Och jag funderade väl också på det eftersom jag inte var riktigt
säker så tänkte jag väl att man går nåt teoretiskt. För om det visar sig att det här El och Tele inte är
nåt som man tyckte var intressant ändå, då blir det svårt och riva upp det igen. Så jag sökte
ekonomisk treårig i första hand och treårig samhällsvetenskaplig i andra hand.” (David)

4.5.1 Sammanfattning
Det var för samtliga lärare självklart att läsa vidare på gymnasiet, men vad man skulle läsa var
inte lika självklart för alla. Det verkar som om lärarna har lyssnat på studie- och
yrkesvägledaren eller kompisarna om de varit osäkra i sina val till gymnasiet. För Leif och
Mona var möjligheten att få en bred utbildning att kunna bygga vidare på avgörande och för
Eva var det viktigt att utbilda sig till ett yrke. 

4.6 Valet till högskolan
Valet att läsa vidare på högskolan verkar också ha varit självklart, trots att fyra av lärarna
kommer från traditionella arbetarfamiljer. Lärarna kan delas in i två kategorier: de som
började högskolan med intentionen att bli lärare (Lena, Leif, Eva och David) och de som först
läste sina ämnen och senare valde att läsa till lärare (Mona, Magnus och Marie). Samtliga sju
lärare har valt ett eller flera av sina ämnen just för att de tycker att det/dem är roliga,
spännande, intressanta. 

 ”Och jag valde av intresse, jag tyckte det var kul med litteratur och tyckte sen att det var roligt med
religionskunskap. Så jag valde dom ämnena av intresse, kan man säga.” (Mona)

”Jag tyckte det var så vansinnigt kul med matte.” (Eva)

”Och då gjorde jag väl som den där gamla syon hade sagt där, att ta det som är roligt. Jag ville
börja läsa helt enkelt och svenskan låg så nära.” (Marie)

”Det gick väl alldeles utmärkt och plugga på universitetet och… jag tyckte det var kul att läsa
ämnena på den nivån.” (Leif)

Intresse verkar vara det som har spelat störst roll vad gäller val av ämnen och det verkar
närmast vara ett intresse som har funnits där redan tidigt, eller som väckts under skoltiden.
Eva tror att hon ärvt sitt intresse för matematik från sin pappa. 

”I skolan så var jag en väldigt blyg tjej men jag klarade mig bra i skolan och det roligaste jag visste,
det var att hjälpa dom andra med matte. […] Jag tror absolut att jag redan då fick inriktningen.”
(Eva)

”Det första man kommer i kontakt med, tror jag är det här vikingatiden som jag tror att man
fortfarande på låg- och mellanstadiet… Den här bilden och hur samhället fungerade. Sen är det klart
att den här våldsamma biten fanns ju också, den tyckte man var intressant, dom här engelska
prästerna som, bevara oss från nordmännens raseri, såna saker. Det var också nåt som var intressant
givetvis.” (David)
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”Genom att läsa mycket faktaböcker av olika slag så tror jag mig, idag, kunna hitta en koppling till
att jag så småningom blev mer och mer intresserad av medicin, sjukvård, människokroppen. Men
det intresset väcktes nog under högstadiet.” (Magnus)

Magnus nämner också en biologilärare som har betytt mycket för att väcka intresset för
biologin.

4.6.1 De som började högskolan med intentionen att bli lärare
Lena och Eva nämner att de tyckte om att förklara för klasskamraterna och hjälpa till. Eva
arbetade efter gymnasiet som lärare under tre år och hon bestämde sig då för att skaffa en
utbildning för läraryrket. Hos Leif och David har det tidigt funnits inslag av att leda grupper.
Leif fungerade som hjälplärare i en fotogrupp medan David var ledare inom idrotten, något
som båda två tror har påverkat deras val att bli lärare.
 

”En sån fri aktivitet på eftermiddagarna var foto och mörkrumsteknik och sånt. Och då var jag med
där som nån slags hjälplärare eller hjälpledare för det där. […] Det kanske är nån viktig punkt ändå,
att jag tog det steget att börja vara nån slags ledare för nån grupp.”(Leif)

”Jag blev ungdomsledare i handboll när jag var 19 år.” (David)

”Min morfar sa alltid ”du ska väl bli präst”. Vad han menade med det uttalandet var väl egentligen
att han menade att jag skulle läsa på universitet.” (Leif)

Det var bara Leif som var helt på det klara med att han skulle bli lärare direkt efter gymnasiet.
Både Eva och David hade arbetat några år innan de sökte till lärarutbildningen. 

4.6.2 De som började högskolan för att läsa sina ämnen
Mona minns inte riktigt varför hon valde att bli lärare, men det var ett positivt val. För
Magnus var valet att bli lärare ett säkrare alternativ än forskarutbildning och för Marie var
valet väldigt impulsivt.  

