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Varför förstår de inte sitt eget bästa? 
många	kampanjer	har	försökt	få	ungdomar	att	välja	naturvetenskap-
liga	eller	tekniska	utbildningar	genom	att	övertyga	dem	att	det	ligger	i	
deras	eget	intresse,	att	de	ger	bra	lön	och	att	det	är	viktigt	för	samhället.	
resultatet	har	varit	klent.	sannolikt	skulle	vi	nå	längre	om	vi	försökte	
göra	ämnena	intressantare	för	ungdomar	och	visa	att	de	leder	till	yrken	
de	kan	identifiera	sig	med.

Under de senaste årtionden har vi sett flera misslyckade kampanjer som 
på olika sätt försökt få ungdomarna att ”förstå sitt eget bästa” – att välja 
en utbildning inom naturvetenskap och teknik. I de samtal jag haft med 
eleverna är det heller inget som tyder på att kampanjer skulle lyckas bättre i 
framtiden. 

När jag själv gick i skolan handlade yrkesvalet om att bli ”Något”, att få ett 
yrke som gav en säker och trygg inkomst. I dag fostrar vi i stället våra barn till 
att bli ”Någon”, att de ska förverkliga sig själva. Hela deras uppväxt är fylld 
med olika aktiviteter. Från tidig ålder har de vant sig vid att byta aktivitet när 
den gamla inte längre är rolig och det är precis så eleverna resonerar när de 
väljer program till gymnasiet. De väljer det som de tycker är roligast precis som 
vi fostrat dem till att göra. 

Om vi ska få dem att välja naturvetenskap och teknik måste vi förändra 
undervisningen så att dessa ämnen upplevs som de mest intressanta. Detta 
skulle gagna alla parter. Eleverna skulle kunna få chansen att utveckla sin 
nyfikenhet och fascination samtidigt som samhället skulle kunna få mer kom-
petenta medborgare och industrin det folk de anser sig behöva. Att förändra 
ungdomarna är mycket svårare. Kanske skulle vi då också kunna rekrytera 
genuint intresserade elever och inte bara dem som ser gymnasiet som en trans-
portsträcka till nästa utbildning?

samhällets och industrins behov viktiga liksom allmänbildningen 

Gymnasieutbildningar inom naturvetenskap och teknik får allt svårare att 
locka ungdomar, trots omfattande insatser. I debatten om elevers val till gym-
nasieskolan hävdar många att eleverna inte förstår sitt eget bästa, att de fått 
dålig eller otillräcklig information, att de är lata eller osjälvständiga och väljer 
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som kompisarna. Man skyller på dåliga syokonsulenter, att föräldrarna inte 
ställer krav, att lärarna saknar kompetens och att media sviker. 

Frågor om ungdomars intresse för och val av naturvetenskap och teknik är 
viktiga för många aktörer men argumenten varierar. I den massmediala debatten 
handlar det främst om ekonomiska argument, det vill säga om samhällets och 
framförallt industrins behov av naturvetare och tekniker och om hur man ska 
kunna locka fler elever till sådana utbildningar. Även i den politiska debatten är 
det ekonomiska argumentet viktigt samtidigt som kursplanerna för grundskolan 
betonar att det är viktigt att alla har en naturvetenskaplig allmänbildning. 

För mig som högstadielärare och lärarutbildare i naturvetenskap och teknik 
är frågan självklart också viktig men delvis med andra utgångspunkter. Vil-
ken roll spelar skolan, undervisningen och lärarna när det gäller ungdomars 
intresse för och val av naturvetenskap och teknik? När förlorar de intresset? 
Varför känner så många ungdomar att naturvetenskap och teknik inte är något 
för dem när de får möjlighet att välja utbildning?

Från 5:an till 9:an

För att försöka finna några svar på sådana frågor följde jag en grupp om 80 
elever från årskurs 5 till årskurs 9 (se min avhandling ”Lust att lära naturveten-
skap och teknik?” på http://hdl.handle.net/2007/9599). Målet var att ta del 
av deras upplevelser av undervisningen i naturvetenskap och teknik, hur deras 
intresse för ämnena utvecklades och förändrades samt hur detta och andra 
faktorer som kön, förmåga och social bakgrund kan ha påverkat deras val av 
program till gymnasieskolan. 

