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Sammanfattning 

År 2008 gav myndigheten för skolutveckling regionförbundet Östsam i uppdrag att formulera, 

utforma och planera ett projekt som ska pågå i flera år med syftet att öka elevers intresse för 

naturvetenskap och teknik. Detta arbete uppmärksammar ett antal ansvarigas uppfattningar om vad 

som är relevanta delar i ett sådant projekt. Dessa uppfattningar jämförs med vad aktuell forskning 

visar. Resultaten pekar på att uppfattningarna hos ansvariga i projektet till stor del är i linje med 

aktuell vetenskaplig forskning. Detta har vi valt att kalla för en träffbild, som exempelvis innefattar 

elevers ålder, lärares uppfattningar och ämneskunskaper, ”STS”, ”NOS” och ”Out of School”, som 

viktiga aspekter att ta hänsyn till för att öka elever intresse. Resultaten visar också att det kan finnas 

behov av att belysa vissa aspekter tydligare. En sådan aspekt är kön/genus. En annan är föräldrar 

och kamraters påverkan. Resultaten diskuteras utifrån vetenskapliga sammanhang, som handlar om 

elevers intressen för naturvetenskap och teknik.  
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Inledning 
Som blivande lärare i de naturvetenskapliga ämnena är vi intresserade av hur man kan skapa en 

undervisning som engagerar eleverna och samtidigt är i linje med skolans uppdrag. Under vår 

utbildning har vi fått upp ögonen för att det finns ett bristande intresse för de naturvetenskapliga 

ämnena bland svenska barn och ungdomar (Sjøberg & Schreiner, 2005). Hösten 2008 blev vi 

medvetna om att det ska genomföras ett regionalt projekt i Östergötland. Projektet sker i 

regionförbundet Östsams regi och syftar till att förändra elevers inställning till naturvetenskap och 

teknik. Tanken med detta arbete är att undersöka vad inblandad skol- och projektledning uppfattar 

som relevanta delar i ett sådant projekt samt att jämföra dessa med forskning som undersöker dessa 

frågor. 
 

Syfte och frågeställning 
Syftet med detta arbete är att med intervjuer undersöka hur de medverkande aktörerna uppfattar 

projektet och vilka förväntningar de har. För att spegla de uppfattningar som framkommer via dessa 

intervjuer jämförs de med faktorer som relevant forskning visat har betydelse för elevers intressen 

för naturvetenskap och teknik. Denna jämförelse kallar vi ”träffbild”, vilket diskuteras i slutet av 

arbetet. Arbetet består alltså av en litteraturstudie och en empirisk studie. 

 

Frågeställningar: 

 

• Vad uppfattar skol- och projektledning som relevanta delar i ett skolutvecklingsprojekt som 

syftar till att öka elevers intresse för naturvetenskap och teknik? 

• Hur stämmer dessa uppfattningar överens med aktuell forskning som behandlar frågor kring 

elevers intresse och attityd till naturvetenskap och teknik? 

 

Arbetets upplägg 
Vår första frågeställning besvaras av en empirisk studie och är avgörande för att kunna besvara den 

andra frågeställningen, som också kräver en analys av forskningslitteratur. För detta krävdes en 

djupdykning i det sistnämnda. Vi har i arbetet valt att ge läsaren vår tolkning av viktiga aspekter 

som dyker upp i forskningslitteraturen. Detta som vi kallar för en litteraturstudie kommer att 

presenteras först i arbetet. Vi har valt att inte kategorisera olika begrepp eller aspekter som 

behandlas i forskningslitteraturen för att göra en mer tematisk framställning av forskningen. Detta 

var vår första tanke, men under arbetets gång insåg vi att olika begrepp och aspekter överlappar 



6 

varandra vilket gjorde texten onödigt svår och gav sken till upprepning av studiernas resultat. Vi var 

rädda att detta skulle kunna ge en felaktig bild av vår tolkning, därför valde vi att successivt 

behandla och analysera en artikel i taget. Detta arbete ger alltså även en sammanfattande analys av 

vad aktuell forskning lyfter som betydelsefullt för att åstadkomma en ökad upplevd relevans hos 

dagens ungdomar av naturvetenskap och teknik. Efter litteraturstudien behandlar vi en empirisk 

studie, som ger svar på vår första frågeställning. Med hjälp av litteraturstudien och den empiriska 

studien kan vi genomföra vår jämförande analys som ytterligare belyser frågeställningarna. 
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Bakgrund 
Det sjunkande intresset för naturvetenskap och teknik är ett stort problem då elever väljer att inte 

utbilda sig vidare inom dessa ämnen. I ett samhälle där näringsliv ropar efter utbildad personal, 

samtidigt som statistik visar att elever väljer andra yrkesinriktningar än de som företag söker, 

påbörjas en satsning för att öka intresset för skolans naturvetenskap och teknik. Myndigheten för 

skolutveckling, som upphörde i oktober 2008 och vars verksamhet övergått till skolverket, fick i 

uppdrag av regeringen att arbeta med dessa frågor och tillsatte en nationell strategigrupp som ska 

samordna olika aktörers insatser. De berörda aktörerna som ska medverka är skolan, 

yrkesvägledarna, näringslivet, högskolan/universitet och lärarutbildningen. Myndigheten för 

skolutveckling valde att förlägga ett projekt till Regionförbundet Östsam vars övergripande uppgift 

är att arbeta för Östgötaregionens utveckling. Detta projekt förväntas bland annat visa på ett 

exempel på hur skolutveckling kan bedrivas. Östsam fick i uppdrag att genomföra en förstudie 

våren 2008 för att formulera, utforma och planera ett projekt som ska pågå i flera år. Syftet med 

projektet är:  

 

”att utveckla arbetssätt för att öka intresse och kunskap inom naturvetenskap och teknik. 

och på så sätt tillgodose elevernas, samhällets och arbetslivets utvecklingsbehov”   

 

Till pilotstudien valde Östsam och Linköpings kommun ut Ekholmsområdet som är 1 av de 7 

arbetsområden som finns i kommunen. Ekholmsområdet omfattar elever från förskola till år 9 vilket 

passade bra för projektet, som ska omfatta elever från alla dessa årskurser. Avgränsning till ett 

arbetsområde möjliggjorde en koncentrering på satsningen. Utöver syftet med projektet har i 

planeringsfasen konkreta mål listats för att ge en överskådlig blick över det som projektet strävar 

mot: 

 
Effektmål 

• Öka antalet unga som väljer praktiska och teoretiska utbildningar inom naturvetenskap och teknik  

• Utveckla samverkansformer mellan skola-arbetsliv  

• Utveckla ett undersökande naturvetenskapligt arbetssätt i skolan  

• Alla elever ska få en god allmänbildning inom naturvetenskap och teknik – hållbar utveckling  

• Bibehålla/öka intresse för naturvetenskap och teknik under hela grundskolan  

• Ge en positiv bild av naturvetenskap och teknik 

Aktivitetsmål 

• Att utveckla den pedagogiska planeringen/  

naturvetenskapligt arbetssätt med kunskap och bedömning i fokus  

• Att alla elever ska få en likvärdig undervisning – utbildning av lärare  
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• Att utveckla arbetsformer mellan skola och arbetsliv  

• Att genomföra en regional kompetensutveckling för lärare, rektorer och SYV  

• Att kartlägga kompetensförsörjningen inom områdena naturvetenskap och teknik för att få behöriga lärare 

från förskoleklass till år 9  

• Att se över förutsättningarna för att skapa en regional samverkan för lärande inom naturvetenskap och teknik 

• Att skapa erfarenhetsutbyte mellan skolor och mellan kommunerna  

 
Detta är i korthet den bakgrund som skol- och projektledningen hade att förhålla sig till i arbetet 

med projektet. Syftet i skolverkets uppdrag är brett och kan tolkas på flera olika sätt. De lokala 

syften som är formulerade lokalt i den inledande projektfasen utgör tolkningar av detta syfte och 

representerar en konkretisering av vad projektet skulle kunna handla om. För en mer detaljerad 

genomgång av projektbeskrivningen se bilaga 1. 
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Litteraturstudie 
År 2000 enades EU:s medlemsstater i Lissabondeklarationen om att det skulle ske en ökning av 

antalet utexaminerade studenter i naturvetenskap, matematik och teknik. År 2002 beslutades det att 

andelen av medlemsstaternas bruttonationalprodukt, som investeras i forskning skulle öka från 

1,9% till 3%. Mot denna bakgrund blev reaktionen stor när internationella studier visade att 

intresset för naturvetenskap sjunker hos ungdomar i framförallt industrialiserade länder. Politiker 

och forskare i utbildningsvetenskap började intressera sig mer kring varför situationen såg ut som 

den gjorde och vad man kunde göra åt saken (Jenkins, 2006). Problematiken är dock inte helt ny. 

Redan på 1970-talet i uppmärksammades att färre studenter sökte sig till högre utbildningar inom 

naturvetenskap och teknik i Storbritannien (Ormerod & Duckworth, 1975). En av förklaringarna 

föreslogs vara minskat intresse och fascination för naturvetenskap och teknik bland ungdomar. 

Sedan dess och framför allt efter 1990-talet har problemet eskalerat och blivit allt mer 

uppmärksammat. Bland de internationella studier som genomförts finns ”the Relevance Of Science 

Education study” (ROSE), som handlar om unga människors uppfattningar och attityder till 

naturvetenskap och teknik i och utanför skolan. ROSE-projektet innefattar undersökningar i 

närmare femtio länder världen över och baseras på enkätstudier (Sjøberg & Schreiner, 2005). 

Resultaten visar att svenska elever i likhet med elever i flera andra länder föredrar andra ämnen i 

skolan framför de naturvetenskapliga. Resultaten pekar också på att det främst är i industrialiserade 

länder som NO-ämnena är mindre populära än andra. Det framgår också tydligt att det är få elever i 

de industrialiserade länderna, som kan tänka sig en framtida karriär inom naturvetenskapen eller att 

arbeta med teknik. I Lindahls (2003) studie, som följde ungdomar från 12 års ålder till 16 års ålder, 

kunde hon dra slutsatsen att elevers intresse för naturvetenskap och teknik sjönk påtagligt när de 

började årskurs sju. I intervjuer svarade elever att de blev besvikna när de insåg att den 

naturvetenskap de mötte mest handlade om att sitta tyst i bänkarna, anteckna från tavlan och att 

arbeta med stenciler. En annan studie genomförd i Skottland visade att särskilt pojkars intresse för 

biologi sjönk i takt med att eleverna blev äldre. Studier med elever i olika åldrar genomförda i bland 

annat Australien, Indien, Japan och Nordirland antyder även de att eleverna utvecklar en mer 

negativ attityd när de når grundskolans senare år. I den indiska studien minskade andelen elever 

som var nöjda med sin naturvetenskapsundervisning med nästan en fjärdedel i en jämförelse mellan 

grundskolans tidigare och senare år (Jenkins, 2006). ROSE-studien visade att flickor rankade de 

naturvetenskapliga ämnena lägre än pojkar i de flesta av de deltagande länderna. Pojkar visade sig 

också i högre utsträckning uttrycka tilltro till vetenskapliga auktoriteter och vetenskapen och 

teknikens förmåga att lösa de miljöproblem mänskligheten står inför (Sjøberg & Schreiner, 2005). 