”Det var många som bara läste och så fick man väl bli lärare, för man ville inte bli nåt annat – men
så har jag aldrig tänkt, utan för mig har det varit ett positivt val.” (Mona)

”Det kändes då att läraryrket hade funnits med i bakhuvudet kanske under hela
universitetsutbildningen. Då vägde det över. Forskarutbildningar kändes även då lite osäkra. […]
Sen var jag road av den här utmaningen att man ska komma in på lärarutbildningen utifrån det man
gör på högskolan. Det gick vägen och jag kom in. När jag fick mitt besked kände jag att det var
inget att tveka på.” (Magnus)

”Jo, då var det två flickor, jag har för mig att det var två stycken, som hade sökt till lärarhögskolan
och jag hade inte ens tagit ut min examen, jag fortsatte läsa. Och då sökte jag också och så kom jag
in där. Ja, då började jag väl där då. Så det var absolut ingenting jag hade haft… jag hade inte haft
som målsättning att bli lärare, absolut inte.” (Marie)
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4.6.3 Sammanfattning
Det var inte heller vid valet till högskolan, någon tvekan om lärarna skulle läsa vidare eller
inte. Däremot är det bara Leif som direkt efter gymnasiet visste att han ville bli lärare. Även
om David och Eva sökte till högskolan med intentionen att bli lärare, hade de några års
arbetserfarenhet innan de sökte. Lena hade läst på komvux innan hon sökte till
lärarprogrammet. De övriga valde också att studera sina ämnen i första hand. Ändå verkar
valet att bli lärare vara någonting positivt för samtliga och det är ingen som har ångrat sina
val.

4.7 De två kulturerna och läraryrket
I läraryrket möts de två kulturerna dagligen i lärarrummet, korridorerna och arbetslaget. Jag
ville ta reda på om de två kulturerna existerar i skolan, genom att fråga lärarna dels vad de
uppfattade sig själva som (bilaga 2) och dels om de kunde nämna några generella skillnader
på naturvetenskapslärare och lärare inom humaniora.

”Jag tycker att helhetstänkande, vilket jag egentligen tror finns mer på samhällssidan, är nånting
som ska finnas där hos båda. […] Nu är det nog oftast så att naturvetenskapsmänniskor vet mer om
samhällsvetenskap och om humaniora och musik och om böcker och litteratur än vad många
samhällsvetare och språkmänniskor vet om naturvetenskap.” (Mona)

”Jag tycker inte man ska odla den bilden av att alltid se sig som naturvetare, utan jag tycker väl som
så att naturvetare kan vara skräckexempel på inkrökta och smalspåriga många gånger.” (Magnus)

”Jag är typisk naturvetare. […] Jag är en som tänker fyrkantigt […]. Jag vill gärna ha bevis för
allting och vill gärna ge bevis för allting, för jag tror att alla andra är såna. Jag måste säga att jag
tycker att vi naturvetare skulle behöva […] mer humanistisk syn på det hela, det vill säga se till
helheten – inte kunskapens helhet, utan jag menar elevens helhet – mycket, mycket mer. […] Jag
tycker jag märker att humanisterna, dom är mycket duktigare på att se helheten.” (Eva)

”Man kan ta bort människan ur naturkunskapen – vi behöver inte studera människan. Medan i dom
samhällsvetenskapliga ämnena så är människan egentligen det vi fokuserar på. […] Jag vet inte om
man kan bli lite fyrkantig i sin övriga syn på världen som naturvetare eftersom man via experiment
kan fastställa att det ligger till så här. Då kanske man blir lite mer ödmjuk som
samhällsvetenskapslärare.” (David)

”Naturvetare är bredare, dom har ofta breda språkkunskaper, bra musik, dom är bredare och vidare
och humanisterna kanske däremot är: ”jag har min tyska” och allting handlar om Tyskland, och ”jag
kan prata om Berlinmuren i fem timmar”. Jag menar ingen särskild och jag menar inte alla, men
med min erfarenhet genom mina mycket subjektiva ögon så tycker jag att naturvetarna har vidare
intressen…” (Marie)

Alla lärarna är överens om att det finns en skillnad mellan naturvetare och humanister på
skolan. Några menar att denna ligger i ämnets natur, andra menar att det är kunskapssynen
som ser olika ut. Både Marie och Mona upphöjer naturvetarna över humanisterna, då de
menar att naturvetare är bredare och mer allmänbildade än humanister. David och Eva
nedvärderar å andra sidan naturvetare som ”smalspåriga” och ”fyrkantiga” till skillnad från
humanisterna som har en bättre helhetssyn. David är den enda som upphöjer sin egen kultur
till nackdel för naturvetenskapen. Samtidigt som lärarna nämner att det faktiskt finns en
skillnad, är det flera som poängterar att de själva är breda vad gäller intressen. Marie nämner
exempelvis att hon gärna tar upp en naturvetenskaplig artikel i svenskundervisningen. Men
hon säger också att hon saknar ämneskunskaperna. 
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5. Diskussion
Hur blir vi till de personer vi är? Det är en fråga som är otroligt komplex att svara på. Vi
påverkas dels av vårt arv, i både genetisk och historisk mening, och dels av den miljö vi växer
upp i. Miljön består av olika delar, bland annat familjen, släkten, skolan och samhället. Allt
detta samverkar för att skapa den personlighet vi får. Personligheten och de val vi gör i livet
samverkar till att vi blir de personer vi blir och lever det liv vi gör. Min studie visar att det hos
varje lärare är många olika faktorer som tillsammans leder till val av ämnen och till beslutet
att bli lärare. Vägen till att bli lärare är inte alltid utstakad i förväg, utan det händer saker
under tiden som får mer eller mindre betydelse.  

