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Sammanfattning  

Det här arbetet behandlar den situation som idag råder, gällande problematiken kring fallande intresse för 

naturvetenskapliga och tekniska utbildningar. Jag belyser hur det ser ut idag och vad forskning pekar på för 

olika lösningar för att öka intresset inom naturvetenskapliga ämnen i skolan. Ett exempel på en sådan 

lösning har genomförts på en svensk gymnasieskolas naturvetenskapliga program. Där har lärarna arbetat 

mer ämnesintegrerat, med tydligt fokus på programmålen för att stärka kärnkompetenserna. Det här 

försöket har jag studerat med stöd av en enkät för att mäta förändringar i elevernas attityder samt tagit del 

av lärarnas observationer. Resultaten visar att dessa elever efter avslutat projekt bland annat är mer 

källkritiska, tycker naturvetenskapliga ämnen är enklare och ser tydligare samband mellan problem i 

samhället och skolans undervisning i naturvetenskap, än parallellklassen som läst på traditionellt vis. 

Eleverna blir också mer positivt inställda till en fortsatt karriär inom områdena naturvetenskap och teknik. 

Implikationerna av projektet indikerar att om skolans mer övergripande mål, i detta fall kärnkompetenser 

och programmål, uppmärksammas i större utsträckning, kan det i högre grad bidra till uppsatta mål med 

skolans verksamhet och samtidigt medföra flera förändringar i elevers attityder till naturvetenskap och 

teknik som är prioriterade både inom forskning såväl som i skolmyndigheters utvecklingsprojekt. Därför 

diskuteras resultaten utifrån dessa implikationer.  
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1 Inledning 

Många undersökningar visar hur intresset för naturvetenskapliga studier ständigt 

minskar. Färre söker sig till de naturvetenskapliga och tekniska programmen på 

universiteten. Samtidigt ser vi en bild av industrin, där fler och fler företag flyttar 

ut ur Sverige, till länder som Kina, med billigare arbetskraft. Detta gör att vi i 

Sverige behöver en annan typ av arbetskraft, då vi här kan behålla kompetensen, i 

form av ingenjörer med mera. Trots detta så minskar alltså intresset för just dessa 

områden. Det kan bli ett stort problem för vårt samhälle som behöver betydligt 

fler duktiga naturvetare från gymnasieskolan vidare till universitetsnivå, för att vi 

ska kunna stå oss i den internationella konkurrensen. 

 

Hösten 2003 startade ett projekt på en gymnasieskola i Linköping, som har 

påverkat en klass på det naturvetenskapliga programmet. Klassen fick kliva in i 

projektet när de började sitt andra år. Det här projektet kallades ”Metodiska 

redskap för att förstärka kärnkompetenserna inom NV-programmet” och syftade 

till att med hjälp av metodiska redskap utveckla de så kallade kärnkompetenserna 

(till exempel, förmågan att söka och bearbeta information, kommunicera, att 

samarbeta, analysera och lösa problem) hos eleverna och sträva mot 

programmålen. 

 

Det här arbetet belyser en del av den problematik som finns kring att ta nya grepp 

i naturvetenskaplig undervisning. Jag har samlat in, sammanställt och analyserat 

enkäter, som eleverna fått fylla i vid två tillfällen. Denna empiri belyser hur 

arbetssättet utvecklat elevernas synsätt på naturvetenskap och deras intressen för 

innehållet. 

 

Den här uppsatsens syfte är att se om ett förändrat arbetssätt i gymnasieskolan kan 

öka intresset hos eleverna för naturvetenskap och teknik, samt vilka andra effekter 

detta projekt medfört. Detta undersöks genom att samla empiri från projektet 

Metodiska redskap för att förstärka kärnkompetenserna inom NV-programmet, 

Utvärderingen består dels i vad lärarna har sett för förändringar hos eleverna, men 

framför allt baseras analysen på de data som genererats via den enkät eleverna fått 
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besvara. Resultaten och diskussionen sätts in i det sammanhang som handlar om 

elevers intresse för naturvetenskap.  

Jag diskuterar och belyser följande frågeställningar. 

 Kan ett förändrat arbetssätt påverka elevernas intresse för naturvetenskap? 

 Om inte intresset ändras, vilken annan påverkan sker och vilka 

implikationer har det för forskning och skolutveckling?  

 

Arbetet inleds med en kortare genomgång av forskningsläget av ungdomars 

intresse för naturvetenskap, vilken utgör den bakgrund mot vilken resultaten 

diskuteras. Därefter kommer ett kapitel i vilket projektet beskrivs. Jag fortsätter 

sedan med att redogöra för den metod jag använt för att samla och analysera data, 

därpå följer en redogörelse av resultaten. Arbetet avslutas med att dessa resultat 

sätts i relation till bakgrunden. 
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2 Bakgrund 

För att ta reda på elevers perspektiv på naturvetenskaplig undervisning i skolan 

lyfter jag här fram viktiga delar inom den ämnesdidaktiska forskningen, som 

beskriver en problematisk situation. Jag framhäver hur olika studier ser på 

problemen och vilka olika lösningsförslag som pekas ut.  

 

2.1 Ungdomars intresse för Naturvetenskap och teknik 

Under de tidigare skolåren (år 1-6) beskriver Myndigheten för skolutveckling 

(2005) att eleverna har ett starkt intresse för de naturvetenskapliga ämnena, men 

någonstans på vägen minskar detta intresse.  Gång på gång visas larmrapporter 

om minskat intresse för naturvetenskapliga och tekniska ämnen. I England säger 

siffror att antalet elever som fullföljer motsvarande gymnasiets kurser i kemi och 

fysik minskat med 20-30 % under de senaste tio åren (Curtis, 2003). Samtidigt 

visar en annan studie i England att 87 % av elever i åldrarna 14-16 ser 

naturvetenskap och teknik som viktiga eller mycket viktiga för vardagslivet 

(Osborne, Simon & Collins, 2003).  

