
 

 

 

Linköpings universitet 

Lärarprogrammet 

 
 
 

 

 
 
 
 

Stéphanie Gren 
 

Attityder till skolans naturvetenskap bland 
elever i grundskolans 

tidigare år 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examensarbete 10 poäng Handledare: 
  Anders Jidesjö 
LIU-LÄR-L-EX--06/129--SE Institutionen för  

Tema Vatten i natur och 
samhälle  

 



 1 

 

Sammanfattning 

Det här arbetet handlar om vad elever vill lära sig mer om i ett naturvetenskapligt och 

teknologiskt innehåll i grundskolans tidigare år. Min studie är en del utav ROSE-projektet 

(The Relevance of Science Education) och mina resultat visar att eleverna i hög utsträckning 

är intresserade utav naturvetenskap och teknik, precis som 15-åringar i tidigare ROSE-

undersökningar visat sig vara. Även om många intressen mellan åldersgrupperna visade sig 

vara gemensamma så är eleverna i grundskolans tidigare år mer intresserade av rena 

faktakunskaper än av större samhälleliga frågor. Dessa resultat indikerar att tidigare 

diskussioner som handlar om elevers sjunkande intresse för naturvetenskap och teknik är för 

allmänna i betydelsen att de inte tar tillräcklig hänsyn till innehåll, ålder och riktar för lite 

uppmärksamhet till eleverna i dessa sammanhang. Resultaten har implikationer för dem som 

är ansvariga för styrdokument, läromedel, fortbildning och lärarutbildning. Det är också 

önskvärt med fördjupade studier som tar sig an dessa frågor utifrån ett elevperspektiv.  

 

Abstract 

This paper concerns what pupils in primary school expect to learn from the subjects of 

science and technology. This study is part of the ROSE project (The Relevance of Science 

Education) and my results show that these younger pupils, just like the group of fifteen-year-

old pupils in earlier ROSE studies, to great extent are interested in science and technology. 

However, although these two groups shared an interest of the subjects as such, the primary 

school pupils were more interested in pure facts (the how's, the why's, the what's & 

wherefores), rather than learning how this knowledge can be applied to real life in general. 

These results indicate that prior discussions regarding pupils' decreasing interest for science 

and technology are not taking into enough concern what is studied and the age of the pupils. 

There is not sufficient focus on the pupils. The results of this study are useful for those 

responsible for creating curricula, textbooks and teaching aids, the training, and further 

education, of teachers. An in-depth study regarding these questions from the pupils' 

perspective is also desirable. 
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Inledning 

En av de grundläggande sakerna vi lär oss på lärarutbildningen är vad det är vi ska lära ut till 

eleverna och i vissa fall får vi också handfasta metodiska tips på hur detta ska göras på bästa 

sätt. Vi får också lära oss hur politiska beslut motiverat vilka ämnen som ska läsas och hur 

mycket av dessa som eleverna ska studera. Vad som däremot sällan förklaras är vad som 

ligger bakom själva besluten. En tanke jag ofta återkom till under utbildningens gång är att 

det inte primärt är elevernas intresse som lagt grunden till läroplanen, men jag visste inte om 

det var så. 

 

Jag har också under årens lopp hört om hur intresset för naturvetenskap och teknik sjunker 

bland ungdomar, även om jag haft svårt att tro det. Det finns få åldersgrupper som verkar så 

intresserade av att undersöka och lära sig mer som just ungdomar. Problemet, tänkte jag, 

måste vara att vi inte lyckas göra naturvetenskapen intressant. Så med en ödmjuk inställning 

om att jag kanske med ett examensarbete skulle kunna finna några indikationer på hur det 

egentligen stod till med intresset bland elever i grundskolan satte jag tänderna i det här 

arbetet.  

 

I en internationell studie som heter ”ROSE” finns svenska resultat som pekar på att innehållet 

som undervisas i grundskolans senare år delvis är ur fas med ungdomskulturen. Jag vill med 

detta arbete upprepa en del av de frågor som är ställda inom detta projekt, men göra det i 

grundskolans tidigare år. Min tanke är att utifrån dessa resultat se om det finns några tydliga 

intresseprofiler, liknande de som finns i grundskolans senare år, och diskutera vad detta kan 

betyda.   

 

Även om detta är ett område som intresserar mig som blivande lärare i NO och teknik så finns 

det självklart också begränsningar. Jag har inte hunnit gå till alla primärkällor utan har i vissa 

fall valt att lita på andra författares sammanfattningar och jag har inte kunnat göra så många 

enkätundersökningar som jag velat. Men oavsett, det har blivit en pilotstudie med tydliga 

indikationer (som förhoppningsvis följs utav flera) och ett inlägg i debatten om skolans sätt att 

hantera undervisningen i naturvetenskap och teknik i grundskolans tidigare år, med en bättre 

progression till grundskolans senare år, utifrån elevernas intressen.
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Syfte och frågeställning 

 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utifrån kvantitativa data undersöka attityderna gentemot 

naturvetenskap och teknik hos elever i grundskolans tidigare år med fokus på år 5. 

 

Frågeställningar 

● Vad i naturvetenskap och teknik vill elever i grundskolans tidigare år lära sig om? 

 Beträffande undervisning i naturvetenskap och teknik, går det utifrån ett elevintresse, att 

argumentera för en bättre progression mellan grundskolans tidigare och senare år? 
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Bakgrund 

 

Ett antal undersökningar har påvisat att intresset för skolans undervisning i naturvetenskap 

och teknik minskar, både i Sverige och internationellt (Sjöberg 2005). De flesta mätningar 

som gjorts har dock fokuserat på grundskolans senare år, men i enlighet med läroplanerna så 

ska naturvetenskap läras ut redan i grundskolans tidigare år (Skolverket, 2006). Ett sätt att 

hjälpa lärare i grundskolans tidigare år med detta uppdrag, är projektet Naturvetenskap och 

teknik för alla, NTA, som genom hands-on aktiviteter kring olika teman ska väcka elevernas 

intresse (NTA, 2006). 

 

Men vad är elever intresserade att lära sig mer om? I ROSE-projektet är denna fråga 

utgångspunkten och elever i olika delar av världen får i slutet av den obligatoriska skolan 

svara på frågor som bland annat handlar om vad de vill lära sig mer om (Schreiner & Sjöberg, 

2004). I den svenska studien syntes en stor diskrepans mellan det som lärdes ut och det som 

eleverna var intresserade av (Jidesjö & Oscarsson, 2004). I denna uppsats kommer jag 

uppmärksamma eleverna i grundskolans tidigare år med samma utgångspunkter. 

 

Det är en kamp mellan olika discipliner kring vilka ämnen som ska läras ut i skolan. Mest tid i 

skolan läggs nästan överallt i världen på modersmålsundervisning (att läsa och skriva) följt av 

matematik och därefter följer naturorienterande ämnen (Sjöberg, 2005). I ett allt mer 

teknologiorienterat samhälle anses kunskaper i naturvetenskap och teknik gynna ett lands 

utveckling. En välutbildad befolkning kan arbeta med en teknologi, som driver samhället och 

dess välstånd framåt. Dessa förhållanden återspeglas i kursmål om naturvetenskapen i 

samhället, att det finns en kulturell aspekt i naturvetenskapen, som en naturlig del av vårt 

samhälle (Skolverket, 2006). I ett samhälle som blir mer och mer tekniskt avancerat måste det 

finnas personer som kan förenkla teknologin så att den blir tillgänglig för alla. Denna 

problematik leder till ett huvudargument: Att lära naturvetenskap för att fungera i ett 

demokratiskt samhälle, det så kallade demokratiargumentet (Sjöberg, 2005).  

 

I grundskolan ska alla elever enligt läroplanerna lära sig naturvetenskap därför att det är en 

nödvändighet för demokratin (Skolverket, 2006). I ett demokratiskt samhälle ska alla kunna 

diskutera på en gemensam nivå, utan att bli manipulerade av omständigheter man inte förstår.  
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Ser man till dagens stora politiska utmaningar är naturvetenskapen inblandad i de allra flesta 

och det krävs en naturvetenskaplig kunskapsgrund för att kunna ta sig an dem. Några exempel 

är: genteknik, kloning, energiförsörjning (vilken energikälla gynnar oss mest i längden), jakt- 

och fiskepolitik, men även sådant som är mer personligt i form av dieter och aborter.  

 

Självklart ska påpekas att det är inte enbart naturvetenskap som ger svar på dessa frågor utan 

kunskapsbasen måste kombineras med bland annat etiska och/eller politiska övertygelser. 

Aron (1980) pekar på vikten av att knyta an innehållet till sådana förhållanden. Risken är 

annars att naturvetenskap framstår som död fakta för eleverna.  I en senare undersökning 

(Aron, 2004) hävdar han att eleverna behöver mer än ett analytiskt tänkande. Att de behöver 

skiftande erfarenheter, som ger substans och liv till abstraktionerna av de etiska funktionerna. 

Att ett ämne som miljö bör innehålla överväganden av verkliga moraliska dilemman i form av 

miljöproblem, som kan bidra till den moraliska utvecklingen hos barnen. Det handlar med 

andra ord om att utveckla ett förhållningssätt till naturvetenskapen och detta är grundläggande 

för den naturvetenskapliga undervisningen i skolan, och ännu viktigare är att få eleverna att 

utveckla ett positivt sådant. Vad som kan sägas avses med ett positivt förhållningssätt 

redogjordes för av Klopfer (i Osborne et al. 2003) i sex olika kategorier: 

 

● Manifesterandet av positiva attityder gentemot naturvetenskap och vetenskapsmän; 

● accepterandet av vetenskapliga undersökningar som ett sätt att tänka; 

● godkännandet av “vetenskapliga hållningen”; 

● nöjet av lärande i vetenskapliga erfarenheter; 

● utvecklandet av intresse för naturvetenskap och relaterade aktiviteter; och 

● utvecklandet av ett intresse av att fortsätta med en karriär inom naturvetenskapen eller 

vetenskapsrelaterade yrken. 

 

Pell & Jarvis (2001) genomförde en undersökning om vad i skolans naturvetenskap som 

elever mellan 5 och 11 år ansåg vara roligt att arbeta med. De kunde konstatera att 

experiment, läsning och experimentbeskrivningar var uppskattade moment i den 

naturvetenskapliga undervisningen, men att intresset falnade när det började handla om att 

skriva utan koppling till något experiment som genomförts. När det gäller dessa attityder var 

inte skillnaderna stora genusmässigt, vilket kan ge en implikation att vid denna ålder betraktas 

inte naturvetenskap som ett killämne.  
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Sedan tidigare är det känt att flickor klarar naturvetenskapen bättre om momenten innefattar 

insamling och presentation av data. Detta anses bero på kopplingen mellan attityd och 

färdigheter (Pell & Jarvis, 2001).  

 

Att experiment står högt i kurs hos eleverna i de tidigare åren beror på följande aspekter: att 

det handlar om samarbete, det praktiska momentet (hands-on), att de väljer utrustning och att 

de undersöker något som händer. Intresset är inte lika stort när det handlar om att rigga upp 

själva undersökningen eller undersöka varför resultatet uppstår, ett mönster som också 

återfinns i åldrarna 11-14 (Pell & Jarvis 2001). I denna åldersgrupp var dock intresset svagare, 

vilket tros kan ha sin grund i läroplanens krav. I de tidigare åren är inte kravet på analys lika 

stort. Eleverna uppskattar de öppna svar som en mindre omfattande analys medger (Piburn & 

Baker, 1993). Även Myers & Fouts (1992) redogör för att positiva attityder från eleverna var 

kopplade till en hög grad av inblandning, en hög grad av personlig support från undervisande 

lärare, starka och positiva relationer till klasskamraterna och att läraren använde sig av 

varierande undervisningsstrategier och ovanliga aktiviteter. 