5.1 Familjeförhållanden
Alla lärarna i den här studien kommer från stabila familje- och uppväxtförhållanden och de
flesta har känt att de har haft mer eller mindre aktivt stöd hemifrån när det gäller olika
valsituationer i livet. I Monas fall verkar familjeförhållandena ha spelat en väldigt stor roll i
valet av yrke. Hennes pappa var folkskollärare och hennes mamma arbetade ideellt som
söndagsskollärare. Familjen var pingstvänner och det fanns en stark drivkraft hemifrån, vilket
har gjort att alla fyra syskonen har blivit lärare. De diskussioner som förekom vid
middagsbordet kan ha spelat en stor roll, liksom tillgången till olika typer av litteratur.
Eftersom familjen var religiös och mycket var förbjudet, fungerade litteraturen som en
tillflyktsort. Man kan därför tänka sig att Mona tog starkt intryck av det hon läste. 

Både Leif och Magnus har under sina uppväxter kommit i kontakt med naturvetenskap av
olika slag. Leif lekte redan som barn med olika former av kemiska experiment. Tillsammans
med sin morfar gjorde Leif skogsutflykter där han fick lära sig om naturen. Magnus läste
tidigt faktaböcker och kom då bland annat i kontakt med medicin och människokroppen. Att
komma i kontakt med naturvetenskapen tidigt är viktigt för att väcka intresset tror jag. Det
gäller även andra ämnesdiscipliner. David berättar hur han tidigt i skolan kom i kontakt med
historia och tyckte att det var spännande. Mona och Marie läste mycket skönlitteratur under
sin uppväxt. Detta kan ha gjort att de fick ett ökat intresse för språk och litteratur. Båda två är
idag utbildade svensklärare.   

Eva berättar att hennes pappa höll på med matematiska klurigheter, vilket kan vara en
förklaring till att hon har utvecklat ett matematiskt intresse. Men som hon också säger, så
fanns intresset redan tidigare – hon har ärvt det från sin far. Att hon sedan fick uppmuntran
hemifrån i form av att hennes pappa utmanade henne med klurigheter och hennes morfar
gjorde en räknebok, borde ha utvecklat det matematiska intresset. När Eva sedan började
skolan och upptäckte att det var roligt att förklara matematik för kompisarna, var hennes
inriktning redan klar, enligt hennes egen utsago. Eftersom två av Evas systrar blev
ungdomsledare inom kyrkan, kan det ha funnits någonting i uppväxtmiljön som påverkade
dem att vilja arbeta med ungdomar. En sådan faktor kan vara att de växte upp i en stor
syskonkull.

Många lärare kommer från stora syskonkullar, enligt Martensen-Larsen & Sørrig (1989). Av
de lärare som ingår i den här studien kommer Mona, Eva och Marie från syskonkullar på fyra
barn eller fler. Lena, Magnus och David har två syskon var medan Leif inte har några syskon.
Det som är intressant är att de som inte kommer från stora syskonkullar, dvs. Lena, Magnus,
David och Leif, alla talar om stora grupper av kompisar. Alla har under sin barndom växt upp
i stora barngrupper, och detta skulle i sådana fall stämma bra överens med Martensen-Larsens
studier. 
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Att många av lärarna har gjort klassresor skulle kunna förklaras med att det ligger i tiden för
dessa generationer att utbilda sig. När lärarnas föräldrar var unga fanns inte samma
möjligheter att utbilda sig. Det är viktigt att komma ihåg att det var först 1842 som
obligatorisk folkskola infördes i Sverige och till en början fungerade det endast i teorin. Vår
utbildningstradition har inte så lång historia. Någon generation måste ta steget och göra den så
kallade klassresan. Det var i mitten av 1900-talet som den stora utbildningsvågen startade. Det
satsades på utbildning och alla skulle utbilda sig som hade förutsättningar, både pojkar och
flickor. Det var alltså 40-talisterna som blev den första riktigt stora kullen med utbildning.
Eftersom alla lärarna i den här studien är födda på 40-talet eller senare kan man tänka sig att
de tillhör generationer där det är vanligt med klassresor. 

Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att avgöra om ett intresse är medfött eller om det är
miljön som har påverkat. Förmodligen är det en kombination av båda två. Matematik handlar
om att kunna tänka logiskt. Vissa människor är naturligt duktigare på det än andra, samtidigt
som det måste övas. En positiv inlärningsmiljö kan stimulera även en mindre begåvad
matematiker att tycka att matematik är roligt, intressant och spännande. Samtidigt tror jag att
man utvecklar sina intressen tidigt, redan som barn. För att väcka intresse för naturvetenskap
hos ett barn, måste han eller hon konfronteras med det. Det är inte så vanligt att ett barn själv
upptäcker att han eller hon är intresserad av fysik eller kemi, det om han eller hon inte får
tillgång till att upptäcka det. Jag menar alltså att för att få ett barn intresserat av
naturvetenskap, måste det introduceras tidigt, som en naturlig del av barnets värld, vilket
också bekräftas av mina resultat. När jag själv gick i skolan introducerades naturvetenskapen
först på högstadiet. Då kastades jag in i ämnet och nivån blev snabbt hög. Jag tror att detta kan
skrämma många elever och därför tror jag på projektet NTA, där tanken är att introducera
naturvetenskapen tidigt och på ett sätt som stimulerar elevernas nyfikenhet. Jag menar inte att
alla människor bara ska syssla med naturvetenskap, men jag tror att det är viktigt att alla
människor får en grund inom både naturvetenskap och humaniora. 