 

Myndigheten för skolutveckling (2005) beskriver hur näringslivet behöver 

välutbildade naturvetare och tekniker. Ett gemensamt mål inom EU är att öka 

rekryteringen till dessa utbildningar. Finland, Sverige och Norge är de länder i 

Europa som har högst antal forskare i förhållande till befolkningsmängd (High 

Level Group, 2004). Trots det beskrivs i Sverige att intresset inom de 

naturvetenskapliga ämnena är lågt. Framförallt är det lågt inom fysik och kemi för 

eleverna i år 9. Även om intresset som sagt anses vara högre i Sverige än i många 

andra länder. Utvärderingar för att mäta uppnåendemålen visar också på brister 

hos elevers kunskaper, i bland annat kemi och matematik (Myndigheten för 

skolutveckling, 2005)   

 

Haas (2005) beskriver situationen i Tyskland, där elevers intressen, precis som i 

Sverige är låga för naturvetenskap och teknik i skolan. Han anser dock att 

trenden, med färre och färre sökande till naturvetenskapliga utbildningar på 
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universitetsnivån, inte kommer att fortsätta. Istället beskriver han det som en 

process där arbetsmarknaden ständigt förändras. När ett yrkesområde är på toppen 

så söker sig också väldigt många till dessa utbildningar. Detta var fallet i 

Tyskland under slutet av 80-talet och början av 90-talet. Detta anses ha att göra 

med Berlinmurens fall, som innebar många ingenjörsjobb under åren kring 1989 

för att bygga upp ett mer eller mindre förfallet Östtyskland. Då sökte också 

väldigt många ungdomar till ingenjörsutbildningar. Kort efter detta minskar 

behovet inom yrkesområdet, vilket gör att många utexamineras utan att det finns 

jobb för dem. Detta uppmärksammas i media och färre söker sig till dessa 

utbildningar. Denna process kallas för ”the cobweb model” och illustreras i Figur 

1 nedan. 

 

Figur 1. Haas, Joachim (2005) The Situation in Industry and the Loss of Interest 

in Science Education. European Journal of Education, Vol. 40: s.407 

 

En viktig del, för att bryta den här trenden med ungdomars låga intresse, enligt 

Myndigheten för skolutveckling (2005), är att i skolarbetet med dessa ämnen 

påverka elevers attityder till de naturvetenskapliga och tekniska ämnena och att 

uppmuntra lärare med nya pedagogiska idéer. För att få upp intresset för dessa 

skolämnen anser myndigheten att naturvetenskapen måste sättas i ett bredare 

perspektiv. Detta för att synliggöra kopplingar till vardagen, vilken i sin tur kan 

göra ämnet mera lättbegripligt för eleven, då svårigheter inom ämnet kan vara ett 

av de största hindren för inlärning (Osborne, Simon & Collins 2003). För att göra 

detta måste innehållet behandlas integrerat med andra ämnen (Myndigheten för 
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skolutveckling 2005). Detta framförs även av Everett (1991), som skriver hur 

viktigt interdisciplinära perspektiv är för att barnen ska lära sig förstå frågor som 

är mer i linje med hur frågorna hanteras i övriga samhället. Osborne, Simon och 

Collins (2003) beskriver också vikten av att skapa kontexter för att hjälpa eleven 

att se sammanhang utifrån elevens egna kunskaper och erfarenheter.  

Myndigheten för skolutveckling (2005) menar att elever faktiskt ofta är 

intresserade av naturvetenskap och teknik, men inte av undervisningen inom 

dessa ämnen. Därför måste innehållet ses över för att se till elevernas olika 

intressen. Enligt de första resultaten från ROSE-projektet i Sverige (Jidesjö & 

Oscarsson, 2004), som visar 15-åriga elevers attityder och intressen kring 

naturvetenskap och teknik, ses skillnader mellan flickor och pojkar, vad gäller 

intresseområden. Även olika intressen beroende av barnets ursprungsland visas, 

vilket skulle betyda, att det inte finns någon universell lösning på hur 

undervisningen ska bedrivas och vilket innehåll som ska behandlas (Schreiner & 

Sjöberg, 2004). Detta tas även upp av Myndigheten för skolutveckling (2005), 

som en viktig del att ta hänsyn till i undervisningen, men även vikten av att 

tillgodose elever med skilda bakgrunder i dagens mångkulturella samhälle. Vikten 

av att ha ett genomgående helhetsperspektiv ses också från myndigheten som en 

viktig del i utvecklingen för de naturvetenskapliga ämnena, från förskolan och 

hela vägen genom grundskolan och fortsatt in i gymnasiet.  

2.2 Lärarkårens utmaning 

Lärarna ses som en viktig grund för att skapa en meningsfull och intressant 

undervisning för eleverna (Osborne, Simon & Collins 2003). Eftersom lärarna blir 

så viktiga i denna utveckling så gäller det att övertyga yrkeskåren, till att våga sig 

på förändringar. Undervisning i naturvetenskap på gymnasiet sker oftast 

ämnesspecifikt, alltså i ämnena kemi, fysik och biologi. En undersökning gjord 

om ämnesintegrering visar att endast 24 % av tillfrågade svenska lärare i de 

naturvetenskapliga ämnena accepterar att i skolan integrera dessa med andra 

ämnen på gymnasiet (Gedrovics, 2000). Samtidigt skriver Gedrovics att 60 % av 

tillfrågade svenska lärare anser att de naturvetenskapliga kurserna bör samordnas 

med andra skolämnen för att öka intresset för naturvetenskap och teknik. I 

dagsläget saknas en helhetsbild av de naturvetenskapliga ämnena och teknik, 
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vilket av Myndigheten för skolutveckling (2005) pekar på som en viktig del i 

framtidsarbetet, att skapa en röd tråd från förskola till gymnasiet, vilket är tänkt 

att underlätta och tydliggöra för eleven att se helhetsbilder. Även föräldrar och 

vissa skolledare kan anses som bakåtsträvare och beskrivs av Everett (1991) på så 

sätt att många upplever att det inte är så skolan ska fungera och många inte förstår 

det annorlunda arbetssättet. 
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3 Projekt: ”Metodiska redskap” 

En skola som vågat sig på att arbeta mer ämnesintegrerat i olika teman är den 

tidigare nämnda gymnasieskolan i Linköping.  

3.1 Projektets bakgrund  

En av de huvudansvariga för projektet, berättar om hur elever vid NV-

programmet oftast är väldigt ambitiösa. Däremot läser de väldigt många olika 

kurser samtidigt och alla med olika innehåll. Vilket kan göra det svårt för eleverna 

att se sammanhang. 

 

Våren 2003 ansökte denna gymnasieskola om pengar fört att kunna starta ett 

projekt; Metodiska redskap för att förstärka kärnkompetenserna inom NV-

programmet, som var tänkt att löpa under tre år. Projektets mål är som titeln 

anger, att med hjälp av metodiska redskap utveckla de så kallade 

kärnkompetenserna och sträva mot programmålen. På samma skola finns ett 

Samhällsvetenskapsprogram med en mer tematisk inriktning De arbetar med ett 

problembaserat lärande mot målen i respektive ämne från vilket lärarna hämtat en 

del inspiration. En del av lärarna från den utbildningen är inblandade även i detta 

projekt.  

3.1.1 Programmål 

Gymnasieskolans syfte med projektet är att på ett tydligare sätt arbeta mot 

programmålen. I programmål för Naturvetenskapsprogrammet står bland annat 

som ett syfte att eleven skall utveckla förmågan att se sambanden mellan 

naturvetenskap och andra vetenskaper (Skolverket 2000). Dessutom så har 

respektive skola ansvar för att eleverna efter avklarade studier: 

 

 Har utvecklat sin förmåga till kritiskt tänkande utifrån ett naturvetenskapligt 

förhållningssätt. 