 

Redan under de tidigare åren i skolan finns det siffror som tyder på att intresset för 

naturvetenskapen minskar. Pell & Jarvis (2001) arbetade med elever i åldrarna 10-12 år 

gamla. Det minskande intresset hos flickor sammanfaller med åsikten att naturvetenskapen 

blir enklare. Att entusiasmen är kopplad till den upplevda svårighetsgraden saknas dock hos 

pojkarna. När det handlar om genus och förhållningssätt anses denna variabel vara den mest 

signifikanta (Gardner, 1995). Generellt sett har pojkar en starkare entusiasm för de 

naturvetenskapliga ämnena, men denna skillnad är betydligt större för fysik än för biologi. Å 

andra sidan konstaterade Tobin (i Pell & Jarvis 2001) att under högstadietiden så lägger 

killarna beslag på de instrument som behövs för att genomföra en laboration. Detta får till 

följd att flickornas deltagande minskar och antagligen också deras intresse. Tobin förklarar att 

om man vill att alla ska delta på lika villkor så måste läraren se till att det finns instrument och 

tid nog för alla att genomföra experimenten.  

 

Beteende kan vara under influens av andra attityder än de som är under övervägande och vara 

djupare rotat, det vill säga motivationen att bete sig på ett annat sätt kan vara starkare än 

motivationen som är kopplat till den uttryckta attityden. Så den förutsatta konsekvensen av ett 

specifikt beteende kan modifiera beteendet så att det blir inkonsekvent med den hållna 

attityden. 
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Alltså, en negativ attityd behöver inte stå i korrelation till ett mindre entusiastiskt beteende. 

Vilket kan poängtera ett behov av att fokusera forskning på beteende snarare än attityder 

(Osborne et al. 2003). 

 

En följd av den slutsatsen blir att omvärdera andra undersökningar (Osborne et. al, 2003). 

Många undersökningar som gjorts och som påvisat att naturvetenskapen är i kris när det gäller 

attityd handlar om rankning av betyg eller val till fortsatta studier eller att eleverna ska 

redogöra för vilka ämnen i skolan de gillar mest och minst. Svagheten i sådana 

undersökningar kan exemplifieras med eleven som uppskattar skolan och alla ämnen där. Den 

eleven kan likväl ranka naturvetenskapliga ämnen lägst men fortfarande vara mer entusiastisk 

än en elev som överlag ogillar skolan och sätter naturvetenskapliga ämnen högst.  

 

En ytterligare problematik som Colley et al. (1994) behandlar är att även om undersökningar 

om attityder hos 11-13 år gamla elever, när det handlar om favoritämnena för flickor är 

engelska och humaniora och för pojkarna naturvetenskap och idrott, kan det ändå vara helt 

andra aspekter som gör att pojkar fortfarande är överrepresenterade på naturvetenskapliga 

utbildningar. Det kan handla om samhälleliga strukturer som bättre ekonomiska möjligheter 

för de med en naturvetenskaplig utbildning, en önskan om att inte stänga dörrar för vidare 

utbildning för tidigt samt förväntade svårigheter och koppling mellan ämne och könsidentitet 

(Osborne et al 2003).  

 

Problemet kan också ligga i att naturvetenskapen inte utvecklas och upplevs som modern för 

eleverna (Osborne et. al). En undersökning bland 14-16 år gamla elever gick ut på att låta dem 

namnge kända vetenskapsmän. Resultatet blev att namn som Einstein, Bell och Newton dök 

upp. Det rådde en total avsaknad av samtida vetenskapsmän och bland dessa stora män fanns 

inte en enda kvinna nämnd. Resultatet tyder också på att undervisningen misslyckats i att 

flytta fokus från vetenskapen, den store vetenskapsmannen och den vetenskapliga metoden till 

vetenskaperna som finns och vad en vetenskapsman eller forskare i dag håller på med. Denna 

linje är även Jidesjö & Oscarsson inne på (2004) när de menar att eleverna upplever skolans 

naturvetenskap som auktoritär och dödligt säker kring olika sakförhållanden. Av den 

hållningen får eleverna uppfattningen att vetenskap består av en uppsättning fakta, och det är 

något eleverna bara ska lära sig, inte diskutera och delta i. 
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Bland annat Osborne & Collins (i Osborne et. al 2001) undersökning om varför studenter 

väljer bort naturvetenskapliga ämnen visar att det inom kemi nästan verkar finnas en 

universell antipati gentemot det periodiska systemet. Eleverna upplever inte att det är svårt att 

lära sig alla beståndsdelarna, men däremot saknas en koppling till hur det kan vara 

betydelsefullt att kunna det. Den åsikten gällde både i deras nuvarande livssituation och om 

de framöver skulle arbeta med kemi. I båda fallen kunde de inte se varför de skulle kunna alla 

relationer som är inblandade i och utgör uppbyggnaden av systemet. Dock ska det påpekas att 

av de studenter som hoppat av sina naturvetenskapliga studier ansåg 71 % att det var 

intressant, 79 % av dessa ansåg också att de praktiska momenten var givande och 76 % att det 

hjälpte dem att förstå vardagliga företeelser (Osborne et. al 2001).  

 

Undersökningar (refererade till i bl.a. Osborne et al. 2003) har visat att naturvetenskapens 

obligatoriska natur ställde mindre krav på NO-lärare att marknadsföra sina ämnen och, när de 

gjorde det, så övervägde betonandet av naturvetenskapens instrumentella värde snarare än 

någon kulturell betydelse. Det betyder i förlängningen att synen på naturvetenskapen från 

1800-talet lever kvar, att undervisningen endast ska skapa ett fåtal, för samhället, användbara 

specialister och inte att alla studenter ska bli välutbildade. Den synen innebär att kunnande i 

naturvetenskap och teknik inte har något inneboende kulturellt värde som kunskap, vilket är 

en grundläggande del för en välutbildad student. 

 

Ett av de områden som styrdokumenten trycker hårdast på i den naturvetenskapliga 

undervisningen är miljöfrågan (Skolverket, 2006) och vårt samspel med miljön. I en 

undersökning påvisades att det elever räknar som miljö är: världen vi lever i, levande varelser 

och skydd av miljöer för dessa levande varelser. Ett antal elever gjorde också en direkt 

koppling mellan miljö och miljöproblem (Littledyke 2004). Vidare ställdes i denna 

undersökning frågan om vad elever i olika årskurser trodde att vuxna menade när de talade 

om miljö. I år 1 och 2 var sopor och vikten av att inte skräpa ner det som nämndes oftast. I år 

3 och 4 låg detta kvar på en andraplats, medan det var världen i stort som dominerade. I år 5 

och 6 var det fortfarande världen i stort som var mest frekvent följt av levande saker som djur 

och natur. Det här exemplet blir väldigt tydligt för behovet av engagerade lärare. Littledyke 

konstaterade i sin undersökning att när undervisning bedrivs av en lärare som brinner för 

frågan så leder det till en mer sofistikerad förståelse för ämnet, vilket kan vara en följd även 

inom andra områden. En annan viktig slutsats som drogs var att endast en handfull av alla 

elever verkade ointresserade, oberörda eller oförstående inför miljöfrågorna. 
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Littledyke (2004) hävdar vidare att introduktionen av de naturvetenskapliga koncepten måste 

bestå i förklarande nät som hänger samman i orsak och verkan, t ex sopor som resurs använt 

för konsumtionsvaror, som behöver resurser från jorden för att tillverkas, vilket kräver energi 

att producera. Produktionen som i sin tur skapar föroreningar under processen som bidrar till 

problem i form av dålig sikt, hygien, olycksfara och sopor. Littledyke hävdar att när 

naturvetenskap lärs ut som en värdefri process skapar detta också en avsaknad kring hur 

naturvetenskap fungerar i samhället, att naturvetenskapligt arbete har sociala, miljömässiga 

och moraliska konsekvenser. Dessa faktorer kan bidra till att man missar en möjlighet att 

förse eleverna med en kritisk förståelse av ämnesinnehåll.  Som vuxen i framtiden kommer 

man att möta intensifierade miljöproblem i högre grad än vad vi gör idag. Den 

naturvetenskapliga undervisningen behöver utvecklas på denna punkt.  Den ska fungera som 

en drivkraft för en miljömässig kognitiv och moralisk utveckling. Ett sådant angreppssätt, tror 

Littledyke, kan lägga basen för ett vetenskapligt, miljömässigt och etiskt utbildat samhälle. 

 

En annan studie (Parker, 2004) är inne på samma linje och hävdar att ogillande hos eleverna 

gentemot skolans naturvetenskap kan mötas med att introducera kognitiva konflikter. Dessa 

har för avsikt att väcka frågan om användbarhet hos eleven om dennes tänkande och 

förhoppningsvis också bana väg för ett tillägnande av mer vetenskapliga koncept. Eller för att 

använda Piagets begrepp: assimilation och ackommodation. Att lärandet måste bli en aktiv 

process av personlig konstruktion av kunskap där förståelse och upplevelser av världen 

integreras med nya idéer och uppfattningar (refererad i Parker, 2004). 

 

I litteraturen finns också ett fokus på barns idéer, som med naturvetenskapen söker vägar att 

utmana tänkandet genom vetenskapliga undersökningar. Men paradigmet kräver implicit att 

läraren har kunskap kring hur kunskap utvecklas och influeras. Få sådana undersökningar har 

gjorts som berört lärprocessen i sig självt (Parker 2004). Hon menar vidare att det som är mest 

karaktäristiskt för grundskoleelevers lärande är avsaknaden av helhetsstrukturer, att det saknas 

idéer som länkar samman ett fenomen med ett annat på ett sätt som en vetenskapsman skulle 

se dem relaterade. Framsteg i elevers tänkande kan sägas vara beroende av om man som 

lärare kan hjälpa dem att lära sig att länka samman relaterade idéer. Att lyckas med det ställer 

krav på lärarens kunskaper, dels att känna till dessa länkar, men också att kunna se hur olika 

elever identifierar dessa (Parker 2004). 
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Problemen med att eleverna inte uppskattar skolans naturvetenskapliga undervisning ställer 

också många frågor om lärarutbildningen. En hel del forskning är gjord om den. Osborne et. 

al (2003) omfattande litteraturstudie visar att många hävdar att ett utbud på välkvalificerade, 

entusiastiska och akademiskt utbildade lärare, som inte bara har en stor spridning på 

expertisen utan också har en individuell ämneslojalitet är lösningen. För gott lärande 

karaktäriseras av lärare som är entusiastiska för sina ämnen, sätter det i ett vardagsperspekiv 

och som anordnar väl strukturerade och stimulerande NO-lektioner. Goda lärare ska också 

vara sympatiska och villiga att spendera tid både under och efter lektionen till att tala med 

eleverna om vetenskap och karriär, men också om individuella problem som eleverna har. Till 

dessa kriterier lägger Briscoe & Wells (2001) till elevcentrering och möjligheten att ha en 

ständigt pågående utvärdering av undervisningen, något som de dock hävdar är lättare att tro 

på än att genomföra i praktiken. Ämneskunskaper är viktiga för det har visat sig att när lärare 

ska undervisa om ett område som han eller hon inte anser sig behärska eller vara förtrogen 

med ofta faller tillbaka på enklare metoder kring elevernas lärande och kvaliteten i 

undervisning och lärande försämras. I England har detta kunnat noteras framför allt när det 

gäller fysikämnet i skolan, då många NO-lärare har haft sin utbildningsbakgrund i biologi 

(Osborne et al. 2003).  