5.2 Skoltiden
En viktig faktor för de lärare som jag har intervjuat, verkar vara att de har en positiv bild av
sin egen skoltid. Det kan kännas logiskt att man vill tillbaka till skolan om man trivdes där,
men jag kan också tänka mig det motsatta – att man vill förändra den dåliga skola man själv
gick i genom att bli lärare. Det faktum att samtliga har valt att utbilda sig till lärare, trots att
flera av dem kommer från arbetarfamiljer, kan förklaras med att det låg i tiden. Det kan också
bero på att de trivdes bra i skolan och därför ville fortsätta att läsa vidare. 

För Leif var valet till gymnasiet självklart. Eftersom han var intresserad av de
naturvetenskapliga ämnena och hade bra betyg, så fanns det ingenting annat att välja på. Mona
ville skaffa sig en bred utbildning och valde därför reallinjen, motsvarande naturvetenskapliga
programmet. Anledningarna att välja naturvetenskapligt program för Leif och Mona var de
samma då, som det är för många ungdomar idag, enligt NOT-häfte (nr 9/1997). Det tar alltså
tid att ändra värderingar och uppfattningar. Mona valde till gymnasiet för ungefär 30 år sedan
och ungdomarna idag använder samma argument som hon gjorde då. Lena, Marie, Magnus
och David var alla osäkra på sina val till gymnasiet och de tog till samma strategier som
ungdomarna gör idag – Lena och Marie uppsökte syokonsulenten och Magnus och David
påverkades av sina kompisar. Detta stämmer väl överens med NOT-häftets undersökning. 

När det var dags att söka till högskolan, talar alla lärarna om att välja de ämnen som de tyckte
var roliga, intressanta och spännande. Det var bara Leif som direkt efter gymnasiet var på det
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klara med att han ville bli lärare. Detta kan också bekräftas om man ser på ungdomars
attityder idag, för trots att hälften eller fler vill läsa vidare på universitet och högskolor är det
endast 4% som kan tänka sig att söka till lärarprogrammet. Studenterna på Lärarprogrammet
har också en högre medelålder än studenter på andra program. Vad kan det bero på? Kanske
krävs det en annan mognadsprocess för att upptäcka att man vill bli lärare. Det kan också
tänkas bero på att när man precis har slutat gymnasiet är det kanske gymnasielärare som man i
första hand tänker sig, eftersom det ligger närmast. Det kan då kännas främmande att utbilda
sig till att undervisa elever som är nästintill lika gamla som en själv. En annan anledning kan
vara att den nyblivna studenten som har gått i skolan mer än halva sitt liv, vill göra allt annat
än att söka sig ett liv i skolan. Trots att det är få gymnasieungdomar som skulle kunna tänka
sig att läsa till lärare finns inget problem med lärarprogrammet som helhet, just för att det är
fler äldre som söker sig dit. 

Lena och Eva ville bli lärare för att de tyckte om att förklara för andra. De hade båda två
förklarat olika saker för sina klasskamrater. Att kunna förklara är en del av läraryrkets
uppgifter. Leif, Magnus och David hade någon gång under uppväxten intagit ledarrollen: Leif
som fotolärare, Magnus som scoutledare och David som tränare för ett handbollslag. Alla tre
hade alltså erfarenhet av att leda grupper och tyckte att det var roligt. Marie hade under ett
sommarjobb efter gymnasiet arbetat som guide och lett olika turistgrupper. Alla, utom Mona,
har alltså någon erfarenhet av att leda grupper och/eller förklara olika saker för andra
människor. För de intervjuade lärarna verkar detta ha varit en viktig del i deras liv, och en
trolig orsak till att de senare valde läraryrket. 

Jag drar slutsatsen att det även i valet av yrke är viktigt att väcka intresset tidigt. Även om
ingen av lärarna, förutom Leif, var på det klara med att de ville bli lärare när det slutade
gymnasiet, så hade de ändå en viss erfarenhet. Situationen var inte helt främmande, utan
ledarrollen var något som många av dem redan hade provat på. Dessutom visste de då att det
var en roll som de trivdes med. 

5.3 Samhället
Synen på naturvetenskapen har förändrats genom tiderna, men det tar långt tid att förändra
attityder, vilket framgår vid en jämförelse mellan lärarnas attityder till naturkunskap jämfört
med dagens ungdomars attityder. I dagens skriftsamhälle har vi stor möjlighet att ta del av de
värderingar och attityder människor hade förr genom litteratur och tidskrifter och självklart tar
vi intryck av dessa än idag. Många av de böcker som skrevs under 1800- och 1900-talen
räknas idag som klassiker och läses fortfarande i stor utsträckning. Den bild som ges av
naturen och naturvetenskapen i sådan litteratur påverkar förmodligen fortfarande människor i
hög grad. Dessutom finns det en möjlighet att litteratur som skrevs tidigare i historien
fortfarande färgar den litteratur som skrivs idag. Som sagt, det tar tid att förändra attityder och
litteraturen kan vara en av orsakerna. Eftersom flera av lärarna också har läst mycket
skönlitteratur finns det en möjlighet att de har påverkats av det som de har läst. En intressant
faktor är att de som uppger att de har läst mycket skönlitteratur, framförallt Marie och Mona,
har valt bort naturvetenskapen, trots att de båda anser sig som intresserade av det mesta.