Studier har också visat att flickor tenderar att intressera sig mer för etik-, hälso- och miljöperspektiv 
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och föredrar biologi framför fysik medan pojkar oftare intresserar sig för avancerad teknologi, 

exempelvis bilar, rymdteknik och modern krigsföring (Jenkins, 2006). Det verkar också som att 

flickor och pojkars erfarenheter utanför skolans undervisning skiljer sig. En amerikansk studie visar 

att pojkar har störst erfarenhet av saker som batterier, elektroniska leksaker, proppar, mikroskop 

samt block och taljor. Flickor visade sig ha större erfarenhet av exempelvis textilarbete, bakning och 

att så växter (Jones et al., 2000). Trots elevers bristande intresse och skilda erfarenheter visar det sig 

ändå att eleverna i stor utsträckning anser att naturvetenskap och teknik har en viktig roll i vårt 

samhälle (Sjøberg & Schreiner, 2005).   

 

Vad är det då man vill åstadkomma med naturvetenskap och teknik i skolan? Varför är det minskade 

intresset ett problem? En utbredd åsikt är att man vill uppnå något som kallas ”Scientific Literacy”, 

ett begrepp som introducerades redan på 1950-talet för att tala om en eftersträvad nivå av 

förtrogenhet för naturvetenskap och teknik hos allmänheten (se DeBoer (2000) för en mer 

fullständig bakgrund). Det som kan sägas utgöra detta är inte någon fast kunskap utan är ständigt i 

förändring i takt med att naturvetenskapen i samhället utvecklas och förändras. Idag kan det till 

exempel handla om att känna till och förhålla sig till debatten om den globala uppvärmningen, 

något som knappast ansetts lika relevant för 30 år sedan. Dessa perspektiv uppmärksammas även av 

Millar (2006), som menar att det är viktigt ur ett demokratiskt perspektiv att medborgarna utvecklar 

”Scientific Literacy”, som betyder att kunna möta den naturvetenskap och teknik som existerar i det 

moderna samhället. Utvecklas inte denna färdighet riskerar människor att hamna i ett utanförskap 

där de känner att de inte kan ta till sig den naturvetenskap som exponeras till exempel via media, 

infrastruktur och arbetsmarknad. Millar talar om två visioner för skolans naturvetenskapliga 

undervisning, dels ”Scientific Literacy for all” och dels ”pre-professional training for some”. Den 

förra innebär att alla ska få en obligatorisk allmänbildning med hjälp av kunskaper hämtade från 

naturvetenskapliga och tekniska kunskapsområden. Den senare innebär att några få ska skolas in i 

ett mer disciplinärt orienterad undervisning, som förbereder för kommande yrkesverksamhet inom 

områdena. Den centrala frågan är vad dessa två olika perspektiv innebär för urval och upplägg av 

innehåll och förmågan att förena dessa två i en obligatorisk utbildning är idag en stor utmaning i 

många länder. Detta är också grunderna i det som Roberts (2007) kallar ”vision 1 and vision 2 for 

science education”. Dessa frågor diskuterades av Roberts vid Linnés 300 årsjubileum i Uppsala där 

forskare som hade gjort särskilt viktiga insatser för mänskligheten, väl i klass med och kanske till 

och med snäppet över nobelprisen, uppmärksammades. Just denna spänning mellan att utbilda 

några få att bli professionella och att upplysa alla om det som är viktigt i kulturen, blev diskuterat 

och analyserat av några av världens främsta forskare och anses alltså vara en huvudfråga för 

utbildning i naturvetenskap och teknik. Huvudfrågan är vad dessa båda visioner innebär för urval av 
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innehåll och hur det hanteras i undervisningssammanhang. I linje med dessa resonemang lyfter 

Braund och Reiss (2006) fram att skolans naturvetenskap i sin tradition riktar sig endast till ett fåtal 

elever, nämligen de som i framtiden kommer att specialisera sig i ämnet. Om undervisningen är 

inriktad utifrån sådana syften, sker det på bekostnad av att alla får med sig allmänbildande 

kunskaper, hämtade från naturvetenskap och teknik för att kunna orientera sig i samhället och delta 

i de debatter som är aktuella. Det handlar då istället om att åstadkomma en undervisning som bidrar 

till självbestämmande för att kunna delta som en medveten och ansvarstagande medborgare i ett allt 

mer teknologiskt samhälle. Ett liknande sätt att låta eleverna möta naturvetenskap och teknik är det 

som kallas ”Out of School Education” vilket många nog skulle vilja förknippa med 

utomhuspedagogik och genast dra slutsatsen att det endast handlar om att lärandet ska förflyttas ut i 

naturen. I vissa avseenden stämmer detta synsätt. ”Out of School Education” kan handla om att 

förflytta sig från klassrummet till andra miljöer, men det behöver inte bara vara naturen utan 

möjligheten att även besöka företag och annat arbetsliv. Det breda syftet är att koppla det som 

behandlas i skolan till relevanta praktiker och på det sättet öka förståelsen för att olika syften 

påverkar sätt att behandla ett innehåll. Braund och Reiss (2006) skriver att det handlar om 

förhållandet mellan skolans undervisning och den naturvetenskap och teknik som barn och 

ungdomar möter utanför klassrummen. Out of School kan förekomma i olika former beroende på 

vilken lärandemiljö som presenteras för eleverna. Actual World kan förknippas med den verkliga 

världen, ej tillrättalagd för eleverna, exempelvis utflykter i naturen eller studiebesök på reningsverk 

och fabriker. Presented World handlar om miljöer där man försöker presentera världen som den är 

eller har varit, till exempel museer och djurparker. Virtual World bygger på ett allt större utnyttjande 

av informationsteknik och datorer i undervisningen. Braund och Reiss påpekar att eleverna faktiskt 

spenderar majoriteten av sin tid utanför skolan och att man borde ha detta i åtanke när man planerar 

undervisningen. Elevernas erfarenheter och influenser från fritidsmiljöer bör lyftas fram och berika 

undervisningen istället för att stå i kontrast med den. Skolan ska alltså inte känna sig hotad när 

elever intresseras av externa aktörers naturvetenskap utan istället försöka ta tillvara och förvalta 

detta intresse. Tiden är förbi då elever blev imponerade av lärares enkla demonstrationer. Tack vare 

att media har blivit bättre på att förmedla intressant naturvetenskapligt innehåll så är skolans 

naturvetenskap inte längre tillräcklig för att tillfredsställa elever på samma sätt som den gjorde 

tidigare. Braund och Reiss menar att det finns stora vinster för lärare i att förstå dessa förhållanden. 

När eleverna får möta naturvetenskapen i olika sammanhang och får inblick i ”Big Science”, vilket 

innefattar dyr och avancerad forskning kring naturvetenskap som inte går att genomföra i 

klassrummen, har de chansen att integrera ämnesstoffet med frågor som anses viktiga och därför 

diskuteras i samhället. Deras förståelse för begrepp ökar och attityden till skolans naturvetenskap 

kan förbättras. Genom att träffa verksamma forskare och få inblick i laboratorier kan också 



12 

naturvetenskapen avmystifieras. Det blir tydligt att forskare är vanliga människor och att de arbetar 

med projekt som kan komma även eleverna till nytta i det vardagliga livet. Enligt Braund och Reiss 

har naturvetenskapen och tekniken genomgått stora förändringar sedan glansdagarna mellan 1800-

tal och 1900-tal. Den tidiga naturvetenskapen växte ofta fram genom kemister, fysiker och biologers 

experiment i enskilda laboratorier och var för den tidens syften länge hanterbar med en transmissiv 

pedagogik. När naturvetenskapen och tekniken utvecklades och blev allt mer komplex, ofta 

tvärvetenskaplig med kopplingar till politik, miljö och samhället i stort, så ökade avståndet mellan 

skolans undervisning och verkligheten. Braund och Reiss argumenterar för att den transmissiva 

pedagogiken bör övergå till en mer konstruktivistisk modell, som kan överbrygga det glapp som 

uppstått mellan skola och omgivande samhälle. De anser att ett Out of School-perspektiv är en 

viktig beståndsdel och i linje med ett sådant konstruktivistiskt perspektiv.  

 

Osborne et al. (2003) författade den senaste stora genomgången av studier som behandlar elevers 

attityder till och intressen för naturvetenskap. I den framgår det tydligt att det finns en uppenbar 

skillnad mellan elevers attityder till naturvetenskap generellt, som de möter den i samhället, jämfört 

med hur de möter innehållet i skolan. Elevernas attityder till den så kallade generella 

naturvetenskapen är mer positiv än till skolans sätt att hantera den. Studier pekar enligt författarna 

på vissa faktorer som påverkar elevernas attityd till naturvetenskap och teknik. Dessa faktorer kan 

till exempel vara kön, ålder, lärare och läroplaner. Störst vikt verkar dock läggas på genusaspekter 

och ”the quality of teaching” där ”quality of teaching” syftar till kvalitén på undervisningen. 

Lärarens sätt att undervisa kan ge avtryck på elevernas inställning till ämnet. Eftersom stor vikt 

verkar läggas på det sistnämnda menar Osborne et al. att forskningen bör centreras till aspekter i 

undervisning, som engagerar eleverna. Vad är då problemet, vad gör att skolans naturvetenskap och 

teknik uppfattas som irrelevant av så många elever? Mycket forskning har genomförts för att 

försöka utröna vari problematiken ligger och vilka aspekter man måste beakta för att åstadkomma 

eventuella förändringar. Ett sätt att uppmärksamma denna problematik är att studera elevernas 

perspektiv på naturvetenskap. Detta kan göras till exempel genom att lyfta fram deras perspektiv på 

hur innehållet hanteras i skolan i relation till hur de möter innehållet i andra sammanhang. Hur de 

ser på skolans undervisning eller vad de tycker saknas för att göra undervisningen mer meningsfull. 

En del av dagens forskning handlar alltså om elevernas perspektiv. I den internationella litteraturen 

används ”students voice” för att tala om detta. Syftet är att dokumentera och utgå från elevernas 

attityder och intresse för naturvetenskap och teknik. Ett antagande är nämligen att ju mer man vet 

om elevers attityder, intressen, vad de gillar, vad de inte gillar och vilka förväntningar de har, desto 

större möjlighet har man att utveckla en läroplan som kan harmoniera mer med dagens 

ungdomskultur. Jenkins (2006) påpekar dock att man måste vara uppmärksam på att inte alla elever 
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”talar med samma röst”. Åsikterna kan vara lika många som antalet elever. Dock visar han när han 

sammanfattar den forskning, som är gjort i dessa perspektiv, att det finns en del tydliga resultat. Han 

påpekar utifrån dessa på behovet av långtidsstudier, som följer elevers utveckling och hur attityd 

och intresse påverkas över tid. 