 

En åtgärd för att råda bot på detta kan vara fortbildning, som setts ge resultat i förhöjda 

praktiska förmågor, som till exempel kunskap om instruktioner och utvärdering, hur man 

planerar efter standardbaserade läroplaner i naturvetenskap, men kanske allra viktigast, hur 

man integrerar innehåll och pedagogik (Goodnough 2002). Ett exempel på vad fortbildning 

kan förändra är utvärdering, att läraren kommer loss ur systemet att planera denna i form av t 

ex prov i slutet av ett genomfört område till att göra det i början. En sådan omställning gör att 

när sen upplägget och urvalet av läraktiviteter planeras så hamnar större fokus på vad och hur 

eleverna ska lära sig. Parkers undersökning (2004) kring effektiv undervisning under de 

senaste två decennierna påvisar att en välgjord praktik är starkt kopplat till utvärdering, 

reflektion och professionell utveckling. Generellt i lärarutbildningen så har det funnits en vida 

spridd uppfattning att det är reflektion-i-praktiken och reflektion-på-praktik som utvecklar 

professionalismen. Samtidigt påpekar Briscoe & Wells (2001) att organiserandet av 

undervisningen innehåller en norm i vilken läraren, när den väl stängt dörren till sitt klassrum, 

inte delar med sig av till andra. Det betyder att praktiken och reflektion på denna är en 

nödvändig grund om man vill förstå vad som faktiskt händer i ett klassrum. 
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Om man sen bortser från just de didaktiska momenten har det undersökts hur de 

naturvetenskapliga kunskaperna ligger hos studenter på lärarprogrammet. En undersökning 

påvisade att bara 32 % av de tillfrågade kunde på ett vetenskapligt sätt redogöra för hur dag 

och natt uppstår, som innefattade jordens rotation kring sin axel på 24 timmar.  

En stor del (61, 3 %) visste inte detta utan trodde till exempel att jorden hade en fixerad plats i 

rymden med solen och månen snurrandes runt den på 24 timmar. Bara 9,7 % av de tillfrågade 

visste hur årstider uppstod
1
 (Parker 2004).  

 

Mer allvarligt är kanske att många lärare i grundskolans tidigare år själva har negativa 

attityder gentemot naturvetenskap som ämne och överväger inte hur undervisandet i 

naturvetenskap ska passa in i en plan för barnens övergripande lärande. De väljer aktiviteter 

för att de är roliga och överväger inte nödvändigtvis om de kommer förenkla barnens 

utveckling av förståelse i naturvetenskapligt material eller hur naturvetenskaplig forskning 

fungerar (Briscoe & Wells 2001). 

 

På samma spår går en annan undersökning (Appleton, 2002), som fastslår att det finns ett 

behov hos många lärare att en aktivitet ska ha ett förutsägbart resultat, ett behov som verkade 

ha sin grund i behovet att ha aktiviteten hanterbar i termer av innehåll. Experiment skall ha ett 

“rätt” resultat, och om det resultatet inte uppnås, var något gjort “fel”, ibland för att en 

variabel inte var kontrollerad, men också ibland för att något inte var korrekt i uppsättandet av 

aktiviteten. Om barnen försöker göra en aktivitet som bara fallerar och de inte kan förstå 

varför den inte fungerar, då kan de bli lite nedstämda. Lärarna har dragit slutsatsen att om 

eleverna ser att deras experiment fungerar kommer de att fortsätta tycka att det är intressant. 

Appleton påpekade vidare att många lärare har ett sviktande självförtroende för 

naturvetenskapen, som de själva hävdar beror på för dåliga kunskaper. Då möjliggjorde 

aktiviteter som de kunde hantera en möjlighet för dem att kunna undervisa med högre 

självförtroende. 

 

                                                 
1Det är lutningen av jordens rotationsaxel och jordens bana runt solen som tillsammans skapar årstider. När 

jorden färdas runt solen så är den hela tiden lutad i samma riktning, mot polstjärnan. Detta betyder att ibland 

så är jordens norra halva riktad mot solen (sommar) och ibland riktad bort från solen (vinter). 
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 Även om det finns många problem inom lärarutbildningen finns det ytterligare viktiga 

aspekter att ta hänsyn till. En sådan är övergången mellan grundskolans tidigare och senare år 

och i en litteraturstudie (Braund & Driver, 2005) kartlades vad eleverna upplever som de 

största skillnaderna efter att ha gjort övergången: 

 Elever repeterar arbete gjort i de tidigare åren, ofta utan tillbörligt avancemang i 

utmaning, och ibland i samma kontext och med identiska procedurer. 

 Läromiljön, stilen och lärarens språk skiljer sig i grundskolans senare jämfört med 

tidigare. 

 Lärare på grundskolans senare år misslyckas i användandet, eller i refererandet till, 

elevers tidigare lärande.  

 Lärare i grundskolans senare år misstror nivån som elever i grundskolan undervisats 

på. 

 

Dessa fyra punkter kan ställas i kontrast med vad eleverna faktiskt förväntar sig efter 

övergången till grundskolans senare år: 

● Använda mer sofistikerad utrustning och farliga kemikalier. 

● Att det praktiska arbetet skulle medföra en större utmaning. 

● Att den praktiska naturvetenskapen skulle utökas och ännu mer användas som en metod för 

att lära sig naturvetenskap. 

 

Helt uppenbart föreligger en diskontinuitet för elevernas lärande och för att harmonisera 

pedagogiken borde läroplanen tydliggöras inom naturvetenskapen. Så att undervisningen hela 

tiden leder vidare, utvidgas och fördjupas, även efter deras övergång till grundskolans senare 

år. Det ses som ett bevis att något måste göras eftersom två femtedelar av eleverna misslyckas 

att nå förutsatta nivåer vid centralproven som görs vid 14 års ålder, som de förutsattes uppnå 

av resultaten vid proven som de gjorde vid 11 års ålder (Baund & Driver 2005). Detta kan 

också vara en bidragande orsak till att flickorna lyckas bättre än pojkarna. Att de i större 

utsträckning är accepterande inför det repetitiva arbetet, alternativt är mer benägna och 

kapabla att acceptera att det förr eller senare kommer att dyka upp en kontinuitet i lärandet. 

Dock föreligger också en tendens att flickor i högre utsträckning utstår undervisning de inte 

uppskattar för att tillfredsställa läraren, vilket också kan påverka resultatet (Baund & Driver 

2005).  
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Osborne et al (2003) poängterar att om man vill ha en positiv inställning hos eleverna till 

naturvetenskap så finns det inga genvägar då det är skolan och i synnerhet 

klassrumsvariabeln, som är de enskilt starkaste influenserna. 

 

Elever förväntar sig att naturvetenskap ska vara ett praktiskt ämne i grundskolans senare år. 

Det är, hur som helst, några forskare som utmanar den gängse uppfattningen om hur långt 

praktisk naturvetenskap kan användas i överbryggandet om konceptuella förändringar. De 

hävdar att det lilla som går förbi eleverna hjälps av rutiner och syftet med den praktiska 

naturvetenskapen (Baund & Driver, 2005).  Många erfarenheter som erbjuds i början av 

grundskolans senare år fallerar i att känna igen den nivå och kompetens som eleverna hade 

innan de kom dit, vilket kan hävdas vara en anledning att undersöka detta i högre 

utsträckning. (Baund & Driver 2005) 

 

Galton (2002) konstaterar att om naturvetenskapen i år 6 har lite att göra med undersökningar 

så är det ännu tydligare efter övergången till grundskolans senare år. Här har lärare en tendens 

att ställa färre frågor som har öppna svar och frågorna som ställs kräver svar av en högre 

ordning, vilket eleverna kan tolka som om läraren är mer intresserad av rutiner. Rutinmässig 

anses också handledningen i laboratoriearbetet vara som också upplevs som kortsiktig. Å 

andra sidan så innefattar övergången en statuspassage (Davies & McMahon 2004), som också 

innehåller en ändring från barn till vuxen. Eleverna förväntar sig därför en grad av 

diskontinuitet som ett resultat av denna statuspassage.  

 

Mot denna bakgrund går jag nu över till att beskriva ROSE-projektet och de delar jag själv 

använt i min studie. Därefter följer en redovisning av resultaten 

 

ROSE-projektet 

ROSE handlar om attityder hos elever till olika innehåll i naturvetenskap och teknik 

(Schreiner & Sjöberg, 2004). Grundantagandet bakom Rose-projektet är att det finns en 

avsaknad av relevans i läroplanen för naturvetenskap och teknik, och att denna barriär 

förhindrar ett gott lärande och ett gediget ämnesintresse. ROSE-projektet görs i slutet av den 

obligatoriska skolan i olika delar av världen och frågorna är uppdelade i sju kategorier:  
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Vad vill jag lära mig, Mitt framtida jobb, Jag och miljöfrågorna, Mina NO-lektioner i skolan, 

Mina åsikter om naturvetenskap och teknik, Mina erfarenheter utanför skolan och Jag som 

forskare. I dessa kategorier finns frågor som rör astrofysik, geovetenskap, humanbiologi med 

sex och fortplantning, genetik, zoologi, botanik, kemi, optik, akustik, elektricitet, energi, 

teknologi, naturvetenskapens natur och vetenskap, teknik & samhälle. Frågorna kopplades till 

olika kontexter såsom: spektakulära fenomen, rädsla, vetenskapliga idéer och uppfinningar 

samt etiska aspekter. I Sverige konstruerades också ett frågeformulär som delades ut till 

undervisande lärare där frågorna modifierats så till exempel kategorin ”Vad jag vill lära mig” 

ersatts av ”Vad jag undervisar om” för att se vilka gemensamma beröringspunkter och 

skillnader som förelåg (Jidesjö & Oscarsson 2005).  

 

Syftet med ROSE-studien är att sörja för empiriska bevis och stimulera teoretiska 

diskussioner om prioriteringar och alternativ om undervisning i naturvetenskap och teknik. 

Förhoppningen är att sådana data, sett ur ett elevperspektiv, kan vara en viktig input till en 

informerad debatt kring hur man förbättrar relevansen, attraktionen och kvaliteten i 

undervisning i naturvetenskap och teknik så att den kan möta hopp och strävanden hos elever 

i en föränderlig värld (Schreiner & Sjöberg, 2004).  

 

ROSE-enkäten är ett instrument som uppmärksammar de affektiva domänerna och inte ett test 

av konceptuell förståelse av naturvetenskapligt innehåll. Den samlar information av 

känslomässig och attitydmässig karaktär hos eleverna. Fokus ligger på aspekter som kan vara 

viktiga för hur elever engagerar sig i och relaterar till naturvetenskaplig undervisning i skolan 

och i livet utanför skolan. Mer explicit: ROSE-instrumentet försöker beskriva de 

naturvetenskapliga upplevelser som eleverna har, vilken form av erfarenheter de har och vilka 

intressen de har och hur detta också förhåller sig till naturvetenskap och teknik i samhälle och 

skola (Schreiner & Sjöberg, 2004).  

 

Bakom ROSE-projektet ligger en övertygelse om att naturvetenskap och teknik har 

potentialen att appellera till unga människors sinnen, och att ge dem kunskap och förmågor 

som är meningsfulla för deras liv och deras förmåga att forma sin framtid. Det krävs dock 

förändringar av både innehåll och undervisningssätt för att komma dit. 