 Har förmåga att inhämta ny kunskap och kan sätta sig in i nya frågeställningar som 

gäller naturvetenskap, individ och samhälle. 

 Har vidgat sin förståelse av naturvetenskapens roll i samhällsutvecklingen, såväl i 

ett historiskt perspektiv som i ett framtidsperspektiv. 
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 Kan använda datorer och informationsteknik på ett sätt som stärker förståelse, 

begreppsutveckling och kommunikation samt har kunskaper om 

informationsteknikens möjligheter och problem. (Skolverket 2000)  

3.2 Metodiska redskap  

I strävan mot de beskrivna programmålen är tanken bakom projektet att finna och 

utveckla olika metodiska redskap för att sedan testa och utvärdera dem. De olika 

metodiska redskapen som ingår i projektet beskrivs nedan. Informationen är 

inhämtad och sammanställd efter samtal med projektansvarig våren 2005. 

 

 I klassen används fasta elevgrupper om 7-8 stycken elever. Tanken 

är inte att gruppen ska användas för det traditionella grupparbetet, 

utan för till exempel samtal, seminarier och rollspel. Syftet med 

denna metod är att eleverna ska träna upp sin empatiska förmåga och 

sin förmåga att kommunicera och samspela. 

 

 Vid introduktion av nya tematiska arbetsområden ges 

projektplaner/måldokument ut, som ska ge eleverna möjlighet att 

söka information och kunskap på egen hand. Syftet är att eleven ska 

få träning i att analysera och lösa problem. 

 

 För att kunna hitta den information som behövs och förbättra sin 

förmåga att söka och bearbeta den, så sker ett samarbete med 

bibliotekarierna. Detta görs bland annat med hjälp av lathundar i 

informationssökning. 

 

 För att eleverna ska reflektera över sitt lärande, skrivs loggbok, där 

eleverna både får träning i att skriftligt kommunicera, samt att 

bearbeta sin information. 

 

 Genom olika seminarier ska elevernas förmåga att muntligt 

kommunicera och värdera information tränas. 
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 För att eleverna ska känna större ansvar för sitt eget arbete och 

helheten så sker planering och utvärdering tillsammans med dem. 

Tanken är att eleverna genom detta ska utvecklas i samtliga 

kärnkompetenser. 

 

De ovan nämnda metodiska redskapen används i olika teman. Under projektets 

första år, som är elevernas andra år i gymnasiet, så arbetades det till exempel med 

”tiden” som övergripande tema. Detta för att ge eleverna en helhetssyn.  ”Tiden” 

delades upp i fyra olika arbetsområden, ”Antiken”, ”Genteknik/etiktema”, ”1700- 

och 1800-talet” samt ”De abrahamitiska religionerna”.   
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4 Metod 

För att belysa mina frågeställningar och insamla empiri från projektet har jag dels 

diskuterat med de ansvariga lärarna och de har skrivit ner vad de sett för 

förändringar och förbättringar och dels har en enkätundersökning med eleverna 

genomförts, som beskrivs utförligare nedan. 

4.1 ROSE 

För att samla data gällande förändringar hos eleverna har en färdig enkät använts. 

Den enkäten kommer från ROSE-studien (The Relevance of Science Education), 

som är ett internationellt projekt, för att kartlägga 15-åriga ungdomars intressen 

och erfarenheter av naturvetenskap och teknik (Schreiner & Sjöberg, 2004). 

Nyckelord för projektet är relevans och Meningsfullhet av det naturvetenskapliga 

innehållet (Jidesjö & Oscarsson, 2004).  Enkäten mäter alltså inte elevers 

förståelse för eller kunskaper i de naturvetenskapliga ämnena, utan är mer 

känslomässigt betingat, hur eleven känner inför de naturvetenskapliga ämnena 

(Schreiner & Sjöberg, 2004).   

 

ROSE är en utveckling av ett tidigare projekt SAS (Science and Scientists), vilket 

fungerat som ett pilotprojekt och har nyttjats som grund för just ROSE (Schreiner 

& Sjöberg, 2004). Syftet med ROSE har varit att visa en grund för vad ungdomar 

är intresserade av inom naturvetenskap och teknik. Därmed möjliggörs en ökning 

av relevans och kvalité på undervisningen genom att kunna möta eleverna med 

deras egna intresseområden.  

4.1.1 ROSE-enkäten 

Enkäten är uppdelad i tolv kategorier (benämns från A till L). De första delarna är 

konstruerade på samma sätt, med ett påstående, där eleven sedan får fylla i vad 

han eller hon anser på en fyrgradig likertskala. De resterande är mer öppet ställda 

frågor (Schreiner & Sjöberg 2004). Frågorna i enkäten sätts in i olika 

sammanhang som till exempel spektakulära fenomen, rädsla, uppfinningar, 

skönhet, omvårdnad, hälsa, personlig nytta och vardaglig relevans (Jidesjö & 

Oscarsson, 2004). 
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Enkätens olika delar 

Del A, C och E är frågor som handlar om vad eleven vill lära sig. 

Del B har frågor som berör elevens tankar kring framtida jobb. 

Del D är frågor kring elevens miljötänkande. 

Del F handlar om hur eleverna ser på sina naturvetenskapliga lektioner i skolan. 

Del G är frågor om elevens åsikter kring naturvetenskap och teknik. 

Del H har fokus på elevens erfarenheter utanför skolan. 

Del I är en öppen fråga om elevens tankar till egen eventuell framtida forskning. 

Del J är en fråga om hur många böcker det finns i elevens hem. 

Del K är en öppen fråga om vilket yrke eleven vill ha. 

Del L är nio övriga frågor. 

 

Enkäten delades ut vid två tillfällen av klassernas lärare. Första gången till elever i 

försöksklassen, som började med projektet samma år och utgjordes av elever som 

gick sitt andra år i gymnasieskolan. Dessutom fick en kontrollklass samma enkät, 

när de också gick andra året på naturvetenskapliga programmet (med traditionell 

undervisning) När eleverna var inne på sista veckorna av sin utbildning i tredje 

året fick båda klasserna återigen fylla i enkäten. 

4.2 Metoddiskussion 

Enkäten är, som tidigare nämnts, skapad för att samla in data kring elevens 

känslomässiga inställning och attityder till naturvetenskapens olika 

ämnesområden. För den här studien lämpar den sig därför utmärkt för att 

undersöka och jämföra klassens förändring inom just dessa aspekter, genom att 

låta eleverna fylla i enkäten vid två olika tillfällen. Det finns flera saker som kan 

kritiseras med valet av enkät. För det första är den konstruerad mer mot elever i 

grundskolans sista år, medan de svarande eleverna här istället är 17-20 år. Sen kan 

också den fyragradiga likertskalan ifrågasättas, då den svarande eleven inte får en 

möjlighet till att välja ett mittenalternativ utan tvingas att ta ställning. 