 

Lyons (2006) har analyserat resultaten i studier av elevers perspektiv på 

naturvetenskapsundervisningen och jämfört England, Australien och Sverige. Den svenska delen av 

hans empiri kommer från Lindahls (2003) arbete. Resultatet kan sammanfattas i enlighet med tre 

teman. Många elever uppfattar NO-undervisningen som alltför transmissiv, det vill säga att den 

endast handlar om att överföra teoretiska begrepp och inte lämnar utrymme för diskussioner eller 

elevernas perspektiv. Elevernas roll uppfattas som väldigt passiv. Naturvetenskapen sätts inte heller 

in i ett för eleverna relevant sammanhang. Den upplevs istället som dekontextualiserad. Många 

elever tycker också att undervisningen inbegriper onödiga svårigheter. Konsekvensen av detta blir 

att eleverna tar med sig en bild av naturvetenskapen, som innebär att den uppfattas som en tråkig 

samling absoluta sanningar, som måste memoreras in i minsta detalj utan att ifrågasättas. Detta 

befäster myter, som till exempel, att naturvetenskapen är helt fri från värderingar och påverkan från 

omgivningen. Detta är något som står i stark kontrast till vad naturvetenskap faktiskt handlar om 

och går ut på. Den är inte bunden till auktoritet utan inriktad mot undersökningar och 

problemlösning. Ett kunskapsområde, som försöker beskriva just vad naturvetenskap är och vad den 

går ut på kallas ”Nature of Science” (NOS). Enligt Abd-El_Khalick et al. (1998) är innebörden av 

”Nature of Science” ofta föremål för diskussioner mellan filosofer, historiker och utbildare i 

naturvetenskap. Diskussionerna rör sig ibland in på områden alltför abstrakta för att vara relevanta i 

undervisningen. Abd-El-Khalick et al. menar dock att det går att finna en grundläggande nivå hos 

”Nature of Science”, som är begriplig för elever och förhållandevis oomtvistad av de insatta. Denna 

grundläggande nivå innefattar bland annat kännedom om att vetenskaplig kunskap ständigt är under 

förändring och baseras på empiriska studier samt, som tidigare nämnts, att den är skapad av 

människan och därför står under påverkan av sin omgivning. ”NOS” handlar alltså mycket om att 

förstå det naturvetenskapliga arbetssättet, hur naturvetenskapen har växt fram samt vetenskapens 

relation med det omgivande samhället. Ett annat område som uppmärksammar problematiken med 

elevernas möjligheter att skapa mening i det som presenteras för dem i skolan är ”Science 

Technology Society” (STS) ansatser. Detta tar vi upp tillsammans med kontextbaserad undervisning 

då vår genomgång utgår ifrån den senaste stora genomgången av båda dessa kunskapsområden (se 

Bennett et al., 2007). Kontext har en mer europeisk tradition medan STS ansatser har varit mer 

kopplat till USA. Perspektiven överlappar dock och pekar därför delvis i samma riktning.  

Under de två senaste decennierna har det blivit allt vanligare att använda ett så kallat kontext-
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baserat lärande för att öka förståelsen av naturvetenskap och teknik. Att tillämpa STS ansatser i 

skolan innebär att undervisning och inlärning av naturvetenskap och teknik kopplas till elevernas 

erfarenheter. Det handlar om att skapa sammanhang och relevans genom att integrera 

undervisningen med det som intresserar eleverna och som de stöter på i sin vardag. En engelsk 

studie visade dock att även om lärarna trodde sig anknyta till elevernas intressen i hög utsträckning 

så såg inte eleverna alls samma koppling (Jenkins, 2006). Lyons anknyter till detta när han tar upp 

ett illustrerande exempel: En elev ifrågasätter varför de ska lära sig vad en masugn är. Han menar 

att med dagens teknologi kommer han aldrig att komma i kontakt med en sådan och därför blir 

exemplet ointressant för honom (Lyons, 2006, sid. 599). Bennett et al. (2007) har gjort en detaljerad 

genomgång av studier, som behandlar effekterna av STS i undervisningen. Det centrala i denna 

artikel är att den kritik som förs fram om att elever presterar sämre med STS och kontextbaserad 

undervisning inte går att stödja på en vetenskaplig grund. De visar istället att elevers prestationer 

inte försämras, men det går heller inte att se en förbättring. Vinsten att tillämpa STS i 

undervisningen ligger istället i att eleverna ser en ökad relevans.  

 

Det finns fler aspekter som pekas ut i forskningen, men inte i samma utsträckning som de som vi 

tagit upp hittills. Därför har vi sparat dem tills slutet och nämner några av dessa i korthet. Kamraters 

påverkan är en sådan (se Talton & Simpson 1985). Ibland nämns också skolans läroplaner som 

bidragande till elevernas attityder till naturvetenskap och teknik (se Lyons 2006). I en studie utförd i 

början av 1980-talet uppgav majoriteten av deltagarna att det var lärarna, som stod för det största 

inflytandet när de befann sig i skolan. Utanför skolan hade istället föräldrarna ett stort inflytande. 

Föräldrarnas attityd och deras förväntningar på barnets utbildning kunde påverka elevers inställning 

till naturvetenskap och teknik (se George, 2000).  

 

Ovan har vi i stort behandlat det kunskapsområde som handlar om elevers intressen för 

naturvetenskap och teknik. Vi har i framställningen fokuserat på problem med elevernas attityder 

och intresse och faktorer som visats påverka. Av denna genomgång kan vi konstatera att vissa 

aspekter verkar ha en väsentlig påverkan. Dessa är ålder, kön/genus, “Scientific Literacy”, “Out of 

School Education”, “Nature of Science” och “Science Technology Society”. Vi har också nämnt 

andra aspekter såsom föräldrar och kamraters inflytande. Eftersom den senaste systematiska 

genomgången av detta kunskapsområde (Osborne et al., 2003) pekar på att lärarfaktorer är mycket 

viktiga för att åstadkomma förändring följer här en genomgång av ett antal centrala perspektiv som 

behandlar just detta.  

 

Ett område som uppmärksammar lärare och deras undervisning i naturvetenskap handlar om lärares 
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”beliefs”. Begreppet är svårfångat men Pajares (1992) försöker reda ut det utifrån en genomgång av 

tidigare definitioner. Pajares kommer bland annat fram till att ”beliefs” är något som endast kan 

förstås genom att studera vad en individ säger, avser och gör. Studier som är inriktade mot lärare 

och skolan handlar alltså om att på olika sätt skildra lärares synsätt på olika saker, deras 

övertygelser och perspektiv på frågor. Pajares menar att ”beliefs” formuleras tidigt hos individer 

och ju tidigare de formuleras desto svårare är de att förändra. I översättning till svenska använder vi 

konsekvent ordet ”uppfattning” i betydelsen att ha en föreställning om något, för att tala om detta. 

Tsai (2002) har gjort en studie, som utforskar relationen mellan lärares uppfattningar om 

undervisning i naturvetenskap, inlärning av naturvetenskap och ”nature of science”. Tsai kom fram 

till att mer än hälften av lärarna i studien uppfattade dessa tre som väldigt närliggande och kallade 

dem därför ”nested epistemologies”. En av Tsais slutsatser var att man måste förändra lärarnas 

uppfattningar om ”nature of science” innan man kan åstadkomma en förändring av deras 

uppfattning om undervisning och lärande av naturvetenskap och vice versa. Tsai uppmärksammade 

också att det bland lärare var vanligt med en traditionell syn på undervisning och lärande i 

naturvetenskap. I korthet innebär det att undervisningen uppfattas som om att läraren ska presentera 

faktainnehåll och att lärande handlar om kunskapsreproduktion. Tsai menar att det är troligt att 

lärarna har fått denna syn på undervisning och lärande utifrån hur de själva blivit undervisade. De 

fortsätter att undervisa på det sätt som de själva blivit undervisade och har liten eller ingen 

anledning att förändra sin undervisning då de tycker att den fungerade bra för dem själva. I en 

kvalitativ studie genomförd av Smith (2005) skildras hur två lärare upplevt naturvetenskap och hur 

denna erfarenhet har präglat deras sätt att undervisa. Studien kom fram till att båda lärarna fått en 

liknande naturvetenskapsundervisning när de själva gått i skolan och att denna undervisning var 

typiskt transmissiv. Smith menar att om man tittar tillbaka på tidigare studier, som antyder att man 

undervisar så som man själv blivit undervisad, så skulle man kunna dra slutsatsen att dessa lärares 

uppfattning om ”bra undervisning” idag borde vara väldigt lika. Det visade sig dock att dessa två 

lärares sätt att undervisa står i stark kontrast mot varandra. Den ena lärarens undervisning är typiskt 

konstruktivistiskt och försöker därmed aktivt engagera eleverna i deras förståelse av naturvetenskap 

genom att tillämpa ett undersökande naturvetenskapligt arbetssätt. Hon hade inte uppskattat sin 

skoltids transmissiva undervisning. Däremot hade hon stor erfarenhet kring naturvetenskap utanför 

skolan, som gav henne verktyg och motivation till att undervisa konstruktivistiskt. Hennes elever 

blev uppmuntrade att ta en aktiv roll i sin egen lärandeprocess. Den andra läraren undervisade 

typiskt transmissivt och undervisningen var ofta läroboksstyrd och auktoritär. Hon hade själv 

uppskattat det transmissiva arbetssättet under sin egen skolgång och hennes erfarenhet av 

naturvetenskap var begränsad till den hon mött i skolan. Smith menar att det som i hög grad 

influerat lärarnas ”beliefs”, i det här fallet deras uppfattningar om vad som är ”bra undervisning”, är 
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deras samlade livserfarenheter.   

 

 I en australiensisk studie uppmärksammar även Keys (2005) att lärares personliga uppfattningar 

spelar stor roll vid genomförandet av förändringar i skolverksamheten, som exempelvis införandet 

av nya läroplaner. Enligt Keys förekom det två olika former av uppfattningar. Dels ”expressed 

beliefs”, som innebär vad lärarna formellt sade sig stå för, men sällan implementerade i sin 

undervisning och dels ”entrenched beliefs”, uppfattningar som är djupt rotade i läraren och som 

oftast påverkade den vardagliga undervisningen. I en genomgång av resultat från tidigare forskning 

lyfter Keys ytterligare fram problematiken. För att förändringar ska kunna genomföras och få 

varaktig effekt måste man nå lärarna och påverka dem eftersom det är deras uppfattningar som styr 

vad som faktiskt praktiseras i klassrummen. Forskningsresultaten visar att man för det första måste 

motivera lärarna att förändra sin undervisning, risken är annars att de tänkta förändringarna 

motarbetas, ignoreras eller modifieras för att passa lärarnas egna uppfattningar. För det andra måste 

lärarna få en uppfattning av att de faktiskt klarar av att genomföra förändringsarbetet, detta 

påverkas till stor del av lärarnas tidigare erfarenheter och naturvetenskapliga kompetens. För det 

tredje är det viktigt att lärarna inte känner att det finns faktorer utanför deras kontroll som kan sätta 

käppar i hjulet för förändringsarbetet. Lärare nämnde ofta brist på tid, resurser och stöd från 

skoladministrationen som anledningar till att de inte genomförde tänkta förändringar (se Keys 

(2005) för en fullständig genomgång). Också Martin-Diaz (2006), som studerade faktorer som kan 

påverka ett lyckat genomförande av NOS i undervisningen, menar att lärarna har en nyckelroll som 

en länk mellan nya idéer framtagna ur forskning, läroplanens innehåll och den praktiska 

skolverksamheten. Enligt Martin-Diaz är det en stor utmaning att implementera forskningsresultat i 

handling och många variabler måste tas i beaktande. Det är viktigt att analysera professionella 

lärares arbete och att förse lärarna med den kunskap som krävs för att lära ut NOS samt utvärdera 

och tolka studier kring detta. Lärare kanske vet vad som bör undervisas, men de vet inte hur 

förändring ska ske. Förutom att ge läraren en god kunskap om hur NOS undervisning bör bedrivas 

finns det också andra faktorer som påverkar, såsom uppfattningen om lärarens roll i klassrummet. 

Martin-Diaz uppmärksammar på detta sätt samma problematik som Lyons (2006) behandlar. Att det 

kan vara nödvändigt för lärare att komma bort från den traditionellt transmissiva rollen och istället 

ge mer utrymme för dialog och elevernas egna problemlösningar som kan kallas konstruktivistisk 

undervisning. I en studie som genomfördes bland 50 lärare i de tidigare årskurserna undersökte 

Newton och Newton (2001) om lärarens utbildning påverkade naturvetenskapsundervisningen. 