 

En av huvudteserna bakom ROSE är att den enda vägen till framgångsrik undervisning i 

naturvetenskap går genom att man vet något om åsikter och perspektiv hos eleverna. 
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Genom att ta avstamp i deras synsätt så kan naturvetenskaplig undervisning rekrytera fler 

forskare, främja kvalificerat medborgarskap och underbygga en hållbar utveckling. Bara 

genom att möta eleverna på deras premisser kan naturvetenskaplig undervisning bidra till 

utvecklandet av unga människor till medvetna, stärkta och självständiga individer (Schreiner 

& Sjöberg, 2004).  

 

De första resultaten från den svenska studien visar att det råder en tydlig diskrepans mellan 

vad lärare undervisar om och vad elever vill lära sig. De fem områden som toppar listan över 

vad lärare vanligen undervisar om är (Jidesjö & Oscarsson, 2005): 

1. Atomer och molekyler 

2. Växthuseffekten och hur den kan förändras av människan 

3. Hur människokroppen är uppbyggd och fungerar. 

4. Elektricitet, hur den produceras och hur den används i hemmen. 

5. Hur alkohol och tobak kan påverka kroppen. 

 

De fem områden som flickor är mest intresserade av att lära sig kring är: 

1. Varför vi drömmer när vi sover och vad drömmar kan betyda. 

2. Hur man ska träna för att hålla kroppen i form. 

3. Vad vet vi om HIV/Aids och hur det bekämpas 

4. Hur olika narkotiska preparat kan påverka kroppen 

5. Vad man skall äta för att hålla sig frisk och i form 

 

De fem områden som pojkar är mest intresserade av att lära sig kring är: 

1. Hur det känns att vara tyngdlös i rymden 

2. Hur atombomben fungerar 

3. Explosiva kemikalier 

4. Hur datorer fungerar 

5. Möjligheten att det kan finnas liv utanför jorden. 

(Jidesjö & Oscarsson 2005) 

 

Slår man ihop pojkar och flickors intressen ser “topp 5” ut så här: 

1. Hur man ska träna för att hålla kroppen i form. 

2. Hur det känns att vara tyngdlös i rymden. 

3. Varför vi drömmer när vi sover och vad drömmar kan betyda. 
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4. Möjligheten att det kan finnas liv utanför jorden. 

5. Hur olika narkotiska preparat kan påverka kroppen 

 

Det minst intressanta är med minst intressant på plats 1: 

1. Symmetrier och mönster i blommor och blad. 

2. Hur råolja omvandlas till andra material, som plaster och textilier 

3. Berömda forskare och deras liv 

4. Hur växter växer och förökar sig 

5. Rengöringsmedel och tvål, och hur de fungerar 

 

I undersökningen redovisas inte vad pojkar respektive flickor är minst intresserade utav men 

den gemensamma redovisningen visar att det inte föreligger några större skillnader för varje 

område. Skillnaderna mellan pojkar och flickor verkar med andra ord vara betydligt större när 

det kommer till vad de är mest intresserade av än tvärtom (Jidesjö & Oscarsson 2005). 

 

Undersökningen visade att majoriteten av eleverna inte uppfattade skolans naturvetenskap 

som relevant och meningsfull och att deras egna intressen ofta ligger långt från det som 

vanligen lärs ut. Läroplanen har med andra ord inte träffat helt rätt i den faktiska 

skolpraktiken i sin strävan efter ett “naturvetenskap för alla”-perspektiv. Den påvisade också 

att det föreligger en genusskillnad där pojkar i högre utsträckning är intresserade av vapen och 

rymden medan flickornas intresse är mer orienterat mot kropp och hälsa. Olösta mysterier är 

dock ett område som både flickor och pojkar finner intressant (Jidesjö & Oscarsson 2005).  

 

Många av de områden som det vanligen undervisas om på NO-lektioner är alltså sånt som 

eleverna “inte är intresserade av att lära sig”. Områden som atomer och molekyler, berg, 

rengöringsmedel, kända forskare och växter i den nära omgivningen är bland de minst 

populära av alla 108 områden i enkäten. I denna aspekt är det inte stora skillnader mellan 

pojkar och flickor (Jidesjö & Oscarsson 2004). 

 

Resultaten från undersökningen visar att bara de studenter som väljer en naturvetenskaplig 

utbildning i gymnasiet i dag uppskattar naturvetenskap i grundskolan. Trots detta undervisar 

lärare naturvetenskap efter en “lärande för vetenskaps”-agenda istället för att “lära av 

vetenskapen”.  
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Med andra ord, det är dags att lära sig hur man behandlar naturvetenskapligt material på ett 

sätt som har att göra med vad som är viktigt att veta för en ungdom som växer upp i ett 

modernt samhälle (Jidesjö & Oscarsson 2005). 

 

Med denna beskrivning av ROSE-projektet går jag nu över till att beskriva mitt val av metod 

för undersökningen. 

 

 

 



 19 

Metod 

 

Kvantitativ och kvalitativ metod 

Hos alla vetenskapliga arbetsmetoder finns det styrkor och svagheter. Medan den kvalitativa 

metoden, oftast ställer frågan varför så ställs den sällan eller aldrig i en kvantitativ studie 

(Bryman 2002). Här cirkulerar det oftast kring frågan hur många, eftersom data utgörs av 

siffror. Det handlar om att finna en struktur och överblick i data som samlats in. Den mest 

uppenbara fördelen med den kvantitativa metoden är den höga reliabiliteten eftersom det med 

enkäter öppnas möjligheter att involvera betydligt fler i undersökningen än om grunden skulle 

ha varit exempelvis intervjuer. Här kan alltså faktorer som slump och tillfällighet hållas på en 

så låg nivå som en begränsad studie tillåter. Å andra sidan kan en respondent, vid en enkät, ta 

det lugnt och besvara frågorna. Vid en intervju kan stressfaktorn vara något som måste tas i 

beaktande (Bryman 2002) En annan positiv faktor med enkäten är att den så kallade 

intervjuareeffekten försvinner. Nämligen att intervjuaren i viss utsträckning påverkar 

respondenten med sitt sätt att ställa frågor och följdfrågor. Vissa frågor går dock inte att ställa 

i en enkät, utan endast i en intervju eftersom svaren inte kan förenklas i olika svarsalternativ.  

 

En intervju blir heller aldrig den andra lik eftersom det uppkommer följdfrågor på grund av 

respondenternas olika svar. Därför kan det vara ett problem om forskaren har tänkt jämföra 

svaren med varandra. Fördelen med intervjuer är naturligtvis att det ges möjlighet att gå in 

mer på djupet (Ejlertsson 1996).  

Min enkät 

Ur ROSE-enkäten valde jag delarna A, C och E som behandlar vad eleverna är intresserade 

att lära sig mer om. Enkäten besvarades anonymt och den personliga information som 

efterfrågats har varit kön, ålder, klass och skola. Enkäten består av korta frågor, med lätt 

språk, som inte kräver alltför mycket förkunskap, innehåller inga dubbelnegationer, inga 

ledande frågor, inga laddade eller känsliga termer, inga känsliga områden och innehåller inga 

ordspråk eller dubbelfrågor. 

 

Det har också i stor utsträckning försökts undvika att ställa upprepande frågor som är väldigt 

lika, trots att fler än de 108 frågorna skulle ge en ökad statistisk säkerhet. Denna statistiska 

åtgärd har ställts mot den frustration och irritation som eleven kan känna över att behöva 

besvara samma fråga om och om igen. 
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Duplikationer kan till och med få respondenten att känna att någon försöker få den att 

motsäga sig själv (Schreiner & Sjöberg 2004).  

 

Enkäten fungerar som så att ett uttalande presenteras och eleverna ombeds att ge svar genom 

att markera lämplig ruta på en fixerad skala. Det rör sig om en Likertskala med fyra kategorier 

för samtliga frågor.  

 

Urval 

Enkäten har genomförts i fem klasser fördelat på tre skolor i två olika kommuner, alla i 

Östergötlands län. Eleverna i undersökningen var mellan 10 och 12 år gamla när 

undersökningen genomfördes med en stor övervikt för 11 åringar. Den ena kommunen är 

medelstor och den andra mellanstor. Undervisningssättet på skolorna varierar, men båda har 

gemensamt ett lärarlett arbetssätt med vissa experiment och en begränsad möjlighet för 

eleverna att påverka innehåll och metod. Två klasser hade en lärare i NO som endast 

undervisade i NO och matematik. Endast en av skolorna använde materialet NTA 

(Naturvetenskap och teknik för alla, se bakgrund för mer information om NTA) och två av 

klasserna hade sin ordinarie klasslärare även i NO-undervisningen. En av skolorna låg i en 

socialt stabil förort, en längre ut på landet i ett område med hög social oro och den tredje låg i 

ett område som fram till för några år sedan var högt kriminellt belastat, men som är på social 

uppgång.  

 

Valet att fokusera på år 5 var för att eleverna då haft NO under ett års tid och att gå ut tidigare 

skulle innebära metodproblem då eleverna inte haft någon NO-undervisning att relatera till. 

Ännu tidigare skulle innebära större svårigheter, 7-åringar har inte hunnit bilda sig en 

uppfattning om skolans undervisning kring naturvetenskap och har knappt någon 

skolerfarenhet att tala om. För mitt totala urval se tabell 1.  
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Tabell 1. Hur urvalet i undersökningen ser ut, baserat på genus, ålder och arbetssätt. 

Antal elever 112 

Antal flickor 53 

Antal pojkar 59 

Antal 10-åringar 19 

Antal 11-åringar 78 

Antal 12-åringar 15 

Antal som arbetat 

med NTA 

27 

 

 

För att vara säker på att enkäten skulle gå att genomföra och för att veta vilken tidsåtgång som 

krävdes testade jag enkäten på tio elever i en parallellklass till en av de undersökta klasserna. 

Detta gjordes för att jag i kommunikationen med ansvariga lärare skulle kunna ange 

tidsåtgång och att enkäten inte var för avancerad för eleverna.  

 

Metoden för datainsamlande var i stort sett identiskt i alla klasserna. Jag inledde med en kort 

presentation av enkäten och av Rose-projektet. Därefter delades enkäterna ut och jag befann 

mig i klassrummet under de drygt 20 minuter enkäten tog för eleverna att genomföra. På 

försättsbladet står det, och jag påpekade det också muntligen, att om eleverna inte förstår 

frågan så ska de hoppa över den.  

 

Brister i metoden 

Oavsett vilken metod som används i en undersökning måste medvetenhet finnas om dess 

brister för att kunna dra några slutsatser utifrån resultatet. I genomförandet av en 

enkätundersökning finns många kritiska punkter. Först måste en fråga formuleras så att den så 

långt som möjligt inte går att missuppfattas, det finns inga möjligheter att ställa frågor i 

efterhand när enkäten har genomförts. Min enkät bestod av flervalsfrågor och dessa kan 

kritiseras för att de ger de svarande möjligheter att gissa sig fram till ett svar. Å andra sidan 

skulle två alternativ ge en alltför svartvit bild och fritt svar skulle vara ohanterligt. Det stora 

antalet siffror kan leda till en övertro på resultatet och därför är det viktigt att inte dra allt för 

tvära slutsatser utifrån enkäten, men även om man inte prickar in en helt sanningsenlig bild så 

kommer det i alla fall att kunna visa en ungefärlig bild av verkligheten.  
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Ett problem som alltid uppstår när man genomför en enkät är att frågorna aldrig blir 

hundraprocentigt neutrala och språkligt korrekta. Ett sätt att komma förbi detta är naturligtvis 

att genomföra en provenkät. En sådan genomfördes också med ett fåtal elever vilket gav en 

indikation på enkätens tidsåtgång. Någon förändring av frågorna genomfördes inte (mest av 

anledningen att resultatet skulle vara helt konsekvent med de tidigare Rose-undersökningarna) 

och den höga svarsfrekvensen hos merparten av respondenterna tyder på att den språkliga 

nivån inte varit för avancerad. 