En annan orsak till negativa attityder till naturvetenskap kan bero på okunskap. Okunskap kan
leda till förakt för ett ämne, eller kritiklös beundran. Varken den ena eller den andra
ståndpunkten gynnar naturvetenskapen. Förakt för ett ämne kan leda till förutfattade meningar
och en känsla av att man inte behöver bry sig. En kritiklös beundran kan å andra sidan leda till
att man blir lurad. Eftersom naturvetenskap är ett ämne som debatteras i media har människor
rätt att ha tillräckligt med kunskaper för att kritiskt kunna följa debatten. Jag anser att det är en
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demokratisk fråga att ha tillräckligt med kunskaper inom såväl naturvetenskap som
humaniora. 

Naturvetenskapens tre främsta discipliner kemi, fysik och biologi, är egentligen inte särskilt
lika i sin karaktär. Visserligen stämmer de alla in på definitionen av naturvetenskap, men det
finns ändå stora skillnader. Dessa skillnader kan göra att en negativ bild av naturvetenskapen
som helhet sprids, även om det bara är ett enskilt ämne som är orsaken. Carl von Linné och
Jöns Jacob Berzelius är tydliga exempel på detta. De representerar varsin del av
naturvetenskapen – biologin respektive kemin och den popularitet de har vunnit i Sverige är
knutet till deras ämnen. Carl von Linné har med sin systematisering av blommor och djur
vunnit stor respekt i Sverige. Biologi är ett ämne som är lätt att introducera tidigt i skolan. Det
ligger nära människan och är ett konkret ämne, till skillnad från fysiken och kemin. Där blir
det genast mer abstrakt och det krävs djupare kunskaper för att kunna sätta sig in i
problematiken. Jöns Jacob Berzelius hade svårare att nå ut till folket, eftersom de inte hade
tillräckliga kunskaper. Jag tror att detta kan vara ett problem som naturvetenskapen måste
tampas med. Naturvetenskap är ingenting som man bara kan läsa och förstå utan det krävs
vissa förkunskaper. Hur bra kunskaper har människor över lag i naturkunskap? Enligt
Europabarometern har européer bra kunskaper inom naturvetenskap och de är intresserade av
att lära sig mer. Men är det verkligen naturvetenskap vi talar om i det läget? Måste vi kanske
börja skilja på naturvetenskap och populärvetenskap? Naturvetenskap skulle då vara den
forskning och utbildning som bedrivs inom universitet, högskolor och specialiserade företag.
Populärvetenskap är istället den kunskap som når gemene man, som människor förstår utan att
ha läst universitetskurser i naturvetenskap. Kanske är det den vägen vi måste ta – att
popularisera vår vetenskap. Det var det Herman Lindqvist gjorde med Sveriges historia – han
skrev böcker som människor förstod, och han väckte intresset hos människor. Kanske är det
dags att naturvetarna tar efter humanisterna och populariserar sin vetenskap för att göra den
mer lättillgänglig. I dagens samhälle strömmar informationen mot oss ständigt och någonstans
säger det stopp. Det går inte att sätta sig in i alla detaljer, utan det måste vara lättillgängligt.
För det är, enligt Europabarometerns undersökning, TV som är den största
informationskanalen när det gäller naturvetenskap. Det kanske också är på ett liknande sätt
som vi ska tackla problemet med naturvetenskapen i skolan. Sjøberg (2003) efterlyser att
naturvetenskapen i skolan måste bli till naturkunskap och inte vara en krympt version av
universitetets naturvetenskap. Kanske är det just detta som han är ute efter – att popularisera
naturvetenskapen och göra den tillgänglig för alla. Den populariserade vetenskapen är något
som verkar efterfrågas av lärarna inom de humanistiska ämnena. Marie vill gärna använda
naturvetenskapen i undervisningen, men eftersom det oftast är för svårt om läraren inte själv
läst ämnet, blir det omöjligt att plocka in det i undervisningen på ett naturligt sätt. Det är
omöjligt för lärare i humanistiska ämnen att själv popularisera naturvetenskap, utan de
behöver tillgång till sådant som redan är populariserat.

5.4 De två kulturerna
Existerar de två kulturerna naturvetare respektive humanister? Det är en fråga som är omöjlig
att svara på utifrån ett perspektiv. Om vi skulle dela in människor i dessa två mycket
teoretiska fack så skulle ett stort antal hamna utanför och ett stort antal skulle hamna mellan
facken. De som i första hand skulle hamna utanför är praktikerna eller hantverkarna, dvs. de
som inte är teoretiker. Kanske är det dessa två kulturer vi borde tala om istället: teoretiker
respektive praktiker? Som teoretiker kan man antingen vara naturvetare eller humanist.
Praktikern kan vara t.ex. konstnär, mekaniker eller snickare. Det var också C.P. Snows
mening – de två kulturerna existerade bara inom universitetsvärlden. Men sedan finns det
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gränslandet mellan naturvetenskap och humaniora där discipliner som geografi och möjligen
biologi skulle kunna placeras. Var ska gränsen dras? Måste det finnas en gräns? Är det kanske
inte där felet ligger egentligen, att vi har för skarpa gränser mellan ämnesdisciplinerna? 