Eftersom att lärare i de tidigare åren ofta undervisar i flera ämnen förekommer det att de undervisar 

i ämnen som de inte haft stor erfarenhet av i sin utbildning. Det visade sig att lärare som hade en 

naturvetenskaplig utbildning eller bakgrund oftare ställde ämnesrelevanta frågor än lärare som 
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saknade en sådan utbildning. Naturvetenskaplig kunskap hjälper lärare att planera sin undervisning, 

forma sammanhang och effektivt ge respons på kommentarer och frågor. Den kan också öka lärares 

trygghet i att föra naturvetenskapliga diskussioner och underlätta att ge exempel och förklaringar. I 

deras studie framkommer också att det kan finnas en fara med att kunna ämnet allt för bra. Här 

poängteras att det finns en risk med att de lärare som kan svaren utvecklar en transmissiv 

undervisning. Vidare påpekas att avsaknad av ämneskunskap inte nödvändigtvis behöver vara ett 

problem eftersom läraren kan tillgodose sig den nödvändiga informationen när den väl behövs och 

att det viktigaste är kvalitén på interaktionen mellan lärare och elev, vilket även Osborne et al. 

(2003) uppmärksammade i diskussionen om ”quality of teaching”. De lärarfaktorer som vi 

behandlat handlar mycket om lärarnas uppfattningar om undervisning och kunskaper i ämnet. En 

sammanfattande tabell över de centrala aspekter som behandlats i litteraturstudien följer nedan. 

Denna sammanfattning av faktorer och perspektiv, som är mest framträdande i litteraturen utgör 

vårt resultat av litteraturstudien. Detta kommer vi att använda i vår jämförande analys senare i 

arbetet. Nedan placeras också resultatet i den cirkel som utgör den första av två delmängder vi 

kommer att använda för att senare i arbetet ställa upp en träffbild. 

 
 

Tabell 1. Sammanfattning av litteraturstudien. 

Kön/genus 
Ålder 
Lärares ”Beliefs” 
Science Technology Society (STS) 
Nature of science (NOS) 
Out of School education 
Undervisningens innehåll 
Föräldrar och kamraters påverkan 
Kontext 

 

 

 
    Figur 1. Delmängd 1 som sammanfattar aspekter som behandlas i litteraturstudien. 

 

Kön/Genus 
Ålder 
Lärares ”beliefs” 
STS 
NOS 
Out of School 
Undervisningens innehåll 
Föräldrar och kamrater 
Kontext 
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Metod för den empiriska studien 

Urval 
Syftet med detta arbete är att tolka och lyfta fram de medverkande aktörernas uppfattningar om 

naturvetenskap och teknik i undervisningen och vilka förväntningar och uppfattningar de har om 

projektet. I vårt fall samlar vi in kvalitativa data i form av intervjuer från flera personer för att få 

variation i resultatet. Innan vi bestämde oss för vilka personer som skulle intervjuas stämde vi en 

träff med projektledningen för att i samråd med dem bestämma passande respondenter, med kravet 

att respondenterna på något sätt skulle vara delaktiga i projektet. Vi kom att intervjua 7 aktörer i 

projektgruppen med följande befattningar: 

 

Projektledare 

Områdeschef 

Rektor förskola 

Rektor grundskolans tidiga år 

Lärare förskola 

Lärare grundskolans tidiga år 

Lärare grundskolans senare år 

 

Genomförande 
Samtliga respondenter blev först kontaktade och uppmanade av projektledaren att delta i en intervju 

beträffande projektet. Inom en snar framtid blev vi kontaktade av dem och kunde påbörja 

intervjuerna. Intervjuerna spelades in med hjälp av en bandspelare och transkriberades. Alla 

deltagare blev tillfrågade om de kunde tänka sig att bli inspelade och vi försäkrade att deras svar 

skulle bli konfidentiella och anonyma, därför valde vi att anonymisera respondenterna genom att ge 

dem täcknamn. Alla namn som förekommer i resultatdelen är alltså fiktiva. 

 

Val av metod för insamling av data 
Den undersökningsdesign som vi valde att använda oss av kallas för en surveyundersökning. En 

sådan innebär att man samlar information i fler än ett fall (flera respondenter) och under en viss 

tidpunkt, i syfte att samla in kvantitativ eller kvalitativ data som rör flera variabler för att sedan 

granska och finna mönster. Kvalitativ forskning skiljer sig från kvantitativ forskning på så sätt att 

man brukar vara mer inriktad på ord än siffror. Kvantitativa intervjuer brukar ofta vara väl 

strukturerade för att få en hög reliabilitet, vilket innebär att intervjuguiden är väl strukturerad med 
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tydligt formulerade frågeställningar för att respondenten inte ska misstolka frågorna. 

Tillvägagångssättet i kvalitativa intervjuer däremot är inte alls lika väl strukturerade som 

kvantitativa intervjuer. Här vill man istället få en betoning av det generella och få respondenternas 

egna uppfattningar och synsätt. För att få mångfald i svaren krävs att respondenterna får diskutera 

fritt kring valda frågeställningar, därför ansåg vi att kvalitativa intervjuer passade bäst för insamling 

av empirin. Sättet varpå man intervjuar spelar stor roll. Vi har använt oss av en metod som kallas 

semistrukturerad intervju, vilket innebär att man har en intervjuguide (se bilaga 2) med specifika 

teman som man vill ska beröras under intervjun. Detta är den metod man oftast föredrar om man 

ska lägga stort fokus på ett specifikt område eller tema. Intervjuaren har i den semistrukturerade 

intervjun en stor frihet att själv utforma frågorna efter vad respondenten svarar och kan dessutom 

ställa uppföljningsfrågor till det som uppfattas vara viktiga svar. En semistrukturerad intervju är 

också flexibel i den bemärkelsen att frågorna inte behöver komma i någon förbestämd ordning, 

vilket de ofta gör i kvantitativa intervjuer (Bryman, 2002). 

 

Dataanalys 
Vi har använt oss av en analysmetod inspirerad av synsättet Grounded Theory, som handlar om att 

bearbeta empiri och finna begrepp och teorier som är relevanta för studien, något som kallas 

teoribildning på empirisk grund. Grounded Theorys principer är de absolut mest använda vid analys 

av kvalitativ data. Att använda Grounded Theory ger ett beprövat tillvägagångssätt för att bearbeta 

komplex empiri. En svaghet har sagts vara att man som forskare kan tappa uppfattningen av 

helheten när materialet fragmentiseras, delas upp i mindre bitar (Bryman, 2002). Vår tolkning av 

vad Grounded Theory innebär ledde oss till följande tillvägagångssätt. Efter transkriberingen av 

samtliga intervjuer började vi analysera den data som vi samlat in och söka efter frekvent 

förekommande begrepp som vi sedan bildade kategorier av. Tidigt i analysen fick vi fram fyra 

övergripande kategorier där problem och åtgärder med naturvetenskap och teknikundervisning tas 

upp på olika sätt. Kategorierna handlade om behovet av projektet och förväntningar på vad det ska 

leda till, lärares professionella kunskaper samt tidsaspekter. Vid ytterligare analys framkom 

resonemang om ett antal aspekter som gemensamt nämndes som relevanta delar i ett 

skolutvecklingsprojekt. 

 

Etik 
Enligt svensk forskningsetik finns det grundläggande etiska principer att ta hänsyn till när man 

genomför en undersökning. Ett av dessa är informationskravet där respondenter i en intervju ska 

informeras om undersökningens syfte. Samtyckeskravet är ett annat som betyder att respondenterna 
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får bestämma själva om de vill vara med. Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna ska 

behandlas med största möjliga konfidentialitet och att personliga uppgifter inte kommer att lämnas 

ut. Nyttjandekravet innebär att de insamlade uppgifterna endast får användas för 

forskningsändamålet (Bryman, 2002). Samtliga dessa etiska principer har vi tagit i beaktande i vår 

undersökning.  
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Resultat av den empiriska studien 
Vår första frågeställning handlade om vad skol- och projektledningen uppfattade som relevanta 

delar i ett skolutvecklingsprojekt. En naturlig del blev att tala om problem med dagens undervisning 

i naturvetenskap och teknik och hur dessa problem skulle kunna överbyggas. Då en jämförande 

analys mellan litteraturstudien och empiriska studien kommer att behandlas i nästa kapitel väljer vi 

att förtydliga viktiga ord och teman som dyker upp i den empiriska studien genom att ge dem en fet 

stil och därigenom redan här dra kopplingar till litteraturstudien. Detta för att ge läsaren en bättre 

översikt. Samtliga namn som anges till respektive citat är fiktiva.  

 

De medverkande aktörerna uttrycker olika åsikter om behovet av ett projekt för att förändra 

naturvetenskap och teknikundervisningen. 

 

Det här med att öka elevens intresse det är ju ett samhälleligt behov, det finns ju många 

intressenter som säger att det är angeläget inte minst i ett nationellt perspektiv, 

eftersom det inte är lika populärt att läsa naturvetenskapliga ämnen idag och det är 

svårare att rekrytera till de här linjerna, och det tror jag att alla vet om att vi behöver 

välutbildad personal för att gå iland med vår plats nationellt sett (Ingrid). 

 

Jag vet inte egentligen, jag vet inte om det behövs egentligen men ser vi uppifrån sett så 

tycker dom ju att det behövs, att dom, jag vet inte om man kan se att det är färre elever 

som väljer NV tekniskt utbildning, för det är ju ett av syftena att få fler att välja eller, ja 

vad anledningen egentligen är så… så behovet, om behovet är fiktivt, det är svårt att 

säga (Helena). 

 

Det finns en föreställning om att elevernas intresse ser olika ut beroende på elevernas åldrar. En 

respondent uttrycker exempelvis att intresset är stort i de tidigare åldrarna. En annan menar att 

intresset minskar när eleverna når grundskolans senare år. 

 

Jag tycker att det är rätt så, det är svårt med sjuåringar när man säger NO, de tycker ju 

allt är roligt, jag tycker att intresset är skapligt stor för NO, det tycker jag (Josefine) 

 

...Det är säkert 7-9, det är svårt att hålla uppe intresset på samma vis (Ingrid). 

 

Lärarnas roll har dykt upp i intervjuerna. Aktörernas egna reflektioner pekar på att en 
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problematik kan finnas när det gäller lärares ämneskunskaper och didaktiska färdigheter i 

naturvetenskap och teknik. 

 

Lärarens kunskaper spricker inte i 7-9, det är inte det det spricker på, där är det mer 

didaktiken det spricker på (Ingrid). 

 

Didaktiken bra neråt i åldrarna men där kan ämneskunskaperna vara bristfälliga 

(Ingrid). 

 

Jag tror att många har kunskap i de här åldersgrupperna som man undervisar eller 

jobbar med men jag tror att man behöver fräscha upp, kanske få lite nya tankar hur 

man kan jobba (Maria). 

 

Det verkar finnas en förhoppning om att det inom ramarna för projektet ska ges möjligheter till 

fortbildning och utveckling av en medvetenhet om sitt eget och elevernas lärande.  

 

Vi gör den pedagogiska planeringen och följer upp om lärare har rätt kompetens och 

har de inte det får vi ju följa upp och utbilda (Ingrid). 

 

…ser man sitt eget lärande tydligare och då har ju forskare visat att om man är 

medveten om lärprocessen, metakognition, så vet man vad som händer, så utvecklas 

man bättre, att man får en medvetenhet, så den tydligheten tror jag också att, genom att 

till exempel fokusera mer på vad vi gör och varför vi gör det att man kan tydliggöra 

både för sig själv och elever och föräldrar (Karina). 

 

Det finns också en uppfattning om att skolans undervisning styrs av gamla traditioner och 

tankesätt. 

 

...Min syn är att det är lite förlegat eller i alla fall alltså det finns ju vissa fakta om man 

säger som man alltid jobbar med och har gjort av tradition, men egentligen i 

kursplanen är det inte det man ska jobba med (Karina). 

 

Ja det finns ju, och de finns ju mycket inne i våra huvuden tror jag, sådana mentala 

hinder, så här har vi alltid gjort… alltså, vanans makt är stor (Sara). 
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En oro som fördes fram av flera aktörer var att brist på tid och dåligt samarbete mellan och inom 

skolorna kunde bromsa förändring. 