 

Urvalet kan inte sägas ge en komplett bild av svenska 11-åringars uppfattningar utan de 

begränsningar som gjorts i form av att jag bara använde delar av enkäten kan snarast säga ge 

intressanta indikationer på vilka intresseområden inom naturvetenskap och teknik eleverna i 

grundskolan tidigare år har. Hade mer tid och resurser funnits hade övriga delar av ROSE-

enkäten också kunnat användas och bakgrunden till de indikationer jag funnit kunna 

redogöras för. 

 

Etiska regler 

Vetenskapsrådet har i ”Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig 

forskning” tagit fram fyra krav ur etiskt perspektiv när det gäller forskning. Forskaren ska 

informera om syftet med studien, de som tillfrågas ska själva få välja om de vill vara med, 

berörda personer skall behandlas konfidentiellt och det insamlade materialet får endast 

användas för forskning. Med konfidentiellt menas att de tillfrågade inte ska kunna identifieras 

av utomstående (Vetenskapsrådet 2002). Jag har i min egen forskningsstudie tagit hänsyn till 

dessa fyra krav. De berörda eleverna och skolorna informerades om studien innan den 

genomfördes och att deltagandet var frivilligt. Varken skolornas namn, ort där studien har 

genomförts eller enskilda elever nämns därför i detta arbete.  
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Resultat  

 

I detta kapitel redovisar jag mina resultat. Jag har sammanställt dessa i både tabeller och 

figurer. Jag börjar med att redovisa vad pojkar respektive flickor är mest intresserade av. 

Därefter redogör för vad pojkar respektive flickor är minst intresserade av och fortsätter med 

att redogöra för hur det flickor är mest intresserade av står sig i relation till pojkarnas intresse 

och vice versa. På samma sätt redovisar jag sedan det som de var minst intresserade utav. 

Därefter slår jag ihop resultaten och redovisar de gemensamma topp 10 och jumbo 10. För att 

underlätta läsningen har de gemensamma intressena i tabellerna kursiverats. 

 

 

 
Tabell 2. Vad flickor respektive pojkar i grundskolans tidigare år är mest intresserade av att lära sig mer om, 

med respektive medelvärde. Kursiverade områden är de som är gemensamma för pojkar och flickor.. 

 

Flickor är mest intresserade av  Pojkar är mest intresserade av  

1. Djur i andra delar av världen. 3,2 1. Hur atombomben fungerar. 3,3 

2. Varför vi drömmer när vi sover och vad 

drömmarna kan betyda. 

3,2 2. Explosiva kemikalier 3,0 

3. Hur det känns att vara tyngdlös i 

världsrymden. 

3,0 3. Användning av laser i tekniska 

tillämpningar som CD-spelare. 

2,9 

4. Hur man ska träna för att hålla kroppen i 

form. 

2,9 4. Hur kassettband, CD- och DVD-skivor 

kan lagra och spela ljud och musik. 

2,9 

5. Våldsamma, farliga och hotfulla djur 2,9 5. Hur datorer fungerar 2,9 

6. Dinosaurier, hur de levde och varför de 

dog ut. 

2,8 6. Biologiska och kemiska vapen och vad 

de gör med människokroppen. 

2,8 

7. Möjligheten att det kan finnas liv utanför 

jorden. 

2,8 7. Ursprunget och utvecklingen av livet på 

jorden. 

2,7 

8. Djur där jag bor 2,8 8. Hur det känns att vara tyngdlös i 

världsrymden. 

2,7 

9. Hur ögat kan se ljus och färger 2,8 9. Kloning av djur. 2,7 

10. Vad man skall äta för att hålla sig frisk 

och i form. 

2,7 10. Möjligheten att det kan finnas liv 

utanför jorden. 

2,6 

 

 

I tabell 2 syns att pojkar och flickor uppvisar ett gemensamt intresse för världsrymden, både 

kring hur det känns att vara tyngdlös där och om det kan finnas liv där ute. Annars är det olika 

intressen som framträder. Flickorna uppvisar ett större intresse för djur, drömmar och hur man 

tar hand om sin kropp medan pojkarna uppvisar intresse för explosiva kemikalier, bomber och 

modern teknik.  
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En annan stor skillnad mellan pojkar och flickors intresse är den nästan totala avsaknaden av 

intresse för teknik hos flickorna medan mer än hälften av pojkarnas intressen kan knytas till 

det området.  

 

För att skapa en bild på liknande sätt av vad de är minst intresserade av att lära sig har jag i 

tabell 3 valt att jämföra de områden som har lägsta medelvärde hos pojkar respektive flickor. 

För att förtydliga de gemensamma hållningar som finns har jag valt att kursivera det som 

hamnar lägst hos både pojkar och flickor. 

 
Tabell 3 Vad flickor respektive pojkar i grundskolans tidigare år är minst intresserade av att lära sig mer om, 

med respektive medelvärde.  Kursiverade områden är de som är gemensamma för flickor och pojkars lägsta 

intressen. 

Flickor är minst intresserade av  Pojkar är minst intresserade av  

99. Hur vi kan förbättra skördarna i 

trädgårdar och i jordbruket. 

1,8 99. Ozonlagret och hur det påverkas av 

människan. 

1,8 

100. Alternativa terapier (t. ex akupunktur 

och homeopati) 

1,8 100. Stora misstag inom forskning eller med 

uppfinningar. 

1,8 

101. Hur bensin- och dieselmotorer fungerar 1,8 101. Berömda forskare och deras liv. 1,8 

102. Hur råolja omvandlas till andra material 

som plaster och textilier. 

1,7 102. Växthuseffekten och hur den kan 

förändras av människor 

1,7 

103. Varför forskare ibland är oeniga 1,7 103. Varför religion och naturvetenskap 

ibland kommer i konflikt. 

1,7 

104. Födelsekontroll och preventivmedel 1,7 104. Förmågan hos hudkrämer och lotioner 

att hålla huden ung. 

1,7 

105. Hur kärnkraftverk fungerar. 1,6 105. Hur vetenskapliga tankar och idéer 

ibland utmanar religion, auktoriteter och 

traditioner. 

1,7 

106. Fördelar och nackdelar med modernt 

lantbruk 

1,6 106. Ekologiskt jordbruk som inte använder 

bekämpningsmedel eller konstgödsel. 

1,7 

107. Hur tekniken hjälper oss att ta hand om 

sopor och avfall. 

1,5 107. Hur vi kan förbättra skördarna i 

trädgårdar och i jordbruket. 

1,7 

108. Ekologiskt jordbruk som inte använder 

bekämpningsmedel eller konstgödsel. 

1,5 108. Symmetrier och mönster i blommor 

och blad 

1,5 

 

I tabell 3 syns att eleverna uppvisade ett övergripande starkt ointresse både för ekologiskt 

jordbruk och oenigheter bland forskare. Pojkarna uppvisar ett mindre intresse för både 

växtsymmetri som av hudkrämer som ska hålla huden ung. Flickorna däremot är i högre 

utsträckning betydligt mindre intresserade av teknik i form av kärnkraftverk motorer, men 

också intresset för preventivmedel kommer bland det minst intressanta. 
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Intressant med tanke på den stora debatt som råder i media om den globala uppvärmningen 

och hur vi måste motverka den är det nästan totala ointresset för detta i form av mer hållbar 

utveckling. Å andra sidan är även alternativa terapier stort inom media, men det har i alla fall 

inte fått fäste bland flickorna i undersökningen.  

 

Ur tabell 2 och 3 vill jag gå vidare med att visa hur flickornas respektive pojkarnas 

medelvärden varierar i förhållande till varandra. Detta har jag gjort nedan genom att ranka 

pojkarnas medelvärden i förhållande till flickornas (se Figur 1). Därefter gör jag likadant, men 

utgår istället ifrån pojkarnas medelvärden i fallande skala och jämför med flickornas (se Figur 

2).  

 

 

 

 

Flickors topp tio i förhållande till pojkarnas intresse 
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Figur 1. Flickornas  medelvärden i förhållande till pojkarnas i  fallande skala från det mest populära till det 

minst populära.  

 

Det som benämns med placering i figur 1 är det som återfinns i tabell 1 under vad flickor är 

mest intresserade utav. I figur 1 syns att det som intresserar flickor i högre grad i stort också 

intresserar pojkar, men skillnader finns. De stora skillnaderna ligger i det intresse för varför vi 

drömmer och djur i andra delar av världen som flickorna har men som inte återfinns hos 

pojkarna i samma utsträckning.  

 

För att skapa en helhetsbild av hur det förhåller sig har jag valt att göra samma sak med 

pojkarnas topp tio i figur 2. 



 26 

 

 

Pojkars topp tio i förhållande till flickornas intresse 

för samma objekt

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Placering

M
e

d
e

lv
ä

rd
e

Flickor Medelvärde

Pojkar Medelvärde

 
 
Figur 2. Pojkarnas medelvärden i förhållande till flickornas i fallande skala från det mest populära till det minst 

populära.  

 

I figur 2 kan man utläsa att pojkarna hyser ett mycket större intresse för hur atombomben 

fungerar och explosiva kemikalier än vad flickorna gör. Intressant att notera är också att 

flickornas intresse i två fall överträffar pojkarnas mest uppskattade moment, nämligen hur det 

känns att vara tyngdlös i rymden och om det finns liv i andra delar av världsrymden. Det som 

benämns med placering i figur 2 är det som återfinns i tabell 1 under vad pojkar är mest 

intresserade utav. 

 

Då både skillnader och likheter kunde utläsas ur det som mest intresserade eleverna har jag 

valt att åskådliggöra hur det förhåller sig med det som intresserar dem minst. Jag börjar med 

att redogöra för flickornas lägsta intressen och jämför hur pojkarnas står sig till dem.  
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Flickors lägsta intressen i förhållande till pojkarnas 

intresse för samma objekt
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Figur 3. Flickornas medelvärden i förhållande till pojkarnas i fallanda skala från det tionde minst populära till 

det allra minst populära.  

 

För att visa vad flickor och pojkar är minst intresserade av i relation till varandra har jag gjort 

på samma sätt som i figur 1 och 2. Skillnaderna i intresse utläses i figur 3. De tydligaste 

skillnaderna som kan ses här är att flickornas stora ointresse för kärnkraftverk och motorer 

inte alls återfinns hos pojkarna. Det som benämns med placering i figur 3 är det som återfinns 

i tabell 2 under vad flickor är minst intresserade utav. 

  

För att skapa en helhetsbild väljer jag att i figur 4 göra samma sak men med pojkarnas lägsta 

intressen som utgångspunkt. 

 

Pojkars lägsta intressen i förhållande till flickornas 

intresse för samma objekt
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Figur 4. Pojkarnas medelvärden i förhållande till flickornas i fallande skala från det tionde minst populära till 

det minst populära.  
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Bland pojkarnas lägsta intressen i figur 4 kan noteras att flickorna har ett högre intresse för 

växthuseffekten och misstag inom forskningen. Värt att notera är också det stora hopp som 

finns i intresset hos pojkarna mellan näst sista (förbättring av skördarna) och sista 

(symmetrier i växter) objektet.  