Motiveringen för att använda sig av likertskala på enkäten inom ROSE är enligt 

Schreiner och Sjöberg (2004) att det gör arbetet betydligt enklare vid tolkningen 

av svaren, eftersom enkäten översatts till många olika språk. Dessutom så anses 

likertskaliga enkäter ge relativt pålitliga data.   
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En klar fördel med enkäten är att den är en välanvänd och beprövad enkät, som 

dessutom behandlar många områden. Vilket gör att insamlad data kan användas i 

flera olika undersökningar och kan öppna upp för många olika infallsvinklar kring 

naturvetenskap och teknik i skolan. 

4.2.1 Felkällor 

Tidpunkten för utlämnandet av enkäten kan även det kritiseras. Då jag delade ut 

enkäten för andra gången svarades den inte på förrän det sista tematiska 

arbetsområdet avslutats. Detta på begäran från projektansvariga. Vilket blev i 

mitten av maj månad. Detta kan tyvärr avspeglas hos en del elevers 

svarsalternativ, då de eventuellt inte är så intresserade av att svara seriöst. Det ses 

tydligt på vissa elever, framförallt på slutet av enkäten som är ganska mastig totalt 

sett. Det förekom till exempel enkäter med tydliga mönster i svaren. Dessa 

enkäter har inte använts i undersökningen. 
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5 Analys av data 

För att sammanställa och analysera de enkäter som jag fick in av klasserna 

användes statistikprogrammet SPSS (Statistical Programme for the Social 

Science). Totalt blev det 90 enkäter. 22 från kontrollklassen när de gick andra året 

och 27 från deras tredje år. Från försöksklassen samlades det in 22 enkäter efter 

projektets första år respektive 17 från andra året. 

 

För analysen har jag valt att räkna ut medelvärden på alla i klassen tillsammans på 

respektive fråga. Dessa medelvärden jämförs sedan med resultatet från andra och 

tredje året på naturvetenskapsprogrammet. På så sätt kan det utläsas en förändring 

i attityd till dessa frågors påstående.  

 

I resultaten har jag fokuserat på ett par delar som stämmer väl överens med 

projektets mål (alltså programmålen för det naturvetenskapliga programmet och 

att stärka kärnkompetenserna). De delarna var F. ”Mina NO-lektioner i skolan” 

och G. ”Mina åsikter om naturvetenskap och teknik”, för att se hur eleverna ser på 

den naturvetenskapliga världen och skolan. Till sist studerade jag även kategorin 

L. ”övrigt” med frågor kring sammanhang och kopplingar mellan ämnen och 

samhället. De frågor jag har valt ut att redovisa i resultaten är de frågor jag ansett 

ha tydlig relevans till projektets mål. För att visa på en eventuell förändring inom 

projektet har jag jämfört förändringarna med kontrollklassen. Förändringen visas 

genom att medelvärdet räknas ut och jämförs mellan försöksklass och 

kontrollklass. 
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6 Resultat 
I resultaten presenteras först de saker som lärarna har sett. Det följs av resultaten 

från enkätundersökningen i försöksklassen, vilka också jämförs med 

kontrollklassen. 

6.1 Lärarnas åsikter 

Lärarna har under dessa två år sett hur eleverna i projektet utvecklats, jämfört med 

elever i parallellklasserna. Dessa effekter har dokumenterats av lärarna och 

presenteras nedan.  

 

Lärarna anser att eleverna inom projektet: 

o Använder biblioteket mer 

o Är bättre på att söka information 

o Är mer källkritiskt medvetna 

o Uttrycker sig mer avancerat 

o Har fått ökad analytisk förmåga 

o Har större förmåga att göra kopplingar och se sammanhang, 

växla mellan del- och helhetsperspektiv 

Lärarna anser alltså att de ser hur deras elever är märkbart mer källkritiska än sina 

medstudenter på skolan och använder biblioteket mer effektivt. Eleverna 

analyserar problem med ett mer avancerat språk. De har också en större förmåga 

att dra kunskapsmässiga paralleller mellan ämnen i skolan och problem i 

samhället. 

6.2 Enkäten 

De frågor jag valt att redovisa är valda efter relevans kring vad programmålen tar 

upp som skolans ansvarsområden. För att se om eleverna förbättras gentemot 

dessa mål. En andra del som urvalet av frågor kommer från är de som kan kopplas 

till kärnkompetenserna.  Till sist har jag valt ut frågor som kan kopplas till det 

lärarna sett som förändringar hos eleverna (se 6.1 Lärarnas åsikter), detta för att 

kunna bekräfta eller dementera förändringarna som lärarna sett. 

 

Diagrammen nedan visar medelvärdet från respektive klass inom de utvalda 

frågorna. Varje fråga visar medelvärdet från både andra året och tredje. Då svaren 

är graderade från 1-4 är också skalan däremellan.  
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F1 - NO-ämnena är svåra ämnen 

F2 - NO-ämnena är intressanta 

F9 - NO-ämnena har gjort mig mer kritisk och 

skeptisk 

F10 - NO-ämnena har gjort mig mer nyfiken på 

saker vi fortfarande inte kan förklara 

F13 - NO-ämnena har lärt mig hur jag på ett 

bättre sätt kan ta vara på min hälsa 

F14- Jag kan tänka mig att bli forskare i 

naturvetenskap 

F15 - Jag vill ha så mycket NO som möjligt i 

skolan 

F16 - Jag kan tänka mig att jobba med teknik 

L8- Jag ser en tydlig koppling mellan skolans 

undervisning i naturvetenskap och de problem 

som finns i samhället 

L9- Jag upplever en tydlig koppling mellan de 

olika skolämnena 

 

6.2.1 Resultat av frågekategorier ”Mina NO-lektioner i skolan” och 

”övrigt” 

I den första analysen jämförs försöksklassens enkätsvar från andra året med 

enkätsvaren från tredje året. Frågorna i diagrammet är från enkätens delar, ”mina 

NO-lektioner i skolan” som innehåller frågor som berör eleven och dens åsikter 

om NO-ämnena. Den andra kategorin härstammar från enkätens ”övrigt”, alltså 

blandade frågor, de två utvalda frågorna berör hur eleven ser kopplingar och 

sammanhang mellan ämnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Jämförelse av medelvärden mellan försöksklassens andra och tredje år på 

programmet.  