 

Det som är ett problem är att det är svårt att tänka nytt över huvud taget. Det är så 

mycket annat i skolarbetet, så att tänka nytt, utveckla, finns det inte mycket tid för 

(Helena). 

 

Vi måste ju prata, det är det här med tid, att ges tid att sitta ner och ha vettiga samtal 

och prata om hur man gör och tipsa varandra, det är något man saknar, så det är tiden 

igen då (Josefine). 

 

Det är inte mycket samarbete, vi har samarbete mellan förskoleklass och förskolan 

genom att femåringar ska upp och så, men sen vet vi inte ett dugg vad som händer i 

skolans värld (Agnes).  

 

Aktörerna menar att problemet med gamla traditioner skulle kunna upphöra genom utrymme ges för 

diskussioner kring såväl undervisningens innehåll och hur den organiseras. 

 

Jag ser det här projektet som en uppstart, att vi får möjlighet nu, dels att skapa 

mötesplatser för lärarna, att vi har vissa träffar och att vi har fokus på de här frågorna, 

men också att man ger input via olika föreläsare och litteratur vi läser... (Karina). 

 

...man hoppas kunna lära av andra och få lite nya inblickar och såna saker, man kan 

genom att diskutera med andra, att man ser, får lite mer synsätt på vad man håller på 

med, inte att det blir så enkelspårigt kanske (Helena). 

 

 
Många menar att projektet ska leda till större samarbete och att denna aspekt är viktig för en 

varaktig förändring. 

  

Det är viktigt att jag hjälper den här pedagogen som är med i projektet, stödjer henne 

när hon presenterar, hjälpa henne och hjälpa de andra givetvis, och att inte släppa det, 

för det är ofta så med projekt annars att om man jobbar med det en period så när 

projektet är slut dör det, utan att det ska bli en befästning i arbetet, där har jag en viktig 

roll att se till att det blir så (Maria). 
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Jag tror att det är viktigt att vi som rektorer verkligen engagerar oss i det här, och att vi 

förmedlar det ut till lärare och föräldrar i viss mån, och så småningom elever, men att 

det är förankrat för om vi inte ser till att det finns tid för det här och genomför det på ett 

bra sätt och lärarna upptäcker att det är viktigt och prioriterat då tror jag inte att det 

kommer hända så mycket mer, då är risken stor att det bara blir en snygg projektpärm 

(Sara). 

 

Det förekom också förhoppningar om att projektet skulle leda till ökad samhörighet och vi-

känsla hos personalen. 

 

Olika personal som möter olika åldrar kommer få förståelse och respekt för varandras 

verksamheter på ett annat sätt än vad jag tror man har idag, man vet inte så mycket vad 

som händer i olika åldrar, på det sättet ser man ju elevens lärande tydligare tror jag, 

inte bara sin egen del utan man ser hela lärandet, det tror jag är en vinst (Karina). 

 

Samarbetet ska få personal och skolledare att bli mer medvetna om vad som sker bortom deras egen 

del av verksamheten, skapa progression och på så sätt underlätta planeringen av elevernas 

kunskapsutveckling.  

 

Jag tyckte att det var en fantastisk möjlighet för oss, att samordna oss kring någonting 

och framförallt det här med att få, alltså röd tråd är ju ett slitet begrepp men att se det 

ur olika perspektiv, dels att man kan koppla ihop redan från förskolan och upp till nian, 

bara det är ju oerhört fascinerande alltså, att då finna de olika tankegångarna och 

förhållningssätt och så vidare (Sara). 

 

I skenet av ”teachers beliefs” framkommer även resonemang om följande aspekter som relevanta 

delar i ett projekt. Respondenterna lyfter till exempel fram betydelsen av att eleverna får en 

allmänbildning i naturvetenskap och teknik. Här kan vi peka på ett samband med uppfattningen 

om att uppnå ”Scientific Litteracy”, en uppfattning som många respondenter delade. 

 

jag tycket det är viktigt med naturvetenskap och teknik, en del säger ju bara det, nä men 

det är inget för mig, men jag tycker att det är viktigt för alla, för allting, allting handlar 

om naturvetenskap och teknik om man ska kunna vara en medlem och vara med i 

samhället så behöver man, för att det ska vara demokratiskt helt enkelt, att man ska ha 
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möjlighet att tänka efter och tycka till, ta beslut och fundera vad man står för och vilka 

alternativ man ska välja, så måste man ha lite grundläggande förståelse för hur saker 

och ting hänger ihop, det tror jag man kan få genom naturvetenskap och teknik 

(Karina). 

 

Många svåra frågor kan man inte ta vettiga beslut av om man inte kan en del. Det är ju 

mycket när det gäller miljöfrågor, när det gäller stora framtidsbeslut, när det gäller 

kärnkraft, hur ska vi göra med det. Har man inte grundläggande kunskaper, då blir det 

bara tyckande, då blir man påverkad av vad andra säger och kan inte fatta egna beslut 

om viktiga frågor (Helena). 

 

Respondenterna menade också att naturvetenskapsundervisningen kanske borde vara mer flexibel 

så att den kan tillgodose alla elevers behov. 

 

…jag tycker att naturvetenskap och teknikundervisningen ska vara både 

allmänbildande men också en chans till fördjupning för de som är intresserade men den 

allmänbildande biten behöver man nog se på innehållet vad som är allmänbildning, 

vilka bitar av naturvetenskap och teknik behöver alla, för grundskolan är ju för alla 

elever oavsett vad man ska gå sen…(Karina). 

 

Ja, en sak, jag vet inte om alla elever skulle läsa NO på samma sätt, egentligen, utan 

kanske att man skulle ha, på ett sätt hade det varit bra om man hade olika kurser 

beroende vad man hade för intresse och inriktning lite tidigare, men jag vet inte. Så 

man liksom kan vinkla lite beroende på vilket sätt man är intresserad, för det finns dom 

som tycker det är jätteintressant och vill gräva ner sig i detaljer och så finns det dom 

som, där man kanske måste utgå från, inte började gräva direkt i ämnet utan kanske 

jobbar mer ihop med SO och sådana saker, titta mer på hur samhället har påverkats 

och ta in vissa bitar, de behöver lära sig det här och det här. Att hinna en lösning så att 

alla tänder på det, det är nog inte helt jättelätt (Helena). 

 
 
Att bygga undervisningen utifrån elevens egna intressen och frågor samt skapa sammanhang är 

enligt många en viktig förutsättning för att göra naturvetenskap och teknikundervisningen mer 

relevant för eleverna. Detta i linje med bland annat forskning kring STS och NOS. 

 

...försöka plocka in elevernas förkunskaper, elevernas nyfikenhet på ett bättre sätt, ta 
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tag i de där bitarna som vi vet är lite godis och russinbitar redan från början, utgå från 

dem och sedan försöka skapa ringar runt omkring (Ingrid). 

 

Då handlar det mycket mer om att förstå saker i ett sammanhang och kunna 

argumentera och diskutera och hitta problem och lösa problem och så (Karina). 

 

Det naturvetenskapliga arbetssättet nämns av flera aktörer som en metod att skapa en 

givande undervisning. Också här kan man se kopplingar till NOS. 

 

…att tänka på ett mer naturvetenskapligt sätt, att formulera problem och att 

experimentera och sen dra slutsatser det kan man göra när man är väldigt liten, alltså 

det har naturvetenskapliga förhållningssättet, det är det som jag tycker är det viktigaste 

och utifrån det får man ju då kunskaperna på ett speciellt sätt kan man säga, det är inte 

genom att läsa sig till det utan det är faktiskt genom egna upplevelser och iakttagelser 

och reflektioner och så vidare (Sara). 

 

att jobba mer med ett problembaserat lärande där vi försöker utgå ifrån iakttagelser, 

teorier, kombinera, dokumentera hela skalan utav lärandet, om man säger att det är 

elevens eget lärande i kombination med beprövad vetenskap (Ingrid). 

 

En annan förväntning var att projektet ska leda till att man bättre utnyttjar världen utanför skolan i 

undervisningen. Åter här kan man dra likheten till litteraturstudien som behandlar Out-of-School 

Education.  

 

Vi har ju redan tagit kontakt med flygvapenmuseet, det är ju en viktig intressent här då, 

vi har kopplat det till ett eget litet projekt som spirar kring det här och naturcentrum 

har vi också haft involverat. Sen vore ju drömmen att få kontakt med SAAB och kunna 

på det viset också... (Sara). 

 

...för att det ska kännas relevant så måste man visa omvärlden för eleverna, skolan får 

inte bli, alltså, skolan är skolan och världen är något annat, kopplingen mellan skola – 

omvärld, det är därför vi har det namnet, naturvetenskap och teknik i och utanför 

skolan, för av tradition så tänker man på skolan som en plats och det är där lärandet 

sker medan vi då vill uppnå att man lär sig i olika miljöer, och det tror jag gynnar 

många elever som kanske inte kommer till sin rätt i skolan... (Karina). 
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I den empiriska studien har vi redogjort för uppfattningar som finns i skol- och projektledningen 

och på så sätt besvarat frågeställningen om vad de uppfattar som relevanta delar i ett 

skolutvecklingsprojekt. I tabellen nedan sammanfattas kort dessa uppfattningar som vi har 

analyserat som betydande i den empiriska studien. 

 

Tabell 2. Analys av empirisk studie. 
Varför projekt? 

- Samhällets behov 
- Elevers intressen 
- Krav uppifrån 

Behov av tid och samarbete 
- För möten och samarbete, för innehåll 

och arbetssätt 
- För progression, arbeta åt samma håll 

 

Behov av lärares professionella 
kunskaper 

- Didaktik 
- Ämneskunskaper  
- Nya kunskaper 
- Tolka uppdraget 

Förväntningar 
- Medvetenhet, vad och varför? 
- Medvetenhet om traditioner och vanor 
- Ge samhörighet, vi-känsla och respekt 

 

Uppfattningar om NO och teknik 
- Allmänbildning i NO/teknik 
- Elever är olika (ålder) 
- Elevers intressen och sammanhang 
- Naturvetenskapligt arbetssätt 
- Koppling till omvärlden 

   

 

Vid en närmare analys av den empiriska studien kan man urskilja vissa återkommande aspekter, 

som därmed är tydligare än de andra. På samma sätt som i litteraturstudien placerar dem i en cirkel. 

Aspekterna från den empiriska studien utgör delmängd 2 i den jämförande analys som följer i nästa 

kapitel. 

 

 

 

 

 

 
   
 
 
Figur 2. Delmängd 2 som sammanfattar en analys av relevanta 
aspekter i den empiriska studien. 

  
Ålder 
Lärares uppfattningar och 
ämneskunskaper 
Science Technology Society (STS) 
Nature of Science (NOS) 
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Progression Education 
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Kontext 
Progression 
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ut. Syftet med arbetet var att illustrera träffbilden, som kan användas som ett analysverktyg i det 

fortsatta arbetet. I nästa kapitel diskuterar vi resultaten och återknyter till litteraturstudien. 
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Diskussion  
 
Vad uppfattar skol- och projektledning som relevanta delar i ett skolutvecklingsprojekt som syftar till att öka elevers 

intresse för naturvetenskap och teknik? 

Vår första frågeställning ovan handlar om vad skol- och projektledning uppfattar som relevanta 

delar i ett projekt, som syftar till att öka elevers intresse för naturvetenskap och teknik. För att 

belysa denna fråga genomfördes en empirisk studie. Resultaten pekar ut lärares professionella 

kunskaper som en viktig förutsättning för att dels skapa relevans och intresse för eleverna i 

undervisningen och dels för att kunna tolka skolans uppdrag. I detta avseende menar respondenterna 

att välutbildad personal, både ämnes- och ämnesdidaktikmässigt, krävs för att ro projektet i land. 