 

Hittills har jag fokuserat på skillnader och likheter mellan pojkar och flickors intressen. Men 

eftersom medelvärdessiffrorna ligger ganska nära varandra, se figur 1-4, är det intressant att 

se på var de gemensamma värdena blir. Jag börjar med det som då upplevdes som mest 

intressant och fortsätter sedan på samma sätt med det som upplevdes som minst intressant att 

lära sig mer om. 

 
Tabell 4. Vad flickor och pojkar gemensamt är intresserade att lära sig mer om 

Gemensamma högsta intressen Medelvärden 

1. Varför vi drömmer när vi sover och vad drömmar kan betyda 2,9 

2. Hur det känns att vara tyngdlös i världsrymden 2,9 

3. Djur i andra delar av världen 2,8 

4. Hur man ska träna för att hålla kroppen i form 2,8 

5. Hur kassettband, CD- och DVD-skivor fungerar 2,8 

6. Hur datorer fungerar 2,7 

7. Våldsamma, farliga och hotfulla djur 2,7 

8. Möjligheten att det kan finnas liv utanför jorden 2,7 

9. Dinosaurier, hur de levde och varför de dog ut. 2,7 

10. Hur atombomben fungerar 2,7 

 

 

Vid jämförelse mellan figur 2 och tabell 4 kan utläsas att pojkarnas intressen i högre 

utsträckning är i harmoni med flickornas än tvärtom. Av dessa tio objekt finns sju med på 

flickornas lista och fem på pojkarnas.  

 
Tabell 5 Vad flickor och pojkar gemensamt är minst intresserade att lära sig mer om 

Gemensamt lägsta intressen Medelvärden 

99. Hur råolja omvandlas till andra material 1,8 

100. Varför religion och naturvetenskap ibland hamnar i konflikt. 1,8 

101. Hur vetenskapliga tankar ibland kommer ibland utmanar religion, 

auktoriteter och traditioner. 

1,8 

102. Varför forskare ibland är oeniga. 1,8 

103. Alternativa terapier (akupunktur, homeopati etc.) 1,8 

104. Hur vi kan förbättra skördarna i trädgårdar och jordbruk. 1,7 

105. Fördelar och möjliga risker med modernt lantbruk. 1,7 

106. Hur tekniken hjälper oss att ta hand om sopor 1,7 

107. Symmetrier och mönster i blommor och blad. 1,6 

108. Ekologiskt jordbruk som inte använder bekämpningsmedel eller 

konstgödsel. 

1,6 
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I tabell 5 kan noteras att det är flickornas lägsta intressen som dominerar, troligen för att 

pojkarna är ointresserade av samma saker i högre utsträckning än flickorna är ointresserade av 

det som pojkarna är ointresserade av. Av dessa tio objekt återfinns fem på pojkarnas lista och 

sju på flickornas.  

 

Resultatsanalys 

 

Av resultaten kan man se att det föreligger stora likheter mellan flickornas och pojkarnas 

intressen, både bland det som de anser vara mest intressant och det som anses minst 

intressant. Jag kan också av resultaten dra slutsatsen att flickornas intressen till större del 

delas utav pojkarna än tvärtom. Jag är samtidigt medveten om att detta är en studie begränsad 

till ett fåtal skolor och drygt 100 elever och kan därför inte svara för alla svenska elever, men 

jag anser ändå att resultaten ger så tydliga indikationer som tyder på detta att det är värt att 

lyfta fram och diskutera.  

 

 Även rymden är ett intressant område för eleverna som återkommer både ur ett fysikaliskt 

och biologiskt perspektiv, vilket är något som återfinns också bland 15-åringarna. Ett intresse 

som skolan borde ta på allvar och som dessutom öppnar upp för annan mer faktabaserad 

undervisning än frågeställningarna i sig, till exempel är kunskaper om tyngd, vikt, massa, 

materia och rörelse centrala.  

 

Att flickors intressen i så hög grad delas av pojkarna (snarare än tvärtom) både på topp- och 

bottenskalan indikerar att en intressecentrerad undervisning baserad på flickornas intressen 

inte skulle missgynna pojkarna i någon stor utsträckning. Samtidigt så indikerar resultaten i 

bottenlistan att ett krafttag för att öka intresset för ekologi och hållbart samhälle måste tas, 

elevernas åsikter är med största sannolikhet i hög grad baserade på erfarenheten från skolans 

undervisning i ämnet vilket innebär att loppet inte är kört för en sådan undervisning. Förutsatt 

att den förändras.  

 

En trolig anledning till detta är att flickorna i större utsträckning är positiva till skolans 

naturvetenskap, vilket kunde utläsas i Figur 1 och Figur 2.  
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En annan tolkning är att pojkarna är intresserade av fler områden än vad flickorna är, vilket 

skulle kunna vara en tolkning av Figur 3 och 4. 

 

En slutsats som går att dra av dessa resultat är att eleverna i grundskolans tidigare år är mer 

intresserade av vad som kan kallas faktakunskaper. Hur ögat fungerar, hur laser fungerar och 

tekniska tillämpningar. Även fakta om djur och växter ligger högt bland intressena till 

skillnad från mer resonerande former av naturvetenskap och teknik som om konflikter mellan 

kyrka och naturvetenskap. Dessa fynd på topplistorna hos elever i grundskolans tidigare år 

saknas i väldigt hög utsträckning hos eleverna i de senare åren. Jag återkommer om detta i 

diskussionsdelen. 

 

Det är också den mest signifikanta skillnaden som föreligger mellan denna undersökning och 

den som gjorts på svenska 15-åringar. Likheterna är i övrigt lika med ett stort intresse för ur 

man ska träna och varför vi drömmer. Intresset för hur narkotiska preparat påverkar kroppen 

återfinns dock inte vare sig på pojkarnas eller flickornas topplista hos eleverna i grundskolans 

tidigare år.  

 

Även på bottenplaceringarna är likheterna mellan grundskolans tidigare år och 15-åringarna 

slående. Det som inte finns med i min undersöknings bottenlista är frågan om berömda 

forskares liv och hur växter lever och förökar sig. Men detta är inte ämnen som ligger på den 

övre halvan av 11-åringarnas intressen heller. Något värt att poängtera dock är att skillnaderna 

i gruppen jag undersökt vad gäller bottenlistan är att det föreligger stora skillnader mellan 

pojkar och flickor. Något som inte var lika tydligt när det gällde 15-åringarna. 
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Diskussion 

Många författare är oroliga för att elever i dag är ointresserade av naturvetenskap och hellre 

ägnar sig åt sånt som ger snabb utdelning, i form av kunskap eller annat värdefullt. Om det är 

något som ROSE-projektet visat, så är det att det är helt fel. Både min undersökning och i 

andra (t ex Pell & Jarvis 2001) har visat att det finns ett starkt intresse för naturvetenskapligt 

innehåll. Problemet är snarare att skolan inte klarar av att möta eleverna på den nivå de är 

intresserade av att bli bemötta. Det hela är en fråga om ungdomskultur och hur vi kan hitta 

sätt att kommunicera innehållet så det är mer i fas med denna. Svaret på min första 

frågeställning är således att ungdomar i grundskolans tidigare år har ett stort intresse för 

naturvetenskap, men det är innehållet vi måste rikta uppmärksamhet mot, inte enskilda ämnen 

eller en så bred kategori som ”naturvetenskap”. Jag kommer nu att gå vidare och diskutera 

mina resultat, sätta dem i relation till den bakgrund jag redogjort för samt föra ett resonemang 

om min andra frågeställning och peka ut var framtida insatser behövs.  

 

De ämnen som toppade flickornas lista handlade om djur i andra delar av världen, varför vi 

drömmer när vi sover och om viktlöshet i rymden. Det intressanta är att det skiljer sig hos 

pojkarna, som framför allt är intresserade av ny teknik och explosiva kemikalier och vapen. 

Det ställer en öppen fråga kring vilka områden som ska prioriteras om det är elevernas 

intressen och funderingar som ska mötas i undervisningen.  

 

En annan intressant aspekt som kunde utläsas var att flickor generellt sett är mer intresserade 

än pojkar. Detta talar för att pojkar har färre områden de rankar högt men också att 

nyfikenheten är större hos flickorna eftersom många av de objekt som fanns med i enkäten 

med största sannolikhet inte hunnits gå igenom hittills under deras skolgång. Detta är 

intressant för siffrorna talar sitt tydliga språk även fyra år senare: att det är flickorna som 

framstår som mer intresserade av naturvetenskap och teknik (Jidesjö & Oscarsson, 2004). 

Detta motsäger den generella diskussionen att undervisningen i naturvetenskap och teknik 

vänder sig mer till pojkarna. 

 

 

Dessa förhållanden kan knytas till de redogörelser Klopfer  gjorde rörande förhållningssätt till 

naturvetenskap och hur man ska uppnå ett gott sådant hos eleverna.  
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Hans huvudtes är att om skolan arbetar med att utveckla de positiva attityderna gentemot 

naturvetenskap så kommer eleverna framöver att välja en naturvetenskaplig studieväg. Om 

det påståendet läggs som grund blir följdfrågan hur lärare skapar en positiv attityd gentemot 

naturvetenskapen.  

 

Pell & Jarvis (2001) konstaterade att det var genom praktiska aktiviteter som elevernas 

intresse för naturvetenskapen väcktes, och att detta inte var genusbundet. Samtidigt 

konstaterade Piburn (2001) att det måste finnas utrymme för eleverna att diskutera sig fram 

till svaret, att alltför stängda och/eller förutsägbara svar på olika experiment tråkade ut 

eleverna. Det kan sägas vara ett påstående som står i kontrast till mina resultat. Det som 

främst intresserar eleverna är sådant som inte kan sägas falla inom ramen för hands-on 

aktiviteter. Däremot verkar resultaten om de öppna svaren överensstämma med mina resultat, 

där många av de mest populära objekten var sådana där det inte finns ett givet svar, utan 

kräver en del funderande. Det är till exempel svårt att på ett och endast ett sätt förklara vad 

drömmar betyder och exakt huruvida det faktiskt finns liv utanför jorden. Lika lite kan det i 

klassrummet gå att påvisa hur atombomben de facto fungerar och användandet av explosiva 

kemikalier.   

 

Mina resultat där frågan om drömmar hamnar högt upp ställer den naturvetenskapliga 

undervisningen inför ett ytterligare problem. Det är ett område som faller utanför den 

traditionella naturvetenskapen och snarare är något för ämnet psykologi. Men å andra sidan 

handlar en hel del medicinsk forskning om vad som händer i hjärnan när vi sover. Det finns 

helt klart en vetenskaplig komponent även i detta innehåll.  Frågan är om det är något som då 

ska lämnas därhän, liksom frågan om det finns liv på andra platser i rymden. Båda dessa 

frågeställningar återfanns även i toppskiktet av Jidesjö & Oscarssons undersökning (2005) så 

troligen är det frågeställningar som är viktiga delar av ungdomars liv. Ökad betydelse ges då 

till vad läraren väljer att undervisa om eftersom det resulterar i uppfattningen hos eleverna 

gentemot skolans naturvetenskapliga undervisning. Att lära sig att framställa detta på ett 

seriöst sätt är en utmaning, både för verksamma lärare i fortbildningssammanhang samt för 

lärarutbildningen. Jag menar att även kontroversiella frågor kan väcka ett intresse och kan ge 

ett ypperligt tillfälle till diskussioner om vad vetenskapen handlar om, till skillnad från 

ovetenskap. En förmåga att lyfta sådana diskussioner och klargöra skillnader kan peka ut 

styrkan med en tilltro till vetenskap och humanism och tillsammans med eleverna mejsla fram 

vad alternativen erbjuder, men också väcka den relevanta diskussionen om vad vi ska tro på. 
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Med tanke på de data jag fått när jag vänt mig till eleverna anser jag detta vara en fråga som 

behöver tas på större allvar.  