Gruppen jag följde var samtliga elever i en årskull på en skola. I femman 
gick eleverna i olika skolor från olika bostadsområden. När de började i sexan 
samlades alla på en ny skola där de fördelades i tre nya klasser som följdes åt 
tills de lämnade nian. Tre år senare, när de var på väg att lämna gymnasie-
skolan, träffade jag några av dem igen för att än en gång lyssna på deras tankar 
om naturvetenskap, teknik och yrkesval. 

Jag börjar med att ge dessa elevers syn på skolan och framtida val men vill 
samtidigt poängtera att det är just denna grupps uppfattningar. Kanske kan man 
generalisera resultaten eftersom Skolinspektionens granskningar ger liknande bil-
der av NO-undervisningen, men det överlåter jag till läsaren att göra. Jag avslutar 
med att ge mina argument för olika åtgärder som skulle kunna ta tillvara och 
kanske rent av att öka det intresse som elever har för naturvetenskap och teknik.

eleverna i grundskolans tidiga år vill ha spektakulär no

Första gången jag träffade eleverna i femman frågade jag vad de gjort i NO 
tidigare och fick svaret Vad är NO?. Jag säger då att det är den del av OÄ som 



50 Fler som kan. Hur kan vi underlätta För ungdomar att läsa naturvetenskap ocH teknik?

handlar om människa, natur, miljö och om hur olika saker fungerar. Att jag 
använder förkortningar beror på att det står så på deras schema. Eleverna 
berättar att de läst om människokroppen. Några berättar att de forskat om 
olika djur, andra att de lärt sig olika växter och fåglar. När jag frågar om de 
gjort experiment i skolan minns en del elever experimentdagar om vatten, 
någon annan nämner att de arbetat med batterier och lampor, andra minns 
magneter. De minns också att experimentdagarna var roliga. 

Lite senare pratar vi om att de ska få nya ämnen, biologi, fysik, kemi och 
teknik, när de byter skola och jag undrar vad de vet om dessa ämnen. Att bio-
logi handlar om växter och djur vet de flesta. En del nämner också människan. 
De andra ämnena vet man inte mycket om. Det samlade svaret blir att kemi 
handlar nog om att göra experiment, teknik kan handla om bilar eller cyklar 
men fysik verkar vara helt okänt för dem. 

De får också besvara en enkät där de får ta ställning till ett sjuttiotal förslag 
om vad de skulle vilja lära mer om i NO om de själva fick bestämma. Resul-
tatet visar att både flickor och pojkar i femman är mest intresserade av spek-
takulära naturfenomen som åska, regnbågar, jordskalv och vulkaner eller om 
det finns liv utanför jorden. Enkäten visar också att dinosaurier är intressantare 
än nu levande djur och att frågor som djurens beteende är intressantare än att 
känna till växter och djur i närområdet. 

Även frågor om mat och hälsa är intressanta. De minst populära förslagen 
handlar om hur människan påverkar växthuseffekten, berömda forskare och 
deras liv, tvål och tvättmedel, ljus och ljud och vad växter behöver för att 
kunna växa. Det som är minst intressant stämmer väl överens med det man 
brukar undervisa om i NO medan önskelistan innehåller frågor av mer este-
tisk, filosofisk och spektakulär karaktär. 

När eleverna börjar i sexan möter de för första gången ämnesexperter i fysik 
eller kemi en lektion i veckan i helklass. Elevernas upplevelser är ganska olika 
eftersom klasserna fått olika lärare. En del säger att det är kul medan andra 
är kritiska tycker att de mest sitter och skriver av tavlan eller fyller i stenciler. 
De flesta är dock besvikna eftersom de inte får göra experiment själva. Många 
duktiga elever, främst flickor, är också rädda för att NO verkar vara svårt att 
förstå. Trots detta är de flesta förväntansfulla inför nästa läsår då de ska få läsa 
biologi, fysik, kemi och teknik som egna ämnen. Framför allt ser de fram emot 
att få experimentera.

no intressant men inte intressantast

När jag började studien i femman sa nästan alla elever att det mesta i skolan 
var bra och intressant och att de kände sig mycket duktiga i skolan. Sett till de 
enkäter jag gjorde är det också i femman som eleverna uppfattar sig som mest 
intresserade och duktigast i skolan. 