Att detta fick en sådan avgörande plats i vår resultatdel beror på att majoriteten av de intervjuade i 

något sammanhang behandlade lärarens professionella kunskaper. Resultatet visar också att det 

finns flera andra aspekter, som flera av respondenterna anser vara relevanta delar i projektet. Dessa 

aspekter handlar till exempel om att främja en naturvetenskaplig allmänbildning, att ta tillvara på 

och utnyttja elevernas intressen, att skapa ett naturvetenskapligt arbetssätt och att koppla 

undervisningen till omvärlden. I resultatet går även att utläsa att många respondenter har 

förväntningar på projektet att samarbetet ska bli bättre mellan lärare och skolledare och att 

samhörigheten ska öka. Många uttryckte också att en viktig del i projektet är att det avsätts 

tillräckligt med tid till möten och förberedelser samt att hela skolverksamheten lär sig arbeta åt 

samma håll. Det är tydligt att det inte är en enkel uppgift att starta ett projekt utifrån syftet att 

stimulera dagens ungdomskultur för naturvetenskap och teknik. Bara genom dessa intervjuer, som 

genomfördes i den inledande projektfasen, framkommer ett antal olika aspekter, som alla anses 

relevanta. Dessutom rymmer dessa i sin tur flera aspekter om de konkretiseras ytterligare. Vårt 

första resultat bidrar till att medvetandegöra denna komplexitet och kan användas för att göra mer 

initierade val i den fortsatta utformningen av projektet. 

 
Hur stämmer dessa uppfattningar överens med aktuell forskning som behandlar frågor kring elevers intresse och attityd 

till naturvetenskap och teknik? 

Vår andra frågeställning handlar om att undersöka hur skol- och projektledningens uppfattningar 

stämmer överens med aktuell forskning. För att besvara den frågan har vi jämfört vårt empiriska 

resultat med litteraturstudien och sammanfattat båda i det vi kallar en träffbild. Vår tolkning är att 

träffbilden är god. Våra resultat visar att skol- och projektledning till stor del uttrycker uppfattningar 

som är i linje med aktuell vetenskaplig forskning. Vi kommer nu att diskutera var och en av dessa 

uppfattningar och återknyta till litteraturstudien. Ett första exempel på detta är de uppfattningar som 
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respondenterna uttrycker om elevers intresse kopplat till ålder. Respondenterna menar att intresset 

är större i de tidigare åren och sjunker i takt med att eleverna blir äldre vilket också framgår i bland 

annat Lindhals (2003) studie av svenska ungdomar. Ett annat exempel är det återkommande 

problem som har uppmärksammats av respondenterna kring lärares ämneskunskaper och didaktiska 

färdigheter. Baserat på vår empiriska studie kan vi utläsa att lärare för de tidiga åren har bristfälliga 

kunskaper i naturvetenskap och teknik, men att didaktiken där är relativt god. Respondenterna 

uttrycker åsikter om att lärare för de senare åren sitter inne på goda kunskaper i sitt ämne, men där 

finns det istället problem med didaktiken. Newton och Newton (2001) behandlar detta i 

undersökningen om hur lärarens utbildning påverkar naturvetenskapsundervisningen. 

Undersökningen pekar på att goda kunskaper i ämnet underlättar för läraren vid planering av 

lektioner och vid undervisningen. Däremot framkommer det en fara med att kunna ämnet alltför 

bra. Om läraren kan alla svaren och blir alltför fokuserad på att undervisa är det lätt att man hamnar 

i en transmissiv undervisning, som ofta ligger utanför elevernas sätt att tänka och resonera om 

innehållet. Problemet med bristfälliga kunskaper i naturvetenskap och teknik ska enligt 

respondenterna överbyggas genom att deltagarna i projektet ska ges möjligheter till fortbildning. 

Hur en sådan fortbildning utformas är alltså avgörande för hur mycket den kommer att påverka i 

klassrummen. Det är alltså inte bara en fråga om ämnesfördjupning (se till exempel Newton & 

Newton, 2001) utan också förmågan att hantera ett fördjupat innehåll för lärandeändamål på olika 

nivåer. Förmågan att utforma sådan ämnesfördjupning är en viktig faktor att beakta. 

En tredje aspekt som är gemensam i träffbilden är att skolans undervisning påverkas av gamla 

traditioner och tankesätt hos lärarna. Projektet ska bidra till att de inblandade utvecklar sin 

medvetenhet om sitt eget och elevernas lärande. Respondenterna menar att om man blir medveten 

om lärprocessen, vad och varför man gör på ett visst sätt, så utvecklas man bättre som lärare. Som 

tidigare nämnts uppmärksammar Keys (2005) att lärares personliga uppfattningar (beliefs) spelar 

stor roll vid genomförandet av förändringar i skolverksamheten eftersom lärarna har en nyckelroll 

när det gäller vad som lärs ut till eleverna. Keys menar att man måste nå och påverka lärarna för att 

en förändring ska kunna ske. Forskningsresultat visar att man först och främst måste motivera 

lärarna att förändra. För det andra måste lärarna få en uppfattning om att de faktiskt klarar av att 

genomföra förändringsarbetet. För det tredje får inte lärarna känna att det finns faktorer som de inte 

kan påverka som hindrar förändringsarbetet. Forskningsresultat visar att lärare ofta nämner brist på 

tid, resurser och stöd från skoladministrationen, som anledningar till att de inte genomförde tänkta 

förändringar, något som även uppmärksammades av respondenterna i vår studie. De nämnde 

nämligen att brist på tid och dåligt samarbete kunde vara hinder för projektet. De menar att det 

oftast inte finns tid för att tänka nytt och förhoppningen för projektet var att det skulle ges mer tid 
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att sitta ner med andra lärare och diskutera. Förhoppningen är att gamla traditioner och tankesätt 

kan brytas genom att utrymme ges för diskussioner mellan lärarna och via input av olika föreläsare 

och litteratur. Stöd från skoladministrationen uppmärksammades även av respondenterna i vår 

empiriska studie. Här kan man utläsa en förenad uppfattning bland lärare och rektorer att stöd och 

hjälp av varandra är viktigt för att projektet ska lyckas. Många hoppas att projektet ska leda till 

större samarbete och att denna aspekt är viktig för en varaktig förändring. Vi vill betona att detta är 

en svår fråga att diskutera eftersom den delvis handlar om avtal mellan arbetsgivare och dess parter. 

Frågan om tid lyfts fram både i forskningslitteraturen och i vår studie som en kärnfråga och behöver 

tas på allvar. Frågan är vilka möjligheter det finns att hitta nya kreativa lösningar utifrån de 

förutsättningar som finns. Organisation i arbetslag, där stora delar av skolans kompetenser är 

representerade utgör en god grund för möjligheten att sätta individens perspektiv och lärande i 

centrum. Mötesplatser med andra enheter eller med andra aktörer är organisatoriskt inte lika tydligt. 

Frågan om tid är lätt att fastna i och vi kan inte ge oss in i och diskutera avtal eller andra 

arbetsrättsliga aspekter utan betonar istället igen vår empiri i skenet av den vetenskapliga grund vi 

skisserat i litteraturstudien. Det är tydligt att ett underifrånperspektiv lyfts fram både i litteraturen 

och i vår empiri, som innebär att lärare ges möjlighet att tillsammans med andra reflektera och 

diskutera vad lärande och undervisningsfrågor innebär. Kanske är det viktigt att lärarna själva, och 

kanske även tillsammans med deras elever, får formulera vad de anser relevant att lära sig om och 

vilken kompetensutveckling som behövs för att lyckas med uppsatta mål. I en sådan analys finns 

det utrymme för att identifiera möjliga överlappningar mellan olika ämnesområden samt möjlighet 

till samarbete. Att lära sig något naturvetenskapligt innebär också att lära sig läsa om innehållet, att 

lära sig skriva om det, kanske på både svenska och engelska. Att förstå innehållets relevans utifrån 

vad vi gör i vår vardag i form av resursanvändning, tillverkning och konsumtion och hur det 

påverkar både lokalt och globalt kan skildras av praktiskt-estetiskt orienterade kunskapsområden. 

Att förstå innehållets historia, dess kopplingar till samhälle i form av juridik, ekonomi, politik och 

förvaltning utgör också väsentliga delar i en fördjupad förståelse. Detta är bara allmänna exempel, 

men vi vill göra dem tydliga eftersom tidsfrågan är så viktig. Kanske ligger alltså en del av 

möjligheterna i att utgå ifrån den lärandes perspektiv och utveckla lärandemiljöer utifrån dem 

undervisningen berör och som skolans verksamhet syftar till, istället för att utgå från 

ämnesstrukturers sätt att behandla innehållet, som många elever dessutom har svårt att skapa en 

relation till. Det finns en hel del som pekar i denna riktning, en vuxenvärld som samarbetar med 

individens lärande av ett innehåll i centrum istället för ämnet, och därför vill vi understryka att det 

kan vara en viktig aspekt att ta i beaktande eftersom den så starkt berör frågan om tid. 

 

En fjärde aspekt i träffbilden framkommer i skenet av ”teachers beliefs”. Respondenterna lyfter 
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fram betydelsen av att eleverna får en allmänbildning i naturvetenskap och teknik. De menar att det 

är viktigt att ha grundläggande kunskaper i naturvetenskap och teknik för att vara en medlem i 

samhället, dels för att man ska få möjlighet att tänka efter och tycka till, ta viktiga beslut utifrån 

sina egna erfarenheter och uppfattningar. Har man inte grundläggande kunskaper kan man lätt bli 

påverkad av vad andra säger och kan inte fatta egna beslut om viktiga frågor. Detta är i linje med 

vad forskning visat (se DeBoer, 2000; Millar, 2006). Det är viktigt ur ett demokratiskt perspektiv att 

medborgarna bygger upp ”Scientific Literacy”, som betyder att kunna möta den naturvetenskap och 

teknik, som existerar i det moderna samhället. Utvecklas inte denna färdighet riskerar människor att 

hamna i ett utanförskap där de känner att de inte kan ta till sig den naturvetenskap som exponeras 

till exempel via media, infrastruktur och arbetsmarknad. Somliga respondenter menade också att 

naturvetenskapsundervisningen kanske borde vara mer flexibel så att den kan tillgodose alla elevers 

behov och att det borde finnas möjligheter till fördjupning för elever som är intresserade av 

naturvetenskap och teknik. Även detta framkommer i litteraturstudien i form av Millars två visioner 

för skolans naturvetenskapliga undervisning, dels ”Scientific Literacy for all” och dels ”Pre-

professional training for some”. ”Pre-professional training for some” handlar just om att det borde 

finnas en förberedande kurs för de elever som vill läsa vidare i naturvetenskap och teknik.  