 

Men lika mycket som jag sett att det finns ett intresse, så finns det också områden som inte 

alls verkar intressera eleverna. Intressant att notera är den motvilja som finns hos eleverna 

gentemot jordbruk och om människorna bakom forskningen, ett resultat som inte återfanns i 

Jidesjö och Oscarssons (2004) undersökning hos svenska 15-åringar. Ett annat intressant 

resultat är att flickorna anser att preventivmedel och födelsekontroll är väldigt ointressant 

eftersom de vid 11 års ålder borde vara medvetna om hur barn kommer till. Inte heller 

pojkarna är särskilt intresserade och det gemensamma medelvärdet på frågan blev 1,8. 

Intressant är att jämföra med det resultat som kunnat observeras hos 15-åringarna där samma 

objekt låg bland de mest intressanta för flickorna (Sjöberg, 2005). 

 

 

Intressant är att de låga siffrorna återfinns i områden som får betraktas som spännande ur etisk 

synpunkt och är relevanta även ur andra perspektiv som skönhetsoperationer, abort, och HIV 

och Aids. Något som jag påpekade redan i resultatanalysen, det verkar helt tydligt vara som så 

att det finns ett grundläggande intresse i många lägen för det som kallas faktakunskaper. Vi 

kan se hur kunskaper kring tekniska tillämpningar, djur i närmiljön och i andra delar av 

världen, ögats funktion och kunskaper kring hur kroppen fungerar efterfrågas. Detta innehåll 

handlar om grundläggande zoologi, anatomi, teknologi och fysiologi. Det skulle kunna vara 

en tydlig indikation på att det i grundskolans tidigare år är mer lämpligt med denna slags 

kontext för att senare fördjupa detta innehåll och koppla till samhällskontexter som ohälsa och 

miljö. Ett annat exempel på detta som vore intressant att undersöka vidare är att till exempel 

själva namnsättningen av grundämnen och hur de är organiserade i det periodiska systemet 

förs ner till grundskolans tidigare år och mer övergripande och etiska frågor som handlar om 

materiens användning i samhället tas upp och fördjupas i grundskolans senare år. Det skulle 

då handlar om till exempel vapen, bomber, mediciner, design av molekyler, energianvändning 

och materialutveckling. Detta skulle också vara i harmoni med att undervisningen i 

naturvetenskap och teknik är något som hela tiden byggs på, breddas och fördjupas och 

förbereder för samhällsliv.  
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Med Schibecis resultat i bakhuvudet om genus som den mest signifikanta variabeln vad gäller 

attityder till skolans naturvetenskap är det intressant att studera de stora skillnaderna som 

finns kring vad eleverna uppvisade minst intresse för. Flickornas stora ointresse för 

kärnkraftverk och motorer återfinns inte alls hos pojkarna (se figur 3). På samma sätt som 

växthuseffekten inte alls är lika ointressant enligt flickorna. Jämför man dessa resultat med de 

från den tidigare svenska studien så är det intressant att se att flera av dessa områden 

återkommer. Liksom det faktum att pojkarnas intressen i betydligt högre utsträckning är 

samma vid 11 som vid 15 års ålder.  

 

Både jag och många författare fokuserar på den skillnad som ligger i attityder hos pojkar och 

flickor. Det finns två sätt att närma sig den skillnaden och det ena bygger på att biologiska 

skillnader mellan pojkar och flickor är det relevanta och den andra att det är samhället, och i 

det här fallet, skolan som formar och uppmuntrar olikheter. Det är grundläggande för vidare 

grepp kring frågan, för väljer vi att tro på biologin som determinant så är de mönster vi ser i 

skolan vad gäller pojkar och flickor huggna i sten. Väljer vi istället att se till kulturella 

aspekter så problematiserar vi i stället läromiljön som vi faktiskt kan förändra 

förutsättningarna och öka intresset och förbättra attityderna. Mina data visar att flickornas 

intressen i högre grad delas av pojkarna än tvärtom, vilket skulle göra att ett genusperspektiv i 

undervisningen inte bara skulle gynna flickorna utan även pojkarna. 

 

 

En vetenskap som uppfattas som död och som efterlämnade statiska teorier och lagar väcker 

inte ett intresse, är något både Osborne et. al (2003) och Jidesjö och Oscarsson (2005) 

påpekat. Intresset hos barn i de tidiga åren är lågt för att arbeta med ”stora män” inom 

vetenskapen. Jag anser att en trolig anledning till detta är att ett sånt studiesätt alltför mycket 

påminner om det som försiggår i andra ämnen, där man i historia läser om kungar och i 

svenskan får lära sig om de stora författarna. I stora delar av undervisningen saknas i dag ett 

nutida perspektiv (Osborne et. al, 2003) och kopplingar till elevernas vardag och det samhälle 

vi lever i idag. Vilket styrks av de resultat som min undersökning genererat i form av till 

exempel pojkars stora intresse för datorer, hur dvd-spelare fungerar och kloning. På samma 

sätt ligger flickors intresse hos djur i andra delar av världen, hur man ska träna för att hålla 

kroppen i form och fascinationen för huruvida det finns liv i andra delar av rymden. Allt detta 

är viktiga delar i vår kultur och handlar om globala frågor.  
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Jag menar att det inte är någon slump att eleverna svarar som de gör och även med mitt 

begränsade urval fås tydliga resultat som inte kan viftas bort. Jag vill därför argumentera för 

större fokus inom forskningen på innehållsfrågor som är relaterade till verkliga problem och 

utmaningar i samhället.  

 

Vidare måste skolan våga pröva nya vägar för att även få in de områden som eleverna inte är 

intresserade utav. Det viktiga budskapet är inte att man bara ska hålla på med det som 

eleverna tycker är relevant, utan det ska fungera även för andra aktörer, som politiker, 

samhällsaktörer som företag, föräldrar, kollegor osv. Men frågan blir då som ovan, att om 

elevernas intressen handlar om aktuella saker som är viktiga i dagens kultur, då är det i så fall 

sånt som företag arbetar med och samhällslivet faktiskt handlar om. Ungdomarna är i linje 

med omgivande samhälle och det måste på något sätt förvaltas i skolan. Men hur gör man det 

och vad betyder det för hur man hanterar sitt innehåll i relation till målstyrning? Till exempel 

så hamnade frågorna om djur högt medan de om ekologi och hållbar utveckling lågt. Även om 

det föreligger en risk för pessimism så kan även dessa två områden förenas. Den globala 

faunan är ett ypperligt exempel på vad som händer när människan begår rovdrift på naturen, 

vilket också kan kopplas till den svenska floran som inte hamnar högt i popularitet. Att i 

undervisning förstå kopplingar mellan lokalt och globalt skulle alltså kunna skapa ett större 

engagemang och intresse hos eleverna. Jag tror personligen att skolan dras med gamla 

uppdelningar av naturvetenskapen som styckar upp den i för små fristående bitar som gör att 

helheten försvinner och de små enskilda bitarna bär på för lite intresse. Jag tror att vi genom 

att öppna upp skolans naturvetenskapliga och teknologiska undervisning till vad eleverna är 

intresserade av, kontexter med större sammanhang, kan åstadkomma en verklig skillnad och 

en betydligt mer intressant och givande naturvetenskap. Kanske skulle också en sådan väg ge 

ökad måluppfyllelse i relation till hela skolans uppdrag i form av värdegrund, demokrati och 

en mer hållbar samhällsutveckling. Det är så en levande demokrati är trogen sina medborgare, 

men som jag sagt tidigare, det behövs betydligt mer empiri kring dessa frågor för att förstå 

vad de innebär och vilka konsekvenserna är.   

 

 

En problematik som lyfts fram starkt är problemet i övergången mellan grundskolans tidigare 

och dess senare år. Lärare nonchalerar ofta vad eleverna lärt sig tidigare och gör om samma 

saker, som de redan gjort under flera års tid och läraren arbetar inte på att fördjupa och bredda 

de kunskaper eleverna redan har (Galton, 2002).  
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Detta kan få katastrofala följder för engagemang och intresse, som visat sig vara högt under 

grundskolans tidigare år, men som enligt flera undersökningar falnar under grundskolans 

senare år (Sjöberg, 2005). Enligt de resultat som kommit fram i min studie och även i hela 

ROSE-studien är att det finns ett stort intresse bland ungdomar för ämnesinnehållet. Ett 

intresse som kan förvaltas på ett helt annat sätt och resultera i en, för eleverna, mer angelägen 

naturvetenskaplig undervisning. En sådan undervisning skulle säkerligen också resultera i att 

fler elever valde en naturvetenskaplig studiegång efter grundskolan, vilket också är ett viktigt 

mål.  

 

Vad behövs för att komma dit? Jag tror på tre viktiga komponenter som tillsammans kan 

utgöra en väldigt stabil grund. Appleton (2002) talar om lärarutbildningen som en relevant 

grund eftersom utan lärare med handfasta grundläggande kunskaper fallerar i många fall delar 

av undervisningen i naturvetenskap och teknik. Fast bara en gedigen lärarutbildning räcker 

inte. Goodnough (2002) talar om behovet av fortbildning för att kunna applicera de teoretiska 

kunskaperna från universitetet till en mer handfast lärarvardag. Briscoe & Wells (2001) 

belyser en annan aspekt och det är att fortbildning kan förändra attityden hos lärare gentemot 

naturvetenskap och teknik, att man går från lättförståeliga och roliga experiment till en 

pedagogisk verksamhet som har som främsta mål att underlätta förståelsen för naturvetenskap 

och teknik. Men kanske allra viktigast för att nå till en samlad studiegång i naturvetenskap 

och teknik är samarbete mellan lärare i grundskolans tidigare och senare år. Den lista som 

Baund & Driver (2005) har om hur eleverna upplever undervisningen i tidigare och senare år 

är ingen munter läsning för lärare som undervisar i grundskolans senare år. Det är ur ett 

sådant samarbete, som goda exempel kan plockas fram, vilket kan leda till att skolans uppdrag 

genomförs med högre måluppfyllelse och som tar utgångspunkt i just en ”naturvetenskap för 

alla” över flera år.  

 

 

Även om slutsatsen kan dras att det inte är något kontroversiellt i det så återkommer ett 

problem som bland andra Parker (2004) påpekade. Dagens lärare i naturvetenskap för 

grundskolans tidigare år besitter inte nödvändiga kunskaper i just naturvetenskap och teknik 

för att alltid bedriva en effektiv undervisning. För om den naturvetenskapliga undervisningen 

går ut på att endast syssla med hands-on-aktiviteter, som läraren själv uppfattar som roliga har 

vi ett allvarligt problem eftersom undervisningen måste vara i fas med eleverna och bygga på 

deras kunskaper och erfarenheter (Appleton 2002).  
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Eleverna har erfarenheter utifrån det samhälle de växer upp i och eftersom samhället 

förändras snabbt så måste det finnas en förståelse inom skola och lärarutbildning för vad detta 

får för konsekvenser. Att möta eleverna där de befinner sig och med de erfarenheter de bär 

med sig ställer stora krav på lärares kompetens. Briscoe & Wells (2001) är inne på att det 

faktiskt finns möjligheter att arbeta med detta. Om skolan öppnar upp för en mer 

forskningsanknuten förankring och samtal lärare emellan. För  egen del anser jag att det är en 

katastrof när dörren till klassrummet stängs och inget av det som sker där inne kommuniceras 

med någon annan än de närvarande eleverna. Det är vetenskap det handlar om och det finns 

kompetens i andra delar av samhället som skolan i mycket högre utsträckning måste relatera 

till och förmodligen också skapa umgängesformer med. 