Då ställer jag mig genast frågan – vad är det som gör en naturvetare till en naturvetare? Det
kan vara utbildning, intresse, eller sätt att resonera på. En naturvetare sägs tänka ”fyrkantigt”,
allting ska bevisas och sägas med formler, vilket bekräftas av Eva. Är detta tänkesätt något
man lär sig, eller något som finns där naturligt? Naturvetenskapen sägs också ta för lite
hänsyn till människan, till skillnad från humanioran där syftet är att studera människan och
samhället omkring henne. Om det är utbildning som gör en naturvetare till en naturvetare,
borde alla människor kunna bli det. I sådana fall skulle människor bara välja disciplin efter
intresse och då skulle intresse vara avgörande för om man var naturvetare eller inte. Men så är
inte fallet. Bara för att en person säger sig vara intresserad av naturvetenskap, räknas han eller
hon inte som naturvetare. Jag tror att det krävs en naturvetenskaplig utbildning, där man får
lära sig att tänka och resonera på ett speciellt sätt, för att man ska bli sedd som naturvetare
(framförallt av andra naturvetare). För att söka en naturvetenskaplig utbildning fordras ofta ett
naturvetenskapsintresse. Jag menar alltså kombinationen utbildning, intresse och tänkesätt
skapar naturvetaren. Då borde humanistens utveckling se likadan ut. Humanisten arbetar
utifrån människan. Här handlar det framförallt om kvalitativa metoder, till skillnad från
naturvetenskapens kvantitativa. 

När naturvetaren och humanisten sedan ska välja yrke, finns det olika vägar att gå och bland
annat kan de välja att bli lärare. Men vilka är det som väljer att bli lärare? Jag tror inte att
varje naturvetare eller humanist passar som lärare. Det krävs mer än att bara vara intresserad
av och utbildad inom ett ämnesområde. Lärarna i den här studien vittnar ändå om att det finns
en skillnad mellan naturvetenskapslärare respektive lärare inom de humanistiska ämnena.
Samtidigt är det intressant att det är naturvetenskapen som namnges: naturvetare är fyrkantiga,
smalspåriga och inkrökta, naturvetare har vidare intressen. Humaniora får stå för det som
naturvetenskapen inte är. Överlag gäller också för dessa lärare, att humanisterna upphöjer
naturvetenskapen medan naturvetarna framhåller humanioras fördelar. De fördomar som finns
om de båda kulturerna, kanske har skapats av dem som själva ingår i kulturen? Detta måste
ändå ses som ett nederlag för naturvetenskapen. Om naturvetenskapslärarna har en negativ
attityd till naturvetenskap, så kommer eleverna att känna av det oavsett om läraren ger uttryck
för sina känslor eller inte. 

5.5 Lärarprogrammet
Naturvetenskapen har ett förflutet som kan förknippas med vapen: atombomber, biologiska
stridsmedel och målsökande missiler. Dagens ungdomar för unga för att ha upplevt de
positiva effekter som vacciner och penicillin har bidragit med. Genom kunskap kan attityder
förändras och därför behövs en bra naturvetenskaplig grundutbildning genom hela skoltiden.
För att en sådan grundutbildning ska uppnå sitt syfte, dvs. öka intresset och engagemanget för
naturvetenskap, krävs positiva och engagerade lärare inom ämnet, anser jag. Detta i sin tur
förutsätter en bra lärarutbildning, som människor också söker till. Jag menar att för att kunna
skapa en bra naturvetenskaplig lärarutbildning dit människor söker sig, måste man ha kunskap
om vad det är som påverkar människor när de väljer utbildning och yrke.

Om det nu är så, som jag hävdade ovan, att naturvetenskapslärarna sprider negativa attityder
kring det egna ämnet, är det inte särskilt förvånande om den negativa bilden av
naturvetenskapen består. Någonstans måste en förändring av attityder ske. Jag har en känsla
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av att naturvetenskapslärare inte känner sig stolta över sitt yrkesval och att det slår tillbaka på
eleverna i form av negativa attityder kring ämnet. 

Vilka väljer att bli lärare? För att kunna kalla sig naturvetare, har jag konstaterat att det krävs
intresse, utbildning och att man föredrar att tänka naturvetenskapligt. Blir man naturvetare om
man läser på lärarprogrammet? Jag har länge funderat över lärarprogrammets upplägg i
förhållande till de två kulturerna. Om det är så att teoretikerna kan delas in i humanister och
naturvetare och att dessa tänker på olika sätt, borde idén om ett gemensamt lärarprogram för
alla vara en omöjlighet. 