 

Under ”Teachers Beliefs” framkommer också aspekter om att bygga undervisningen utifrån elevens 

egna intressen och nyfikenhet. Enligt respondenterna är detta en viktig förutsättning för att göra 

naturvetenskap och teknikundervisningen mera relevant för eleverna. Även forskningslitteratur 

antyder att det är viktigt att utgå från elevernas intresse för att skapa en undervisning som kopplar 

till elevernas erfarenheter och förutsättningar. Resultat från forskning (Lyons, 2006) visar att elever 

uppfattar undervisningen som alltför transmissiv och att eleverna får lite eller inget utrymme att 

kunna påverka undervisningen. Naturvetenskapen sätts inte heller in i ett för eleverna relevant 

sammanhang. Den upplevs som dekontextualiserad. Respondenterna i vår studie lyfter fram 

betydelsen av att skapa sammanhang för eleverna. De menar att det ska handla mer om att förstå 

saker i ett sammanhang och kunna argumentera och diskutera kring det. Dessa tankar är i linje med 

forskningslitteratur kring ”Science Technology Society”, som handlar om att skapa sammanhang 

och relevans genom att integrera undervisningen med det som intresserar eleverna och som de stöter 

på i sin vardag (se även Bennet et. al., 2007; Jenkins, 2006; Lyons, 2006). En central fråga blir 

därför vilka erfarenheter dagens ungdomar har med sig när de möter skolans NO-undervisning. En 

ökad förståelse för vad dessa erfarenheter innebär och hur de påverkar den upplevda relevansen 

verkar vara en viktig del i att göra undervisningen mer meningsfull och är därför en viktig 

fortsättning, både för forskning och för skolutvecklingsprojekt. Detta kopplar igen till frågan om 

kompetensutveckling. Det kanske inte handlar så mycket om traditionell kompetensutveckling i 
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betydelsen att läsa en kurs, eftersom forskningen inte är entydig och det finns inget rakt och bra 

svar på hur man som lärare bör undervisa. Det verkar istället handla mer om att skapa mötesplatser 

mellan forskare, lärare och andra relevanta företrädare från arbetsliv, som tillsammans hjälper till att 

utforma en undervisning som utgår ifrån de lärandes behov. Detta skulle i så fall vara ett nytt sätt att 

tänka kring kompetensutveckling, att sätta den lärande i centrum och som en organiserande enhet 

för urvalsfrågor, och innebär därför en ganska omfattande synvända. Vi betonar att vi är försiktiga 

med tolkningar, men det finns en hel del, både i litteraturstudien och i den empiriska delen av detta 

arbete, som pekar på just detta. 

 

Träffbilden blir tydlig även när respondenterna nämner det naturvetenskapliga arbetssättet som en 

metod att skapa en givande undervisning. Här talar de om ett problembaserat lärande, där eleverna 

ska dra en hypotes kring något och sedan experimentera för att kunna dra en slutsats och sedan att 

kombinera elevens lärande med beprövad vetenskap. De menar att man tar till sig kunskapen på ett 

speciellt sätt, att det inte är att läsa sig till det utan genom egna upplevelser, iakttagelser och 

reflektioner. Respondenternas tankar kring det naturvetenskapliga arbetssättet kan kopplas till 

kunskapsområdet ”Nature of Science” (Abd-El_Khalick et al. 1998; Martin-Diaz, 2006), som 

handlar mycket om att förstå det naturvetenskapliga arbetssättet, hur naturvetenskapen har växt fram 

samt vetenskapens relationer med omgivande samhälle. En annan förväntning bland respondenterna 

var att projektet ska leda till att man bättre utnyttjar världen utanför skolan. Det handlar inte bara om 

att gå ut i naturen utan att också samarbeta med företag och intressenter, att sätta in lärandet i olika 

miljöer och göra det mer kontinuerligt. De menar att kopplingen skola - omvärld är viktig för att 

skapa relevans för eleverna. Respondenternas förväntningar om en bättre koppling mellan skola - 

omvärld ligger nära till begreppet ”Out of School Education”. Forskning (se exempelvis Braund & 

Reiss, 2006) har där pekat på att interaktionen med världen utanför skolan, förutom att öka intresset, 

bland annat kan ge elever bättre förståelse för ämnena och insikter i det naturvetenskapliga 

arbetssättet. 

 

Vår jämförande analys av den empiriska studien och litteraturstudien visade alltså att flera 

uppfattningar var gemensamma vilket man kan tolka som att inblandade aktörernas uppfattningar 

till stor del är förankrade i relevant forskningslitteratur. Befintlig forskning kan med fördel utnyttjas 

vid förändringsarbeten för att ta lärdom av andras erfarenheter och resultat. Fördelar kan till 

exempel vara att inte behöva upprepa samma misstag som redan begåtts av andra, att få inspiration 

och idéer samt att ge verksamheten trovärdighet genom forskningsanknytningar. Nedan tar vi upp 

aspekter som inte är med i träffbilden men som förekommer antingen i den empiriska studien eller i 

litteraturstudien. 
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Aspekter som inte betonades av respondenterna i den empiriska studien var kön/genus samt 

föräldrar/kamrater. Att dessa aspekter inte behandlades kan ha flera orsaker. Till exempel så 

begränsades intervjuerna av tid vilket innebär att respondenterna kanske inte hann komma in på 

dessa aspekter. Det är också möjligt att respondenterna är medvetna om aspekterna, men glömde 

bort att nämna dessa vid intervjun. Eller så är respondenterna helt enkelt inte medvetna om 

aspekterna vilket i sådana fall tyder på att man kanske bör lyfta fram dem tydligare i projektet. En 

betydande del av den nuvarande forskningslitteraturen behandlar just kön och genusaspekter. Det är 

nog faktiskt en av de allra mest framträdande faktorerna som forskningen pekar på. På grund av 

detta känns det extra relevant för oss att belysa detta som något man bör inkludera i ett projekt som 

hanterar elevers intresse och attityd till naturvetenskap och teknikundervisning. En medvetenhet om 

att kamrater och föräldrar kan påverka elevers attityder och intressen skulle också kunna tänkas vara 

användbar i dessa sammanhang även om aspekten inte förekommer i lika hög grad som kön/genus i 

forskningslitteraturen. En aspekt som inte var frekvent förekommande i litteraturstudien, knappast 

alls, men som ofta uppmärksammades av respondenterna var behovet av progression i betydelsen 

av att långsiktigt följa elevernas kunskapsutveckling genom grundskolans olika delar. Att denna 

aspekt inte förekommer i vår litteraturstudie kan tänkas bero på att det finns få långtidsstudier som 

behandlar just denna aspekt med undantag från Lindahls studie (Jenkins, 2006; Lindahl, 2003). 

Progression är en spännande aspekt att lyfta fram om man vill skapa en meningsfull undervisning 

där man kan utgå ifrån och utnyttja elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter som en plattform 

att bygga ny kunskap på.   

 

Med reservation för tidigare nämnda osäkerhetsfaktorer såsom tidsbegränsning i intervjuerna samt 

studiens begränsade omfattning tycker vi att resultaten i den här studien ger tydliga indikationer på 

hur väl man har lyckats förankra projektet i aktuell vetenskaplig forskning. Studien bidrar till att ge 

de medverkande aktörerna en uppfattning om vilka aspekter de redan känner till och vilka aspekter 

de kanske skulle kunna lyfta fram mer, till exempel kön/genus-aspekten. Efter att ha genomfört 

denna studie har vi blivit mer medvetna om omfattningen av detta forskningsfält och inser att 

förändringsarbeten i skolan är komplexa och inte kan utföras i en handvändning. På grund av detta 

tror vi att det finns gott om utrymme för ytterligare studier där man till exempel gräver djupare i de 

medverkande aktörernas uppfattningar eller utvidgar den empiriska studien till att omfatta flera 

aktörer. Särskilt intressant kunde det vara att nu ta chansen att genomföra en av de sällsynta 

långtidstudierna av hur elevers intresse och attityd förändras över tid.  

 

I denna diskussion har vi pekat ut ett antal centrala områden, som är betydelsefulla för att lyckas 
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med ett projekt som syftar till att öka ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik. Vi har 

också på ett antal ställen pekat på möjligheter, även om det inte är vår uppgift att avgöra vad som 

ska ingå i ett projekt eller hur det ska läggas upp. Syftet med detta är att peka på möjligheterna och 

medvetandegöra dessa och det har då framför allt handlat om tidsaspekten och hur skolan 

organiseras. Det är tydligt att frågan om att göra skolans NO-undervisning mer relevant för dagens 

ungdomskultur inte har någon enkel lösning. Flera aspekter påverkar, både i och utanför skolan och 

det handlar därför mer om att förstå ett system än om att lyfta fram enskilda faktorer. Mycket pekar 

på att kopplingar till omgivande samhälle är oerhört betydelsefulla och det rymmer då både frågor 

om vad undervisningen kan syfta till i form av arbetsliv, men också om hur förankringen ser ut i 

barns erfarenheter, som skapar förutsättningar för lärande. Vare sig i forskningen eller bland de 

intervjuade lärarna och skolledarna har vi sett någon lyfta fram frågor om mer disciplin, fler betyg 

eller ökad bedömning. Skolledare, projektledare, aktiva lärare samt en stor volym forskning som 

ingått i denna studie, pekar i en annan riktning. Problematiken verkar snarare handla om vuxnas 

förståelse för ungdomskulturen, hur samhällsutveckling och globaliseringens effekter skapar nya 

erfarenheter och om ungdomar som ber om att få tala om och fördjupa förståelsen för detta. Kanske 

ligger grunden till koncentration och meningsskapande just i förmågan att hantera detta. Vi vill 

avslutningsvis påminna om vår respekt för hur svåra och komplexa dessa frågor är. Utbildningens 

funktioner och därmed läraruppdraget, i den samhällsutveckling som sker är mycket utmanande. 

Dock är frågorna för viktiga för att avstå ifrån på grund av att de är mångfasetterade. Allvaret ligger 

i att ett demokratiskt samhälle upplyser sin medborgare om det som är viktigt i kulturen. 

Naturvetenskap och teknik utgör sådana delar, men många verkar inte uppfatta det när de möter 

skolans undervisning. Risken med detta är att det kan bidra till känslor av utanförskap och 

främlingskap med kulturen. Skolutvecklingsprojekt som utgår ifrån vetenskap och beprövad 

erfarenhet, som kan vända dessa trender, sätta individens lärande i centrum och istället bidra till 

känslor av självbestämmande, nyfikenhet och lust att veta mer har därför aldrig varit viktigare. 
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Bilaga 1 
 
Naturvetenskap & teknik i och utanför skolan
Uppdragsgivare 

Myndigheten för skolutveckling 
Karlbergsvägen 77-81 
113 35 Stockholm 
Tel: 08-5277 8000 
Organisationsnummer: 202100-5406  
Kontaktperson: Siv Frisell, 08-5277 8113, 0734 – 19 81 13 
 
Projektägare 

Regionförbundet Östsam 
Adress: Box 1236, 581 12 Linköping 
Tel: 013-25 56 00 
Organisationsnummer: 222000-1495 
Kontaktperson: Mats Helander, 011-19 65 30, 070-56 503 13 
 
Projektledare: 
Annika Jervgren, annika.jervgren@ostsam.se 
Tel: 013-25 56 33, 0706-18 56 33 

  

1. Bakgrund 
Regionförbundet Östsams uppgift är att arbeta för Östgötaregionens utveckling. Regionförbundet har 
bildats av Östergötlands tretton kommuner och landsting och styrs av en politisk ledning där dessa 
finns representerade. Det regionala utvecklingsprogrammet ”Östgötaregionen 2020” är den 
gemensamma plattformen för det regionala utvecklingsarbetet i länet. Programmet syftar till att forma 
en politik för utveckling av regionen som i sin tur har sin utgångspunkt i ambitionen hos politiska 
företrädare i Östergötland. Inom ramen för projektet storstad har Nutek uppmärksammat och erbjudit 
Regionförbundet och de båda städerna Linköping och Norrköping att medverka i deras 
storstadssatsning fram till 2009. Syftet med projektet är städerna ska utvecklas till en funktionell och 
integrerad stadsregion, där deras gemensamma befolkningsunderlag ska tas som utgångspunkt för olika 
insatser. 
 