 

I figur 2 syns att NO-ämnen inte ses som särskilt svåra, till och med ännu enklare 

efter tredje året. Intresset för dessa ämnen är högt hos försöksklassen, men har 

minskat till året efter. Störst skillnad ses i påståendet om eleven anser att NO-

ämnena gjort dem mer kritiska, andra året var det högt medelvärde, medan det 

medhållandet minskar ordentligt till studenten. Också påstående om elevernas 

nyfikenhet på det oförklarbara minskar rejält till tredje året. De 

naturvetenskapliga ämnena har lärt försöksklassen att bättre ta hand om sin hälsa. 

Eleverna ser fler kopplingar mellan naturvetenskapen i skolan och problem i 

samhället, samt mellan de olika ämnena i skolan efter tredje året, jämfört med 

första utlämningen av enkäten. 
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I den andra analysen jämförs kontrollklassens enkätsvar från andra året med deras 

svar från tredje året. Frågorna är samma som för försöksklassen. 

 

 

 

 
 

 

 

Figur 3. Jämförelse av medelvärden mellan kontrollklassens andra och tredje år på 

programmet. 
 

Figur 3 visar att eleverna i kontrollklassen tycker att NO-ämnena har blivit 

enklare under sin studietid. Den största förändringen hos kontrollklassen ses i 

dessa elevers intresse för NO-ämnena, som minskar till tredje året. Eleverna i 

kontrollklassen anser sig inte längre vara lika kritiska efter tredje året. Färre av 

eleverna vill efter studenten arbeta som forskare, än året innan. Istället kan de 

tänka sig att jobba inom teknik i större utsträckning. Eleverna i kontrollklassen ser 

färre tydliga kopplingar mellan ämnena, och mellan naturvetenskapen och 

samhällsproblem sista året en året innan.  

 

För att jämföra försöksklassen och kontrollklassen, räknar jag ut skillnaden i 

medelvärde från andra året till tredje. Det värde jag får då har jag valt att redovisa 

i ytterligare diagram. I dessa diagram står värdet ”0” för ingen skillnad och en 

maximal förändring värdet ”4”. Ett positivt tal i diagrammen innebär således att 

klassens medelvärde har ökat från andra året till det tredje och att de håller med 

om påståendet mer än året innan. Ett negativt värde innebär att klassen inte håller 

med lika mycket som året innan. Genom att göra på det här sättet kan jag visa 

tendenser hos klasserna som indikerar förändringar av det förändrade arbetssättet. 

F1 - NO-ämnena är svåra ämnen 

F2 - NO-ämnena är intressanta 

F9 - NO-ämnena har gjort mig mer kritisk och 

skeptisk 

F10 - NO-ämnena har gjort mig mer nyfiken 

på saker vi fortfarande inte kan förklara 

F13 - NO-ämnena har lärt mig hur jag på ett 

bättre sätt kan ta vara på min hälsa 

F14- Jag kan tänka mig att bli forskare i 

naturvetenskap 

F15 - Jag vill ha så mycket NO som möjligt i 

skolan 

F16 - Jag kan tänka mig att jobba med teknik 

L8- Jag ser en tydlig koppling mellan skolans 

undervisning i naturvetenskap och de problem 

som finns i samhället 

L9- Jag upplever en tydlig koppling mellan de 

olika skolämnena 
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För att tydliggöra resultaten i diagrammen förklaras och sammanfattas varje fråga 

enskilt och följs av en kortare sammanfattning över resultatet. 

 

Figur 4. Jämförelse av medelvärdenas förändring mellan andra och tredje år på 

programmet, för kontrollklass och försöksklass 
 

F1 – ”NO-ämnen är svåra ämnen” Båda klasserna har andra året på gymnasiet ett medelvärde på 

ungefär 2,5, vilket innebär att de är mittemellan att hålla med och inte hålla med. Till sista året så 

har medhållandet minskat, de tycker alltså inte att det är lika svårt längre och minskningen är 

större hos försöksklassen. 
 

F2 – ”NO-ämnena är intressanta” Ett högt medelvärde hos båda klasserna andra året (3,5), medan 

intresset för naturvetenskapliga ämnen har minskat till examen, minskning i kontrollklassen är 

betydligt högre. 
 

F9 – ”NO-ämnena har gjort mig mer kritisk och skeptisk” Försöksklassen hade i tvåan högt 

medhållande i detta påstående, men det minskade rejält till sista året. Hos kontrollklassen var 

medhållandet inte lika högt, men det minskade heller inte så mycket. 
 

F10 – ”NO-ämnena har gjort mig mer nyfiken på saker vi fortfarande inte kan förklara”  

Försöksklassen höll med betydligt mer än kontrollklassen i tvåan, men liksom föregående 

påstående minskar medhållandet mer hos försöksklassen än kontrollklassen. 
 

F13 – ”NO-ämnena har lärt mig hur jag på ett bättre sätt kan ta vara på min hälsa” Båda klasserna 

var i andra året under medel (2,5) på påståendet. Till tredje året anser eleverna att de till större del 

lärt sig att bättre ta hand om sin hälsa, tack vare naturvetenskapen och försöksklassen hamnade då 

över medel. 
 

F14 – ”Jag kan tänka mig att bli forskare i naturvetenskap” Kontrollklassen hade i tvåan något 

högre medhållande än försöksklassen. Efter tredje året har siffrorna vänt och fler av 

försöksklassens elever kan tänka sig bli forskare i framtiden. 
 

F15 – ”Jag vill ha så mycket NO som möjligt i skolan” Båda klasserna börjar i tvåan med ett 

medhållande under medel (cirka: 2,28) om att ha så mycket NO som möjligt i skolan. Till trean 

minskar medhållandet hos kontrollklassen, medan det ökar lite hos försöksklassens elever. 
 

F16 – ”Jag kan tänka mig att jobba med teknik” Medhållandet om att vilja jobba med teknik i 

framtiden ligger på liknande siffror som om att bli forskare (F14). Till trean har medhållandet ökat 

hos båda klasserna. 
 

L8 – ”Jag ser en tydlig koppling mellan skolans undervisning i naturvetenskap och de problem 

som finns i samhället” Fler av eleverna i kontrollklassen anser sig se en tydlig koppling mellan 

skolans ämnen och samhället i tvåan. Till trean har siffrorna vänt och medhållandet minskat hos 

dem, medan det har ökat hos försöksklassen. 
 

L9 – ”Jag upplever en tydlig koppling mellan de olika skolämnena” Hos kontrollklassen minskar 

elevernas syn på en tydlig koppling mellan de olika ämnena i skolan i trean. Hos eleverna i 

försöksklassen har medhållandet ökat till tredje året. 
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Sammanfattningsvis så anser båda klassernas elever att NO-ämnena har blivit 

mindre svåra. Intresset för samma ämnen har minskat hos båda klasserna. Störst 

skillnad i förändring mellan klasserna berör elevens kritiska förmåga. 