Samtidigt så nämnde jag tidigare de som faller mellan dessa båda kategorier. Det finns trots
allt människor som platsar i båda kategorierna, som står med en fot i varje kultur. Jag undrar
om det inte är de som så småningom blir lärare. Eftersom de flesta lärarna i min studie nämner
att de har breda intressen och att de gärna går över gränserna och arbetar tematiskt, kan man
fråga sig om det är de absoluta naturvetarna eller humanisterna som hamnar i skolan som
lärare. Lärarprogrammet är trots allt upplagt efter ett humanistiskt tänkesätt. Där finns inga
formler, absoluta sanningar eller bevis. Där handlar det om kvalitativt tänkande och om
analyser och diskussioner. Det finns skäl att tro att detta upplägg skulle kunna skrämma iväg
framförallt naturvetare. För en naturvetare – och nu skriver jag utifrån min egen uppfattning –
har svårt att acceptera kvalitativ forskning som sanning. Den forskning som bedrivs inom
pedagogik och didaktik bygger på klassrumsobservationer, intervjuer och enkäter.
Naturvetaren saknar objektiviteten, generaliserbarheten och upprepningsbarheten i den
humanistiska forskningen. Men detta resonemang håller inte fullt ut för frågan är hur många
som är medvetna om hur lärarprogrammet är uppbyggt när de söker dit. 
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5.6 Slutsatser
Min studie visar att de lärare som jag har intervjuat först har varit på det klara med vilka
ämnen de vill läsa på högskolan. Beslutet att bli lärare kommer i de flesta fall i efterhand. Det
är i de flesta fall tydligt att intresset för ämnena väcks tidigt och då är det oftast faktorer i
hemmet som har spelat stor roll. Skogspromenader med morfar, matematiska klurigheter vid
middagsbordet, skönlitterära studier eller tillgång till faktaböcker och tidskrifter är sådant som
jag har tolkat som viktiga faktorer för att utveckla intresset för ämnet för några av lärarna. Det
är bara Leif som börjar med lärarutbildning direkt efter gymnasiet. Alla de andra gör
någonting annat emellan, innan de fattar beslutet att bli lärare.

Det verkar inte som om det finns någonting specifikt som skiljer de som blir
naturvetenskapslärare från dem som blir lärare i humanistiska ämnen. Jag har dragit slutsatsen
att det i första hand är personer som står mellan de två kulturerna som blir lärare. De är breda i
intresse och det är att arbeta med människor, leda grupper och förklara för andra som är
sådana skäl som väger tungt för att välja just läraryrket.

Vid diskussion om de två kulturerna med lärarna framkommer att det finns ord för att
beskriva vad en naturvetare är och vad han eller hon står för, medan humanisterna får stå för
det motsatta. Dessutom verkar både naturvetenskapslärarna och lärarna i de humanistiska
ämnena att nedvärdera sin egen kultur gentemot den andra. Det är bara David, som är
humanist, som inte nedvärderar humanismen i relation till naturvetenskapen.  

5.7 Vidare forskning
• Vad är det som gör att naturvetare väljer att bli eller inte bli lärare?
• Vad har påverkat studenter att välja naturvetenskaplig inriktning på lärarprogrammet?
• Vilka attityder har naturvetare respektive humanister till läraryrket?
• Vilka attityder har naturvetare respektive humanister lärarprogrammet?
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Bilaga 1 Intervjuguide

Idag

• Vad arbetar du med idag?
• Hur trivs du?
• Hur länge har du arbetat med det du gör idag?

Uppväxt, skolgång och yrkeskarriär

• Berätta om ditt liv: uppväxt, skolgång.
• Vilka ämnen var roligast i skolan?
• Speciella intressen/hobbys under uppväxttiden?
• Vad påverkade dina val till gymnasiet?
• Till högskolan?
• Yrkesval?
• Hur har din yrkeskarriär sett ut fram till idag?

Människorna runt omkring

• Vad har dina föräldrar för bakgrund, utbildning, yrkeskarriär, osv?
• Vad har dina syskon för bakgrund, utbildning, yrkeskarriär, osv?
• Vad finns det för intressen/inriktningar/yrkesval i din släkt?
• Hur såg familjelivet ut?
• Fick du stöd hemifrån för dina val i livet?
• Viktiga personer i ditt liv?
• Viktiga händelser?

Kunskapssyn 

• Vad har du för grundsyn på kunskap?
• Lärarens roll?
• Undervisning?
• Lärande?

Synen på naturvetenskap kontra humaniora

• Vad definierar du dig själv som (humanist, naturvetare, samhällsvetare)? Vilket fack
placerar du in dig själv i?

• Uppfattar du att det finns några generella skillnader mellan naturlärare respektive
humanistlärare?

• Om det finns en skillnad, ser du den skillnaden som ett problem eller en möjlighet?

• Har jag glömt något? Något mer du vill tillägga? Något område vi inte täckt in?
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Bilaga 2 Sammanställning
Lena Leif Mona Magnus Eva David Marie

Ålder 25 år 47 år 56 år 47 år 57 år 33 år 50 år
Ämnen idag Bi, Ke, Nk Ke och miljökurser Sv, Re, Hi Bi, Ke, Nk Ma, Fy Hi, Ge Sv, En, IB
Arbetat som lärare
sedan

2004 1981 1973 1980 1975 2003 1978

Kultur Naturvetare Naturvetare Humanist Naturvetare Naturvetare Humanist Humanist
Skolgång 1-7 Övningsklass på

seminariet åk 1-5
Började skolan
tidigare än normalt.
Folkskola 

Intresserad av
historia, geografi,
samhällskunskap

6 års folkskola Manlig
mellanstadielärare
som satt spår

Övningsklass på
seminariet åk 1-6

Skolgång 7-9 Realskola Historia var roligt G-linjen, inriktat mot
gymnasiestudier