  51Fler som kan. Hur kan vi underlätta För ungdomar att läsa naturvetenskap ocH teknik?

I enkäterna har de varje år bland annat fått frågan Hur duktig tycker du 
att du är i följande ämnen? och Hur intresserad är du av att lära mer i följande 
ämnen?. Eleverna känner sig duktiga och intresserade att lära mer i alla ämnen 
(inga medelvärden var negativa) men det finns ändå en skillnad mellan de 
olika ämnena. Intresset för OÄ, är lägre än för andra ämnen redan i femman, 
framför allt hos flickorna.

Figuren visar sambandet mellan hur duktiga eleverna känner sig och hur intresserade de säger 
sig vara att lära mer i olika skolämnen i årskurs 5. den vänstra figuren visar bilden för flickorna 
och den högra för pojkarna. angivna värden är medelvärde för gruppen. svarsalternativen till 
frågorna är kodade med -1 för det mest negativa alternativet till +1 för mest positiva. i års-
kurs 5 ingick ämnena svenska (sv), engelska (en), matematik (ma), oä, idrott (id), bild (bd)  
och musik (mu) i enkäten.

Figuren visar sambandet mellan hur duktiga eleverna känner sig och hur intresserade de säger 
sig vara att lära mer i olika skolämnen i årskurs 9. den vänstra figuren visar bilden för flickorna 
och den högra för pojkarna. det finns ett visst samband mellan hur duktiga respektive intresse-
rade eleverna uppfattar sig vara i olika skolämnen. är man intresserad känner man sig duktig, 
eller man kanske tvärtom blir man intresserad om man känner sig duktig. i de allra flesta 
ämnena markerar pojkarna ett högre intresse än flickorna. de känner sig också duktigare i de 
flesta ämnena även om betygen visar tvärtom. 
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I årskurs 9 blir det tydligt att både flickor och pojkar tycker att tyska/franska, 
kemi, fysik och matematik är ämnen som inte är lika intressanta och som man 
inte känner sig lika duktig i som i andra ämnen. Flickorna har även ämnet 
teknik i denna grupp. Så även om pojkarnas medelvärde uttrycker ett högre 
intresse för kemi, fysik och matematik så hamnar ändå dessa ämnen längst ner 
hos dem också. Det ser ut på ungefär samma sätt för skolår 7 och 8. 

eleverna konserverar sitt intresse

I diskussioner med lärare om vad vi ska göra åt elevers låga intresse för fysik 
och kemi har jag ofta fått svar i stil med ”Det är inget att bry sig om, de är lika 
ointresserade av allt i skolan, det tillhör åldern”. För att kunna avfärda frågan 
med att det är ett åldersfenomen undersökte jag hur elevernas uppfattningar 
förändras med tiden i alla skolans ämnen. 

Figuren visar elevernas självuppskattning av hur duktiga de är respektive hur intresserade de 
är att lära mer i de olika orienteringsämnena från skolår 5 till skolår 9. Figuren jämför oä i åk 
5 via no och so i åk 6 till alla ämnena i åk 7 och 9. pilarna börjar i värdena för åk 7 och slutar 
i åk 9. För överskådlighetens skull är värdena för åk 8 inte med i figuren vilket gör att föränd-
ringarna verkar vara rätlinjiga vilket de naturligtvis inte är. den vänstra figuren visar bilden för 
flickor och den högra för pojkar.