Försöksklassens medhållande minskar betydligt mer än kontrollklassen kring NO-

ämnenas roll i att göra eleven mer kritisk. Nyfikenheten till det okända och 

oförklarbara utmärker sig också med stor förändring. Nyfikenheten till detta har 

minskat i båda klasserna, men minskat mer i försöksklassen. Båda klasserna följs 

åt fram till studenten i påståendet om de genom NO-ämnena lärt sig att bättre ta 

vara på sin hälsa i jämförelse med året innan. Fler av eleverna i försöksklassen 

kan tänka sig arbeta som forskare inom naturvetenskap efter tredje året, medan 

det är färre som kan tänka sig samma sak i kontrollklassen. Båda klassernas elever 

kan däremot tänka sig jobba med teknik i framtiden, i större utsträckning efter sin 

student. Försöksklassen har i det närmaste oförändrad inställning till att ha så 

mycket av de naturvetenskapliga ämnena som möjligt, medan kontrollklassen 

minskar sin vilja att läsa mycket av dessa ämnen. Till sist ser eleverna i 

försöksklassen tydligare koppling mellan skolans ämnen och samhällets problem 

efter tredje året, kontrollklassen har gått i motsatt riktning och ser färre 

kopplingar. Dessa resultat indikerar alltså att försöksklassens elever ökat sina 

förmågor att se sammanhang mellan skolämnen och de naturvetenskapliga 

ämnena har för dessa elever blivit enklare.  
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G1- Naturvetenskap och teknik är 

viktiga för samhället 

G13- Forskare använder den 

naturvetenskapliga metod som 

alltid leder dem till det riktiga 

svaret 

G14 - Vi bör alltid lita på det 

forskarna säger 

G15 - Forskare är neutrala och 

objektiva 

G16 - Naturvetenskapliga teorier 

utvecklas och förändras hela tiden 

 

6.2.2 Resultat av frågekategorier ”Mina åsikter om naturvetenskap och 

teknik” 

I den här analysen jämförs försöksklassens enkätsvar från andra året med 

enkätsvaren från tredje året. Frågorna i diagrammet är från enkätens delar, ”mina 

åsikter om naturvetenskap och teknik” som innehåller frågor som berör eleven 

och dennes åsikter om naturvetenskapens del i vårt samhälle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Jämförelse av medelvärden mellan försöksklassens andra och tredje år på 

programmet. 

 

Figur 5 ovan visar att eleverna i försöksklassen har i stort sett oförändrade åsikter 

kring naturvetenskap och teknik i samhället. Den största tydliga skillnaden med 

dessa påståenden är att eleverna i försöksklassen till tredje året förhåller sig ännu 

mer kritiska till forskares metoder och anser inte att vi alltid kan lita på vad 

forskare säger. 
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G1- Naturvetenskap och teknik är 

viktiga för samhället 

G13- Forskare använder den 

naturvetenskapliga metod som 

alltid leder dem till det riktiga 

svaret 

G14 - Vi bör alltid lita på det 

forskarna säger 

G15 - Forskare är neutrala och 

objektiva 

G16 - Naturvetenskapliga teorier 

utvecklas och förändras hela 

tiden 

 

I den här analysen jämförs kontrollklassens enkätsvar från andra året med deras 

svar från tredje året. Frågorna är samma som för försöksklassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Jämförelse av medelvärden mellan kontrollklassens andra och tredje år på 

programmet. 

 

Figur 6 visar att eleverna i kontrollklassen ökar sitt medhållande i samtliga 

påståendet till tredje året. Ökningen är störst vad gäller forskares metodval och 

tilliten till vad forskarna säger. De håller alltså med mer i alla dessa frågor. 
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Eftersom förändringarna skiljer sig mellan försöksklassens enkätsvar och 

kontrollklassens, går jag vidare med att jämföra just dessa förändringar i Figur 7 

nedan. 

 

Figur 7. Jämförelse av medelvärdenas förändring mellan andra och tredje år på 

programmet, för kontrollklass och försöksklass 
 

G1 – ”Naturvetenskap och teknik är viktiga för samhället” Båda klasserna andra året på 

programmet höll till stor del med om påståendet och hade ett medelvärde på över 3,5. Medan 

kontrollklassen ökade sitt medhållande så gjorde den försöksklassen det motsatta till studenten. 
 

G13 – ”Forskare använder den naturvetenskapliga metod som alltid leder dem till det riktiga 

svaret” Båda klasserna har efter andra året ett medel på 2, respektive 2,27. Kontrollkassen ökar sitt 

medhållande till nästa år, medan eleverna i försöksklassen håller med betydligt mindre i trean än i 

tvåan. 
 

G14 – ”Vi bör alltid lita på det forskarna säger” Resultatet visar ett väldigt lågt medhållande om 

att vi bör lita på vad forskarna säger från båda klasser efter andra året. Till trean så har förtroendet 

för forskare ökat hos kontrollklassen, men hos försöksklassen har medhållandet minskat 

ytterligare. 
 

G15 – ”Forskare är neutrala och objektiva” Båda klasserna har ett lågt medhållande om att 

forskare är objektiva i tvåan och medhållandet ökar något hos båda klasserna i trean. 
 

G16 – ”Naturvetenskapliga teorier utvecklas och förändras hela tiden” Båda klasserna har ett högt 

medhållande om att naturvetenskapliga teorier ständigt utvecklas. Försöksklassen minskar sitt 

medhållande till trean, medan kontrollklassen ökar.  

 

Diagrammet visar tydligt hur de två klasserna går i motsatt riktning. Det är bara i 

påstående om forskares neutralitet klasserna följs åt. Klasserna anser 

naturvetenskap och teknik är viktiga för samhället, försöksklassen minskade 

medhållandet och kontrollklassen ökade medhållandet till tredje året. 

Försöksklassen har dessutom blivit betydligt mer kritiska kring forskares metoder 

och tilliten till dessa har minskat, medan kontrollklassen gått åt motsatt riktning. 

Båda klasserna behåller sin ståndpunkt kring att forskare inte är objektiva, även 
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om de båda ökat förtroendet för dess objektivitet till studenten. Elever i båda 

klasserna håller med om att naturvetenskapens teorier är föränderliga. 

Kontrollklassen håller med mer om detta vid studenten och försöksklassen 

minskar sitt medhållande.  