 

Parker (2004) påpekade att vi måste utsätta eleverna för kognitiva konflikter för att få deras 

tänkande att utvecklas inom naturvetenskapen. För att nå dit krävs att lärarna har 

ämneskunskaper och kan hantera dem på ett flexibelt sätt, och framför allt en möjlighet att 

uppdatera sig på aktuell forskning. Briscoe och Wells (2001) påpekar vikten av detta eftersom 

det utöver nya kunskaper ger lärarna verktyg till en kontinuerlig utvärdering och utveckling 

av sitt sätt att arbeta. Verktyg som de hävdar är svåra att få i skolans dagliga verksamhet. I 

alla fall om vi vill få in naturvetenskapen i en kulturell kontext och bort från den rent 

instrumentella nivån. 

 

Hur gör vi för att komma vidare? Projektet NTA är ett möjligt steg på vägen med grundliga 

förklaringar och ett tematiskt tänkande med elevens lärande i fokus, som underlättar även för 

lärare utan grundläggande naturvetenskaplig utbildning att få igång en undervisning i 

naturvetenskap och teknik. För som tidigare påpekats är bristen på sammanhang ett av de 

stora problemen i den naturvetenskapliga undervisningen i grundskolans tidigare år 

tillsammans med ett användande av hands-on aktiviteter som inte fördjupas och/eller 

kontextualiseras. På det finns som sagt också problemet med lärare som känner sig osäkra 

inom det naturvetenskapliga fältet. Det är ett mycket konkret sätt att ta hjälp av övriga delar 

av samhället och föra in det i skolan.  

 

Självklart löser inte NTA alla problem för till exempel bygger det inte på vad de berörda 

eleverna själva alltid är intresserade av. Även om arbetssättet bygger på att sätta elevernas 

frågor i centrum, är frågorna begränsade till de områden som NTA behandlar.  

 



 38 

Detta ställer ytterligare krav på välutbildade lärare och på lärarutbildningen samt möjligheten 

till fortbildning. NTA är dock ett projekt som visat sig fungera och jag är helt övertygad om 

att det är möjligt att bygga vidare på dessa perspektiv, men vi måste bli mer informerade 

innan viktiga insatser görs så inte förenklingar och förutfattade meningar får härja fritt. Mina 

resultat tyder på att övergången mellan det vi kallar grundskolans tidigare och senare år inte är 

enkel och förståelsen för vad denna innebär både vad gäller innehåll och kontextualisering 

behöver utvecklas.  

 

Den här studien kan betraktas som en pilotundersökning när det handlar om attityder 

gentemot naturvetenskap hos elever i grundskolans tidigare år, men den pekar på att samma 

disharmoni råder i grundskolans tidigare år som det gör i grundskolans senare år när det 

handlar om diskrepans mellan vad som fokuseras på i läromedel och styrdokument och vad 

eleverna själva är intresserade av. Framför allt påvisar min studie att det finns skillnader 

mellan vad olika åldersgrupper är intresserade utav, vilket ännu mer påvisar behovet av 

ytterligare undersökningar i olika åldersgrupper för att utveckla skolans naturvetenskapliga 

undervisning. Större undersökningar utav den här åldersgruppens attityder och värderingar är 

önskvärt, i alla fall om målet med skolans naturvetenskapliga undervisning ska upplevas som 

intressant och relevant för de elever som möter den.  

 

Detta innebär också att debatten som försiggår om skolans naturvetenskap och teknik inte 

bara kan handla om hur man väljer att hantera innehållet utan att det i stor utsträckning också 

handlar om vad man behandlar. Mer forskning på dessa grupper (och kanske ännu yngre 

elever) kan klargöra både vad som ska undervisas, när och hur och framför allt kan den 

fullständiga ROSE-enkäten,  tillsammans med andra studier, användas för att skapa en mer 

fullständig bild om läget.  

 

 

Det här arbetet skulle jag gärna också se som en del av en grund för skolutvecklingsprojekt 

för skolans undervisning i naturvetenskaperna och teknologi. En utveckling är möjlig och en 

förändring baserad på elevernas intresse skulle vara något vi inte prövat hittills. Kritik kan 

självklart riktas mot att det är elevernas intressen som ska styra undervisningen och inte 

lärarens utbildning, skolverkets kompetens eller politikers åsikter.  
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För eleverna är antagligen inte mest kompetenta att avgöra vad som är mest lämpligt för att de 

ska klara vidare studier i naturvetenskapliga ämnen, men väldigt många gör det inte ens i dag 

när det är andra som bestämmer åt dem. Det eleverna vet mer än någon annan är vad de själva 

är intresserade att lära sig mer av. En sådan grund kan utvecklas vidare i andra delar, för 

precis som i naturen sitter alla delar i naturvetenskapen till syvende och sist ihop. Det vill 

säga, självklart är det uppdraget som ska genomföras, men för att nå dit och för att 

undervisningen ska framstå som trovärdig, och för att eleverna ska känna att de socialiseras in 

i dagens samhälle och de aktuella frågor som handlar om våra liv, måste undervisningen ta sin 

utgångspunkt i ungdomskulturen. Vuxna är i skolan för elevernas utveckling till medborgare.  

 

Troligtvis ligger inte det största hindret för en sådan utveckling i oviljan hos politiker 

och/eller ansvariga myndigheter utan snarare i den svenska skolans struktur och traditioner. 

Som tidigare påpekats så råder det ofta täta skott mellan grundskolans tidigare och dess senare 

år och baserat på egen erfarenhet så verkar så även vara fallet mellan det som tidigare kallades 

lågstadiet och mellanstadiet. Så även där måste det till förändringar och även om jag inte 

undersökt det så skulle säkerligen undervisande lärare i andra ämnen säga samma sak. För en 

sammanhållen kunskapsutveckling på nio obligatoriska år i grundskolan är betydligt bättre än 

en som abrupt avbryts vart tredje. 

 

Sammanfattningsvis så ser jag en vidareutveckling av lärarutbildningen, kontinuerlig 

fortbildning och ett öppnare klimat mellan grundskolans tidigare och senare år som 

grundläggande för att utveckla skolans undervisning i naturvetenskap och teknik. Mina 

viktigaste fynd är det faktum att flickor är betydligt mer intresserade av naturvetenskap än vad 

den svenska debatten vill göra gällande, men också det faktum att intresset överlag i 

grundskolans tidigare år är väldigt högt på områden som är betydligt mer faktaintensiva än de 

områden som berörs i dagens undervisning. Men det allra viktigaste fyndet är att eftersom det 

jag har hittat på sin höjd kan sägas vara indikationer är det stora behovet av ytterligare 

forskning inom området.  

 

 

 



 40 

Källförteckning 

 

Appleton, Ken (2002) »Science Activities That Work: Perceptions of Primary School 

Teachers« Research in Science Education 32. 393-410 

 

Aron, I. E (1980) Moral education: the formalist tradition and the Deweyan alternative, i B. 

Munsey (red) Moral Development, Moral Education and Kohlberg (Alabama, Religious 

Education Press) 

 

Braund & Driver (2005) »Pupil’s perceptions of practical science in primary and secondary 

school: implication for improving progression and continuity of learning« Educational 

Research, Vol. 47, No. 1, Mars 2005, 77-91 

 

Briscoe & Wells (2001) I »Reforming Primary Science Assessment Practices: A Case Study 

of One Teacher’s Professional Development Through Action Research« Science Education, 

Vol. 86, No 3. 417-435 

 

Bryman, Alan (2002) Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber Ekonomi 

 

Colley et. al (1994) »School subject preference of pupils in single sex and co-educational 

secondary schools. « Educational Studies, 20, 379-386 

 

Davies & McMahon (2004) »A smooth trajectory: developing continuity and progression 

between primary and secondary science education through a jointly-planned projectiles 

project« International Journal of Science Education, 25 juni 2004, Vol. 26, No. 8. 1009-1021 

 

Ejlertsson, Göran (1996) Enkäten i praktiken: en handbok i enkätmetodik. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Gardner, P. L. (1995) »Measuring attitudes to science.« Research in Science Education, 25, 

283-289 

 

Goodnough, Karen (2002) »Teacher Development through Collaborative Inquiry: Primary 

Teachers Enhance Their Professional Knowledge of Science Teaching and Learning« Paper 

till NARST Annual Meeting, New Orleans, April 2002 

 

Hartman, Sven (2003) Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter. Falun: Natur och 

Kultur 

 

Jidesjö & Oscarsson (2004) Students’ attitudes to science and technology – First results from 

the ROSE-project in Sweden [Opublicerat manus.] 

 

Jidesjö & Oscarsson (2005) What Science Teachers Teach and Its Relations to Students’ 

Interest in Science and Technology. [Opublicerat manus] 

 

Littledyke, Michael (2004) »Primary children’s views on science and environmental issues: 

examples of environmental cognitive and moral development« Environmental Education 

Research Vol. 10, No. 2, Maj 2004. 217-235 

 



 41 

Lpo94, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, 2001. 

Stockholm: Fritzes 

 

Myers & Fouts (1992) »A cluster analysis of high school science classroom environments and 

attitude toward science. « Journal of Research in Science Teaching, 29, 929-937 

 

NTA (2006) Naturvetenskap och teknik för alla (2006-10-10) 

http://www.nta.nu/index.php?categoryid=15&s=0427299b0ba61be43519708fac467975& 

 

Osborne et. al (2003) »Attitudes towards science: a review of the literature and its 

implications« International Journey of Science Education, vol. 25, No. 9, 1049-1079 

 

Parker, Joan (2004) »The Synthesis of subject and pedagogy for effective learning and 

teaching in primary science education« British Educational Research Journal Vol. 30, No 6, 

December 2004. 819-839 

 

Pell & Jarvis (2001) »Developing attitude to science scales for use with children of ages from 

five to eleven years« International Journal of Science Education, 2001, Vol. 23, no 8, 847-

862 

 

Piburn & Baker (2003) »If I were the teacher… qualitative study of attitude toward science.« 

Science Education, 77, 393-406 

 

Schreiner & Sjøberg (2004) Sowing the seeds of ROSE. Acta Didactica 4/2004. Oslo 

Universitet: Department of teacher education and school development 

 

Sjøberg, Svein (2005) Naturvetenskap som allmänbildning – en kritisk ämnesdidaktik. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Sjøberg & Schreiner (2002) ROSE Handbook – Introduction, guidelines and underlying 

ideas. (2005-12-01). http://folk.uio.no/sveinsj/ROSE%20handbook.htm 

 

Skamp, Keith (2001) »A longitudinal study of the influences of primary and secondary 

school, university and practicum on student teachers’ images of effective primary science 

practice« International Journey of Science Education, 2001, Vol. 23, No 3. 227-245 

 

Skolverket (2000) Kursinformationssystemet för skolan, naturorienterade ämnen  

(2006-09-20) 

http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=23&skolform=11&i

d=3878&extraId=2087 

 

Vetenskapsrådet (2002) Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet 

 

http://folk.uio.no/sveinsj/ROSE%20handbook.htm