Förändringen från OÄ i åk 5 till NO respektive SO i åk 6 visar att mötet med 
en ny skola, nya lärare och undervisningsformer först får eleverna att uppleva 
sig mindre duktiga men också att intresset ligger kvar på ungefär samma nivå 
som tidigare. Oavsett om man utgår från OÄ i åk 5 eller från de enskilda SO-
ämnena i åk 7 så ökar både flickors och pojkars intresse för denna ämnesgrupp 
till åk 9. De känner sig också duktigare i ämnena med åren. Samma sak gäller 
för biologi. Flickornas möte med fysik, kemi och teknik i åk 7 får dem att 
känna sig ointresserade av att lära mer men också att de upplever sig dåliga i 
dessa ämnen. 
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Undervisningen de följande åren får dem att ”konservera” sitt intresse på 
samma låga nivå trots att de känner sig duktigare. Andra studier har visat 
att pojkarna har en mer positiv uppfattning om fysik, kemi och teknik än 
flickorna. Detta stämmer på ett sätt med min studie eftersom de skattar sig 
mer intresserade och duktigare än flickorna. Men dessa studier har inte låtit 
eleverna värdera alla skolämnen. När eleverna i min studie får göra det pla-
cerar även pojkarna fysik och kemi längst ner på sin ”rankinglista”. Redan i 
åk 7 är även pojkars intresse för fysik och kemi lågt och med åren sjunker det 
ytterligare. De känner sig inte heller särskilt duktiga i dessa ämnen. Pojkarnas 
intresse för teknik kommer däremot upp i nivå med SO-ämnena även om de 
inte upplever sig lika duktiga. 

Att börja tidigare kan påverka attityder och intresse

Enligt eleverna själva har de inte haft mycket NO i tidiga skolår och har hel-
ler inga starka åsikter om ämnena. De ser fram emot att få lära sig något nytt 
som verkar spännande men framför allt ser de fram emot att få experimentera. 
Tyvärr blir många ganska besvikna eftersom undervisningen i NO inte mot-
svarar deras förväntningar. 

Orsakerna till deras besvikelse varierar dock. Elever är olika, upplever saker 
olika men de är också olika vana vid att reflektera över och uttrycka vad de känner 
och tänker. Det finns elever som tycker att allt i skolan är bra och de som är kri-
tiska mot det mesta. En del upprepar exakt samma sak varje gång jag träffar dem, 
andra byter åsikt hela tiden. Framför allt är det flickorna som har många syn-
punkter. Pojkarna verkar mer ha accepterat hur det är och att det så ska vara. Men 
även om åsikterna varierar finns det vissa saker som många olika elever upprepar 
gång på gång och som kanske kan inspirera till en förändring av undervisningen.

Eleverna upplever ämnena olika. De upplever generellt biologi som mycket 
lättare än de andra NO-ämnena. Elevernas egna förklaringar är att de haft 
biologi sen de var små, sen dagis. 

”då vet man ju ganska mycket om djur redan och då blir det lättare att gå 

vidare.” 

Andra jämför med glosinlärning i engelska. 

” i trean var det mest lek för att sen bli mer och svårare.” 

De jämförde också med hur de hade lärt sig kartor i geografin. Man började 
med en karta över skolgården, sen över bostadsområdet, staden och så vidare. 
Men i fysik och kemi kom allt så direkt med alla konstiga ord och upplevs där-
för som svårt. Eleverna önskar att de hade fått lära sig grunden tidigare, att ha 
lärt sig tänka i dom banorna.
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Det finns elever som säger att fysik är jättekul för man får reda på hur olika 
saker funkar men tillägger att alla andra tycker att det är tråkigt. De tycker 
att det är kul att kunna en massa om atomer och hur allt hänger ihop, om 
jordnära saker man inte själv tänker på. Andra nyanserar sig genom att säga 
att olika delar av fysiken som astronomi var kul men det där om krafter var 
ett riktigt bottennapp eller att växter var inte så roligt, att läsa om djur var 
bättre men allra bäst har det varit att läsa om människan. Många säger att 
kemi är jättekul så länge man får laborera men det där med formler verkar helt 
meningslöst. Eller kanske är det som en flicka uttrycker det:

”  alla ämnena är roliga när man förstår men om man inte förstår så tycker jag 

det är tråkigt.” 

Att de tycker att NO är svårt visar sig också i självskattningarna. Fysik och 
kemi är de ämnen de upplever sig minst duktiga i. Kanske är detta början till 
en negativ spiral. De upplever att det är svårt och att de inte förstår. Då blir de 
mindre intresserade och är man inte intresserad så upplever man sig inte duk-
tig och då blir det ännu svårare. Känslan av att inte förstå är också besvärande 
för många, speciellt flickorna. 

svårt att förankra kunskapen i verkligheten

Det finns även en annan aspekt av förståelse – att inte förstå varför man ska 
lära sig fysik och kemi. Det finns de elever som säger att om jag har klarat mig 
hittills utan dessa ämnen så kan jag nog vara utan dem resten av livet också. 
Vid ett tillfälle frågade jag eleverna varför de ska lära sig kemi. Det vanligaste 
svaret var att man måste för att få bra betyg och det näst vanligaste var att det 
är bra att kunna när man senare i livet ska hjälpa sina egna barn med läxorna. 
Ytterligare ett svar förutom att man inte vet, var att man måste om man ska bli 
kemilärare och det vill man ju inte. 