 

Det som framkommer av resultaten är att lärarna till eleverna i försöksklassen sett 

tydliga positiva förändringar mot kärnkompetenserna. Deras iakttagelser blir 

bekräftade genom empiri från deras elever. Analyserna av elevdata visar att 

försöksklassen förhåller sig betydligt mer kritisk till forskare vid studenten, 

medan kontrollklassen istället ökar sin tillit. En sak som i samband med detta kan 

lyftas är att eleverna i försöksklassen samtidigt tydliggör att denna ökade förmåga 

att kritiskt granska, inte är NO-ämnenas förtjänst då eleverna minskar sitt 

medhållande om att NO-ämnena gjort dem mer kritiska. Tydligt är också att 

eleverna i försöksklassen har ökat sin förmåga att se samband, vilket både 

elevdata och lärarnas åsikter talar för. Nyfikenheten för det okända lockar enligt 

enkätresultaten inte försöksklassen lika mycket efter tredje året. Till sist vill jag 

också framhäva att försöksklassens elever kan tänka sig att arbeta inom 

naturvetenskap i större utsträckning efter studenten. Medan kontrollklassens 

elever har minskat sin vilja att arbeta inom detta område. Resultaten indikerar att 

eleverna i försöksklassen under projektets gång, ökat sitt kritiska analyserande av 

naturvetenskapen och av de som forskar inom naturvetenskapen. 
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7 Diskussion 

Myndigheten för skolutveckling (2005) pekar på vårt framtida behov av 

välutbildade naturvetare och ingenjörer. Samma myndighet beskriver samtidigt 

tillsammans med flera andra forskare, bland andra Osborne et al. (2003) och 

Curtis (2003), problematiken med falnande intresse hos ungdomar för ämnen som 

leder till dessa behövda yrkesgrupper. I det här arbetet har jag undersökt ett lokalt 

utvecklingsarbete för att stärka kärnkompetenserna mot programmålen, för att se 

om detta arbetssätt förändrade elevernas inställningar till naturvetenskap och 

teknik, samt vilka andra effekter ett sådant arbete kunnat medföra.  

 

Min första frågeställning var om ett förändrat arbetssätt påverkar elevernas 

intresse för naturvetenskap. Elevers intresse för dessa ämnen påvisade inte någon 

skillnad från andra till tredje året. Resultaten pekar istället mot att eleverna i båda 

klasserna minskat sitt medhållande om intresset för de naturvetenskapliga 

ämnena. Intresset minskar ändå mindre hos försöksklassen, vilket kan ses som en 

framgång. Fortfarande är medelvärdet klart över att båda klasserna tycker NO-

ämnen är intressanta ämnen. Både Myndigheten för skolutveckling (2005) och 

Everett (1992) beskriver interdisciplinär skolgång som en framgångsfaktor för att 

öka överblicken och att eleven då ser ämnena i större sammanhang, vilket i sin tur 

leder till ökat intresse för dessa ämnen. Då det i denna undersökning inte kan 

påvisas någon större förändring i intresse mellan klasserna så vore det intressant 

att följa upp eleverna i båda klasserna för ytterligare enkätunderlag ett par år 

senare. Att se förändringar i intresse och attityder till dessa ämnen kan kräva fler 

och mer långvariga studier.  

 

Min andra frågeställning var vilka andra förändringar som kan påvisas hos 

eleverna som läser ett naturvetenskapligt program genom ett annorlunda 

arbetssätt. Vad gäller elevernas kritiska utveckling, så beskrev lärarna att eleverna 

i försöksklassen hur de var bättre på att förhålla sig kritiska till information de 

hittade. Eleverna anser dock att detta inte är de naturvetenskapliga ämnenas 

förtjänst. Resultaten visar trots detta att eleverna i försöksklassen faktiskt är mer 

kritiska till bland annat forskarnas objektivitet och är betydligt mer kritiska till 
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forskare överlag än kontrollklassen. Även om båda klasserna har ett lågt medhåll 

till påståendet om naturvetenskapliga metoder, visar resultatet att de som läst i 

försöksklassen gått till betydligt mindre medhåll. Samtidigt ökar förtroendet för 

forskare hos kontrollklassen. Detta kritiska tänkande framhävs också i ett av 

programmålen (Skolverket, 2000) för det naturvetenskapliga programmet. Alltså 

har projektet medfört mer kritiska elever genom arbetet med de olika metodiska 

redskapen vilket är helt i linje med uppdraget. Det finns god grund för att anta att 

dessa förändringar beror på arbetssättet med de metodiska redskapen. 

 

Lärarna som undervisat inom projektet beskrev att eleverna i försöksklassen har 

en större förmåga att göra kopplingar och att se sammanhang mellan ämnen och 

samhällets verklighet. Denna beskrivning stärks även av resultaten från eleverna. 

Båda påståenden om elevens förmåga att se kopplingar mellan ämnena i skolan 

och vårt samhälles problem visar tydligt hur eleverna i försöksklassen anser att de 

ser just dessa kopplingar. Detta kan anses som en lyckad insikt för eleverna och 

lyckat för de lärare som är ansvariga eftersom Myndigheten för skolutveckling 

(2005), Everett (1991) samt Osborne, Simon & Collins (2003) alla pekar på 

vikten av att bedriva en relevant utbildning som kan kopplas till samhället och 

elevens vardag, genom att bland annat arbeta interdisciplinärt med de 

naturvetenskapliga ämnena. Anledningen till det interdisciplinära arbetet skulle 

vara att om kopplingarna uppmärksammades mellan natur, samhälle och skolan, 

så skulle det stå till grund för att faktiskt få eleverna mer intresserade av 

naturvetenskap och teknik. Projektets metodiska redskap kan utifrån resultaten 

som grund antas påverka eleverna i försöksklassen mot att de gärna blir forskare i 

naturvetenskap eller vill jobba med teknik i framtiden. Dessa siffror pekar också 

mot en attitydförändring hos dessa elever. Samtidigt som de är mer kritiska till 

forskare, skulle de själva vilja jobba inom denna yrkeskategori, vilket nog ska ses 

som en positiv motsägelse, då det skulle kunna innebära en väldigt medveten och 

kritisk yrkeskår.  

 

Något som framkom i enkätsvaren, var att en stor del av eleverna, i båda 

klasserna, har förändrat sina åsikter kring de naturvetenskapliga ämnena mellan 

andra och tredje året. Tydligt är att elever i försöksklassen tycker de 
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naturvetenskapliga ämnena blivit enklare i betydligt större utsträckning än 

kontrollklassen, vilket Osborne, Simon & Collins (2003) beskriver att när 

naturvetenskap och teknik känns svårt, blir det ett av de största hindren för att 

göra det intressant. Detta är ett alltså ett viktigt resultat, eftersom det förändrade 

arbetssättet medför att eleverna tycker de naturvetenskapliga ämnena, som ofta 

anses som svåra, är enklare. Skolan har med sitt förändrade arbetssätt skapat goda 

förutsättningar för att öka intresset för naturvetenskapliga ämnen. 