Gymnasiet Samhällsvetenskapli
ga programmet

Naturvetenskaplig
linje

Reallinjen Naturvetenskaplig
linje

3-årigt tekniskt
gymnasium

Ekonomisk linje
följt av komvux

Humanistisk
halvklassisk linje

Militärtjänstgöring Lumpen med tillval
att lära sig att utbilda
andra

Vapenfri tjänst,
inget större intryck

Lumpen, tanken på
att bli officer
försvann

Högskolan Komvux följt av
lärarutbildning i
kemi/biologi 

Ämneslärarutbildnin
g i biologi och kemi

Litteratur och
religionskunskap
följt av
lärarhögskolan.
Kompletterat senare
med historia.

Kemi, biologi och
sedan en ettårig
lärarutbildning som
har kompletterats
med fysik,
matematik och
geovetenskap

Teknologie
Magisterutbildning 3
år, lärarhögskolan 3
år

Förskollärar-
programmet fyra
terminer. Läste
geografi, historia
och sen ingång på
lärarprogrammet

Svenska och
engelska följt av
lärarhögskolan

Yrkeskarriär Jobbade med
städning på
somrarna,
systembolaget. 

Gymnasieskola, med
utfyllnadstjänst på
grundskola och
komvux i perioder

Grundskola 6 år,
historiastudier,
Gymnasieskola
1980-

10 år på grundskola,
gymnasium 12 år,
gymnasium 2 år

Arbetade halvtid på
arkitektkontor efter
gymnasieingenjörs-
examen, halvtid som
lärare. Läste sedan
till lärare.
Elektronikföretag.
Lärare på
grundskolan 75-81.
Ett år i USA som
hemmafru. 3 år på
grundskolan.
Gymnasiet 1987- 

Lagerplockare,
butikserviceansvarig
, sökte förskollärare
95, jobbade extra på
Systembolaget.
Gymnasielärare
2003- 

Grundskolan,
grundskolan 2 år,
gymnasieskolan 5 år,
gymnasieskolan 1 år,
gymnasieskolan
1995-
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Antal syskon 2 bröder, 16 och 19
år äldre

Inga 13-14 år äldre
syster, 10 år äldre
bror, 4 år äldre bror

7 år äldre bror, en
yngre bror

Två år äldre bror,
fyra år yngre syster,
nio år yngre syster,
20 år yngre syster

Nio år yngre
halvbror, 13 år yngre
halvbror

14 år äldre bror, 12
år äldre bror och sex
år äldre bror.

Plats i
syskonskaran

Lillasyster,
sladdbarn 

Ensambarn Lillasyster Mellanbror Mellansyster Storebror Lillasyster

Pappas utbildning 8-9 år i grundskola Verkmästare
(mellaningenjör)

Folkskol-
lärarseminariet

Folkskola Sex års folkskola Volvoskolan Universitetsexamen

Mammas
utbildning

7 år i grundskola Sexårig folkskola Folkskola Sex års folkskola Motsvarande handel
och kontor

Realskolexamen

Pappas
sysselsättning

Förman på fabrik Verkmästare på
Volvo, vaktmästare
på sjukhus

Folkskollärare Lokförare Snickare Metallarbetare på
Volvo

Civilekonom

Mammas
sysselsättning

Bageri, kassa,
fabrik, sjukskriven

Ekonom på
lönekontor,
hemmafru

Hemmafru,
söndagsskollärare

Sjukvårdsbiträde,
hemmafru

Hemmafru Kassabiträde Arbetade på bank

Syskons utbildning Industri el. möjligen
fordon på
gymnasiet.

Samtliga är
utbildade lärare

Äldre bror
folkskollärare,
ekonom; yngre bror
lärare, naturvetare  

Äldre bror: sjuårig
folkskola och
fortsättningsskola;
Syster: ekonomisk
linje,
ungdomsinstruktör
inom kyrkan; syster:
gymnasiet,
utbildning inom
kyrkan; syster:
treårigt gymnasium 

Äldre bror:
gymnasial
livsmedelsutbildning
; yngre bror:
högskoleutbildning

En civilekonom, en
civilingenjör och en
som har
gymnasieexamen 

Syskons
sysselsättning

Industri,
borrföretag,
chaufför m.m.

Lärare Lärare TV, elektronik;
försäkringskassan,
vårdbiträde;
ungdomsledare;
storkök, städ och
matlagning

Studerande Civilekonom,
civilingenjör och
säkerhetschef inom
postverket

Klass Arbetarklass Medelklass Medelklass Arbetarklass Arbetarklass Arbetarklass Övre medelklass
Hobby Fotboll, kompisar Foto – hjälplärare Musik,

skönlitteratur,
vänner

Scouter, även ledare
för scouter. Sport.

Sport, var även
tränare för lag

Balett, teater, läste
mycket
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Viktiga personer Syo vid val till
gymnasiet, kompis:
deltidsbrandman

Syo, morfar Nära vänner och
män

Biologilärare Fysiklärare, morfar,
maken

Vän: pol mag och
ex-flickvän som
läste till idrottslärare

Syo
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