Laborationerna är det som gör NO-undervisningen intressant och spän-
nande men samtidigt är det få som förstår vad laborationerna ska lära dem. 
Ett exempel på detta är att mer än hälften av eleverna hävdade att de hade lärt 
sig hur man gör olika färger efter en laboration om hur man påvisar surt och 
basiskt med olika indikatorer.

De möter också auktoritära ämnen. Eleverna uppfattar både fysik och kemi 
som att så här är det, lär dig detta, här finns inget att diskutera. Många beskri-
ver NO-undervisningen som mycket förutsägbar. Först pratar läraren och sen 
laborerar eleverna. Elevernas utsagor bekräftar den nationella utvärderingens 
slutsatser att undervisningen i NO är mycket ”traditionell”. Samtidigt är det 
slående hur små förändringar i detta mönster kan få eleverna mer intresserade. 
Den bästa NO-undervisningen, enligt många i en av klasserna i sjuan, var när 
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de fick göra ett projekt i svenska och biologi. Uppgiften var att själv ställa en 
fråga om ett djur, som varför geparden kan springa så fort eller varför giraf-
fen har så lång hals. Sedan skulle de med hjälp av lärarna söka information i 
böcker och på nätet och till slut skriva en kort berättelse. 

Ett annat sådant exempel är från fysiken i nian. I stället för vanliga lektioner 
och laborationer om ljud fick eleverna i uppgift att själva skriva ett arbete. De 
skulle i detta berätta om ljud, varför vi kan höra men också beskriva experi-
ment. All materiel fanns tillgänglig i klassrummet under ett antal lektioner och 
de kunde själva bestämma i vilken ordning de ville göra olika saker. Jag råkade 
vara i klassrummet när det var inlämningsdags och kunde bara höra positiva 
kommentarer. De hade uppskattat att få ta eget ansvar och att ha inflytande 
över sitt arbete. Många hade slitit både hemma och i skolan och många hade 
lagt ner stor möda för att det skulle vara vackert. Enligt eleverna gagnar detta 
arbetssätt deras förståelse. En flicka säger: 

”det man skriver måste man förstå. Först skriver man det för hand, sedan 

kanske på datorn och sen ändrar man i texten och då lär man sig ju det. nu 

vet jag vad våglängd är. jag har skrivit det så många gånger.” 

Här bekräftar hon hur viktigt det är att skriva för att lära. Samtidigt säger 
många att det är roligt att göra projekt men inte i alla ämnen samtidigt. Det de 
efterlyser är en variation i arbetssättet och att ha ett inflytande över sitt lärande 
genom att få ta eget ansvar. 

Även om de tycker att NO är intressant upplever de att innehållet i SO är 
intressantare, men framför allt att det berör dem mer. Det är också tydligt att 
innehållet i undervisningen påverkar elevernas intresse för NO. Inte ens biologi är 
roligt när det blir för mycket om alger eller mossor. Eleverna är däremot mycket 
intresserade av biologi när den handlar om sådant som rör människan och dem 
själva. De är mest intresserade av att lära sig mer om det udda, fantastiska och lite 
spektakulära som olika naturfenomen, dinosaurier och liv i rymden. Många elever 
säger att de gärna ser på olika TV-program om natur och teknik och att de läser 
tidningar som Illustrerad vetenskap. Några av dessa elever skulle utan problem 
klara av ett naturvetenskapligt eller tekniskt program på gymnasiet men säger det 
är inte den sortens naturvetenskap som intresserar mig och då syftar på skolans.

den ”trista” studiemiljön har stor betydelse

Studiemiljön i klassrummet är kanske viktigare än vad vi kan föreställa oss. 
Eleverna har förvånat mig genom att beskriva olika ”osynliga” budskap som 
sänds ut i klassrummen. När jag hade sällskap med en elev från NO-salen 
undrade jag varför hon med sitt uppförande och hela sitt kroppsspråk visade 
att hon inte gillade NO. Svaret jag fick blev nästan en utskällning. 
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”du som precis vart i vårt klassrum, har du inte sett hur trist det är, svarta 

bänkar, svart tavla, skitigt, gardiner på trekvart, inget roligt på väggarna och 

som det luktar sen då.”