Regionförbundet Östsam har på uppdrag av Myndigheten för skolutveckling genomfört en förstudie 
(2008-01-02--2008-06-30) för att formulera, utforma och planera ett flerårigt projekt inom 
utbildningsområdet. Där syftet är att öka antalet ungdomar som väljer praktiskt och teoretiskt inriktade 
yrken inom naturvetenskap och teknik samt öka intresset inom ämnena. Projektet storstad-
skolutveckling ingår som en del i satsningen av storstadsprojektet för att främja samarbetet kring 
utbildningsfrågor mellan Linköpings- och Norrköpings kommun. 
 

2. Förstudie 
2.1 Syfte 
Syfte med förstudien är att formulera, utforma och planera ett flerårigt projekt inom 
utbildningsområdet. Där det övergripande syftet är att öka antalet ungdomar som väljer praktiskt och 



 

teoretiskt inriktade yrken inom naturvetenskap och teknik samt att öka intresset för ämnena. 
 

2.2 Mål 
Det framtida projektet ska vara utformat för att nå ända fram till klassrummet. Förutom elever, lärare 
och studie- och yrkesvägledare ska även näringslivet samt universitet och lärarutbildningen vara 
delaktiga och samarbete mellan dessa parter ska förstärkas. 
Förstudien har som mål att utifrån de regionala förutsättningarna och intressen förbereda, informera 
och skapa kontakter med berörda parter. 
2.3 Genomförande 

• Utbildningschefer för Linköpings- och Norrköpings kommuner utsåg deltagare till en arbets- 
och en styrgrupp. (6 arbetsgruppsmöten, 2 styrgruppsmöten) 

• Arbetsgruppen genomförde en kartläggning över de lokala och regionala aktiviteterna inom 
naturvetenskap och teknik, för att sedan utgå från redan etablerade och väl fungerande insatser 
och initiativ (se bilaga 1) 

• För att stärka samverkan mellan skola-arbetsliv har kontakter etablerats mellan arbetsgrupp 
och företag samt övriga intressenter (se bilaga 2) En kreativ workshop/session mellan dessa 
parter har genomförts med syfte att ge fakta och idéer till förstudien och med avsikt att 
vidareutveckla arbetsformer och strukturer mellan skola-arbetsliv samt utveckla intresset för 
naturvetenskap och teknik ska kunna öka ibland ungdomar. (se bilaga 3) 

• Två olika pilotområden valdes ut för respektive kommun.                                I) Området i 
Linköpings kommun (Ekholmsområdet) är 1 av totalt 7 områden. Området omfattar elever från 
förskola till år 9. Ledningsgruppen (12 rektorer och en områdeschef) för detta område 
genomförde en kreativ workshop/session, där syftet var att skapa samsyn och delaktighet bland 
ledarna i rektorsområdet Ekholmen inför en skrivning av en lokal arbetsplan från förskolan till 
åk 9. Området vill ta ett helhetsgrepp på utbildningen inom naturvetenskap och teknik. Vad 
säger läroplanen om det naturvetenskapliga arbetet och hur tolkas detta på skolorna? Vilka 
arbetssätt används idag och vilka arbetssätt borde användas? På vilket sätt ska de använda sig av 
lokala tillgångar, företag, intresseföreningar etc? Utifrån dessa ramar kan sedan experterna – dvs 
lärarna utveckla detaljplaner och göra en matris över aktiviteter som stödjer varandra och ger en 
pedagogisk röd tråd mellan förskolan - åk 9. (se bilaga 4)  
II) Området i Norrköpings kommun (Södra/Sydvästen Viktoria) har fattat beslut att genomföra 
en liknande workshop/session (enligt ovanstående) vid projektstarten ht 2008. 

• Regionala kontakter har etablerats med utbildningsanordnare samt övriga intressenter har 
genomförts gällande olika kompetensutvecklingsinsatser. 

• Information om projektet har delgivits vid regionala nätverk för utvecklingsledare, studie- och 
yrkesvägledare, Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) och Linköpings Universitet 
(samtliga fakulteter) samt Linköpings Tekniska Högskolan. 

• Nationella kontakter har etablerats med Sveriges Ingenjörer samt AB Volvo Public and 
Environmental Affairs. 

2.4 Samarbetspartners 
Linköpings Universitet, Lärarutbildningen, Linköpings Tekniska högskola, Företag i Linköpings- 
och Norrköpings kommuner (Saab, Tekniska verken, Alstom, Östsvenska handelskammaren) 
Grundskolor m fl. 
2.5 Budget  
700 tkr är avsatt för förstudien.3. Projektbeskrivning 
3.1 Syfte 



 

Syftet är att utveckla arbetssätt för att öka intresse och kunskap inom naturvetenskap och teknik och på 
så sätt tillgodose samhällets och arbetslivets utvecklingsbehov. 
 
3.2 Mål 
3.2.1 Effektmål: 

• Öka antalet unga som väljer praktiska och teoretiska utbildningar inom naturvetenskap och 
teknik 

• Utveckla samverkansformer mellan skola-arbetsliv  
• Utveckla ett undersökande naturvetenskapligt arbetssätt i skolan 
• Alla elever ska få en god allmänbildning inom no/tk – hållbar utveckling 
• Bibehålla/öka intresse för no/tk under hela grundskolan 
• Ge en positiv bild av no/tk 

 
3.2.2 Aktivitetsmål: 

 Att utveckla den pedagogiska planeringen/ 
naturvetenskapligt arbetssätt med kunskap och bedömning i fokus 

 Att alla elever ska få en likvärdig undervisning – utbildning av lärare 
 Att utveckla arbetsformer mellan skola och arbetsliv 
 Att genomföra en regional kompetensutveckling för lärare, rektorer och SYV 
 Att kartlägga kompetensförsörjningen inom områdena no/tk för att få behöriga lärare från 

förskoleklass till år 9 
 Att se över förutsättningarna för att skapa en regional samverkan för lärande inom no/tk  
 Att skapa erfarenhetsutbyte mellan skolor och mellan kommunerna 

3.3 Avgränsningar 
Projektet är indelat i två geografiska områden: 
 
1. Pilotprojekt Ekholmen (Linköpings kommun 1 område, 5 grundskolor, 2 förskolor) 
2. Pilotprojekt Södra/Sydvästen Viktoria (Norrköpings kommun 2 områden, 9 skolor) 
 
Dessa pilotprojekt omfattar elever från förskola till årskurs 9. 
 
3.4 Genomförande 
3.4.1 Aktiviteter 
 
1. Mäta, inventera och utvärdera 
(Mäta nuläge områdesvis) 

- Mäta sökfrekvens ht 2008 
- Mäta intresse F-9 + referensgrupp (enkät till elever i respektive område) 
- Genomföra elevintervjuer 
- Utvärdera projektet (Linköpings Universitet) 

 
2. Kompetensutvecklingsinsatser 

• Arbetsgrupperna i respektive område ska vid ett uppstartsseminarium få kunskap kring 
aktuell forskningen kring elevers intresse. 

• Arbetsgrupperna kommer att genom kreativa sessioner/workshops tillsammans med 
intressenter, företag och med elever utveckla nya arbetsmetoder och samverkansformer kring 
intresset för naturvetenskap och teknik.  

• MSU-utbildning: Samverkan skola-arbetsliv (rektor, lärare, SYV) 



 

Målgruppen är ”skollag” med rektor, studie-och yrkesvägledare och lärare som tillsammans får 
kompetensutveckling i att sätta mål för elevernas/studerandes praktiska arbetslivserfarenheter, 
planera, genomföra, följa upp resultatet och föreslå förbättringsåtgärder. Deltagarna förväntas 
samarbeta med det lokala arbetslivet. 

• Vidga klassrummet, tematisk lärarfortbildning med inriktning mot företag  
• Företagsorientering (Framtidsfrön) utbilda lärare, SYV för att utveckla ett 

komplement/alternativ till den traditionella praon 
 
3. Kartlägga utbildningsnivån inom no/tk 

 Undersöka kompetensförsörjningsbehov och möjlighet till samverkan mellan kommunerna 
 Undersöka basnivån och vilka verktyg som behövs för att utbilda/stödja lärarna.  

 
 

 
4. Utveckla verktyg 

 Utveckla en hemsida där skolorna kan hitta en samlad bild över alla aktiviteter/utbud som det 
finns att välja mellan (F-9) lokalt, regional, nationellt. Bör aven innehålla läromedel/tips. 
Länkning ska utgå från Linköpings- och Norrköpings kommuners hemsidor. Samverkan 
kommer att ske med Östgötanatur (http://www.ostgotanatur.se), som idag är en regional 
hemsida om Östergötlands natur och fritidsliv. 

 
 Utveckla praktikverktyg/ modeller tillsammans med andra aktörer/intressenter 

(Flygvapenmuséet, Fenomenmagasinet, Visualiseringscenter, Milötekniskt centrum, större 
företag m fl) 

 Utveckla användandet av moderna verktyg i undervisningen: ex.presentationsteknik, 
användandet av bilder, interaktiva skrivtavlor, verktygslåda på webben (PIM). Hitta 
nya/moderna verktyg till skolan.  

 
3.5 Tidplan 
Projektets längd: 2008-08-18 — 2009-05-30 (Bilaga 5) 
3.6 Projektorganisation 
Förslag på projektorganisation (Bilaga 6): 

 En styrgrupp, med utbildningschefer för grundskolan, representant från Myndigheten för 
skolutveckling, representant från Regionförbundet Östsam, Projektledning (föredragande). 
Adjungerade ledamöter kommer främst vara enhetschefer från de två pilotprojekten. 
Styrgruppen har ansvaret att prioritera verksamheten och aktiviteter av övergripande karaktär. 
Styrgruppen ska ta emot projektresultatet, och är resurs ägare till projektet samt beställare 
projektet. 

 Projektledning, representanter från Linköpings kommun och Norrköpings kommun samt 
Regionförbundet Östsam. 

 Pilotprojekt, där enhetschefer från de båda kommunerna ansvarar och tillsammans med 
projektledarna leder arbetet i pilotprojekten. 

 Arbetsgrupper med representanter från rektorer, lärare och SYV och elever från respektive 
delprojekt. 

 Referensgrupp här ingår representanter från olika intresseorganisationer samt företag. 
3.7 Kommunikationsplan 
(Bilaga 7) 
3.8 Uppföljning & utvärdering 
Utvärdering kommer att ske kontinuerligt i form av enkäter under projekttiden till berörda personer 



 

(elever, lärare, rektorer, SYV, intressenter och företag). Personer som genomför intervjuer, utformar 
enkäter är områdenas arbetsgrupper i samverkan med resurspersoner från Linköpings Universitet. 
Sammanfattning av alla genomförda intervjuer och enkätundersökningar beskrivs i delrapporter och i 
slutdokumentationen.  
 
Att anlita en extern oberoende utvärderare för att utvärdera hela projektet hanteras av Myndigheten för 
skolutveckling. 
 
 
3.9 Budget 
(Bilaga 8) 
3.10 Finansiering 
Myndigheten för skolutveckling är huvudfinansiär. Medfinansiering från Linköpings- och 
Norrköpings kommun kan komma i fråga beroende på projektets omfattning och eventuellt andra 
olika intressenters medverkan. 
 
 



 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide 
 
Varför finns det ett behov av den här typen av projekt?  
 
Räcker inte den vanliga NO-undervisningen? 
 
Tycker du eleverna kan tillräckligt?  
Om något saknas, vad? Hur kan projektet hantera detta? 
 
Vad anser du om elevernas motivation? 
Om något saknas, vad? Hur kan projektet hantera detta? 
 
Vad har du för förväntningar på projektet, vad borde det leda till? 
 
Vad är den/de viktigaste aspekterna för att projektet ska bli framgångsrikt? 
 
Ser du några hinder för projektet?  
 
Kommer projektet att leda till några förändringar för ekholmsområdet? 
 
Vad hoppas du projektet ger för effekter/ följder? 
 
 
 
 