 

Om det här projektet skulle ge ett långsiktigt resultat i form av intresserade och 

duktiga naturvetare, så kanske valen av utbildning inte styrs enbart av intresse 

Vilket Haas (2005) beskrev i sin rapport, att arbetsmarknaden påverkar 

utbildningsvalet. Jag tycker det även kan jämföras med Sverige, som under 90-

talet, när IT verkligen var på framfart och många sökte sig till den branschen, där 

det fanns många jobb. Under dessa studenters utbildning har läget dock 

förändrats, det finns inte längre några jobb för dem och nu när få söker sig till 

dessa utbildningar behövs det fler än på länge. På samma sätt tycker jag det setts 

på lärarprogrammet, när jag började i Linköping hösten 2001 så var framtiden för 

lärare riktigt ljus. Medan det bara ett till två år senare sågs en nästintill motsatt 

framtid och detta blir ju extra tydligt, då det under de blomstrande åren sökt sig 

ännu fler till läraryrket. Sen tror jag inte att det kommer vara sådan brist på 

lärarjobb som det framställts, men den här bilden som ges av bland annat media, 

tror jag starkt påverkar vad unga väljer för utbildningar. Jag tror att det finns en 

förkärlek till att visa negativa trender, där efter varje nedgång där folk blir 

arbetslösa visas frekvent på nyheterna, medan det väldigt sällan visas en ny 

arbetsplats eller expansion av befintliga. Mina resultat visar att det faktiskt går att 

påverka elevernas attityder till forskarkåren genom projektets förändrade 

arbetssätt. Jag vill med detta resonemang tydliggöra att det finns fler faktorer än 

skolans arbetssätt som påverkar elevers attityder och intressen, men 

huvudresultatet består. Ett förändrat arbetssätt kan bidra och förändra elevernas 

inställningar vilket innebär att lärares sätt att hantera innehållet är en viktig faktor 

i dessa sammanhang.  
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Jag tror dock inte att vi kan slappna av på grund av en sådan modell som cobweb-

modellen (Haas 2005), att trenden med sökande alltid går upp och ner. Även om 

det kanske förhåller sig så, så är det ändå ett problem, som bör hanteras. För att få 

en stadig ekonomisk tillväxt behövs en jämn tillförsel av sökanden inom 

utbildningar i naturvetenskap och teknik. Genom att öka intresset hos eleverna så 

möjliggörs en jämnare och högre tillförsel av duktiga, välutbildade naturvetare 

och ingenjörer. Därför blir utvecklingen av undervisningen i dessa ämnen så 

otroligt viktig. De studier som görs, genom till exempel ROSE (Schreiner & 

Sjöberg, 2004), visar vilka områden elever faktiskt är intresserade av. Om läraren 

använder sig av dessa intresseområden för att komma åt lusten att lära och bygga 

upp undervisningen kring dessa, så kan läraren möta elevernas intressepunkter för 

att på så sätt skapa en känsla av relevansen i ämnet. Problematiken med 

rekrytering till utbildningar inom naturvetenskap och teknik var inte ett av 

projektets mål eller syfte. Jag belyser detta i arbetet för att resultaten av arbetet 

med de metodiska redskapen har påverkar eleverna positivt och ökat deras 

intressen för dessa utbildningar. Ett arbete där skolan förstärker 

kärnkompetenserna och arbetar mot programmålen indikerar resultaten att 

eleverna tenderar att välja naturvetenskapliga utbildningar i större utsträckning än 

sin kontrollklass. 

 

Jag tycker att det här initiativet som lärarna på gymnasieskolan i Linköping tar, 

visar på starka lärare som vågar tänka annorlunda än många av deras kollegor. 

Enligt Gedrovics (2000) accepterade knappt en fjärdel av de svenska 

naturvetenskapslärarna en sådan integrering av ämnen som den här skolan gjort. 

Lärarna på gymnasieskolan i Linköping genomför en viktig förändring, för att 

skapa helheter och för att eleverna ska se sammanhang. Vilket tydligt framhävs i 

programmålen för det naturvetenskapliga programmet och tas upp som en viktig 

del även av Myndigheten för skolutveckling (2005).  

 

Syftet med det undersökta projektet var att lyfta kärnkompetenserna hos elever på 

gymnasieskolans naturvetenskapliga program, vilket både lärarnas observationer 

och enkätsvaren från eleverna bekräftar och resultaten var mer talande och mer 

intressanta än jag kunnat ana. Framförallt att eleverna i försöksklassen utvecklats 
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inom just de områden som omnämns i bakgrunden som viktiga för elevernas 

intresse och engagemang i den naturvetenskapliga sfären. Med liknande projekt 

ser jag stort hopp i att i framtiden ha en bred kunnig arbetskraft inom natur och 

teknik. Vilket jag genom handlingsplanen för arbetet med naturvetenskap och 

teknik (Myndigheten för skolutveckling, 2005) ser ett initiativ från högre instans 

än varje lärares eller lärarlag, för att gemensamt hitta en plan för hur Sverige ska 

lösa intressefrågan inom naturvetenskapen. Fram till dess så är det upp till varje 

lärarlag och den enskilda läraren att ta egna initiativ för att öka intresset för 

naturvetenskapliga ämnen. Den här studien visar på många positiva fördelar med 

ett ämnesintegrerat arbete för att stärka kärnkompetenserna, vilket jag ständigt 

tänker på i min egna professionalitet som lärare i mitt planeringsarbete 

tillsammans med kollegor och elever. Jag hoppas att fler får upp ögonen för 

fördelar med det här förändrade arbetssättet, vilka jag anser är många fler än vad 

jag ringat in och visat i den här uppsatsen. Försöksskolan anser jag genomfört ett 

mycket lyckat projekt med många positiva resultat som går helt i linje med 

tidigare forskning.  

 

Som avslutning pekar jag igen på att resultaten visar att ett projekt som detta, med 

ett förändrat arbetssätt för att stärka kärnkompetenserna, faktiskt påverkar elevens 

inställning till den naturvetenskapliga sfären på ett positivt sätt. Satsningar som 

fokuserar på kärnkompetenserna kan därför förväntas bidra till ämnesintegrerade 

arbetssätt vilka påverkar elevernas föreställningar av de naturvetenskapliga 

ämnena. Eleverna anser att ämnena är enklare, ser tydligare samband mellan 

skolämnen och samhällsfrågor och de är mer kritiska till forskares resultat och 

metoder. Samtidigt som de i större utsträckning kan tänka sig framtida karriärer 

inom naturvetenskap och teknik. Projektet medför alltså flera önskvärda effekter, 

vilka lyfts fram av både forskare och myndigheter. Implikationerna av projektet 

bör medföra att skolans mer allmänna uppdrag undersökas, i det här fallet 

programmål och kärnkompetenser, för att vidare se vad de kan bidra med för att 

uppnå uppsatta mål. 
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