Det är många fler än denna elev som påtalar den trista miljön i NO-salarna 
och den deprimerande känslan de får när de kommer in i salen. Det gäller 
både flickor och pojkar. Att man dessutom har matematik i salen gör inte 
situationen bättre. Lägg till det budskap som kommer via läroböckerna och 
som eleverna beskriver som en massa fakta som man ska lära utantill, dessutom 
fakta som de uppfattar som både uråldrig och tråkig. Även om eleverna upp-
skattar sina lärare i NO så tycker många att SO-lärarna brinner mer för sina 
ämnen, att de är mer entusiastiska, eller som en elev säger: 

”även en no-lärare skulle kunna skratta någon gång.”

Samma erfarenhet gör man i NOT-projektet där eleverna säger att SO-lärarna 
bjuder mer på sig själva. 

Flera faktorer avgör valet av gymnasieprogram

Du har säkert själv ställt frågan ”Vad vill du bli när du blir stor?” till barn och 
ungdomar i din omgivning. Det var också min inledningsfråga. En annan 
fråga handlade om deras framtida val till gymnasieskolan. Till att börja med 
var det inte särskilt många som visste något om gymnasiet. Men många hade 
ändå tankar om sin framtid. De drömmar som kom fram var inte oväntade. 
Det var yrken som polis, frisör, advokat, sångerska och läkare. Idrottsproffs, 
TV-kändis och så vidare var också en dröm för många men som oftast följdes 
av ett annat mer realistiskt förslag. 

Andra var inte lika precisa utan sa att de ville jobba med olika saker som 
bilar, datorer, djur, barn eller pengar. Det fanns naturligtvis också de som inte 
visste. Jag ställde denna fråga varje år men hade inte tänkt den som en forsk-
ningsfråga. Däremot hade jag lovat eleverna att de i nian skulle få lyssna på 
tidigare inspelningar. När vi gjorde detta blev jag och många av eleverna förvå-
nade över att de drömmar de haft i femman mer eller mindre hade upprepats 
varje år och även i valet till gymnasieskolan. Hälften av de elever som deltog i 
intervjuerna hade uttryckt ungefär samma drömmar från åk 5 till 9. 

Enligt ungdomarna själva måste man vara intresserad av det man gör annars 
står man inte ut. Så sa de redan i femman. Det har de upprepat varje gång vi 
har pratat om framtiden och de motiverade sitt gymnasieval på samma sätt. Ett 
exempel är en flicka som drömde om att bli läkare. Hon visste att hon måste gå 
det naturvetenskapliga programmet för att uppnå sitt mål. Trots det valde hon 
samhällsvetenskapligt program eftersom hon inte trodde att hon skulle stå ut med 
”naturämnena” och hon tyckte att ”samhällsämnena” var mycket intressantare. 
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Hon är inte ensam. Det finns en stor grupp elever som är intresserade av 
naturvetenskap och teknik och som berättat att de gärna läser böcker och 
tidningar och ser på olika TV-program om natur och teknik. Ändå väljer de 
inte ett naturvetenskapligt eller teknisk program med motiveringen att det inte 
är den sortens naturvetenskap eller teknik som intresserar dem och syftar på 
skolans. De få elever som väljer naturvetenskapligt eller tekniskt program har 
varit ganska inriktade på detta val sedan femman. Kanske inte för att de älskar 
ämnena mer än andra elever men för att de har sin framtid utstakad. De vet att 
detta är en väg de måste gå för att bli det de vill. 

oklar koppling mellan val och förståelse för begrepp

Det verkar finnas en uppfattning att de som väljer naturvetenskaplig eller 
teknisk linje på gymnasiet är smartare än andra. Vad som menas med smar-
tare eller mer begåvad kan alltid diskuteras. Jag valde att använda två mått 
på elevernas förmåga att klara en sådan utbildning. Det ena var deras betyg i 
matematik, naturvetenskap och teknik och det andra var deras resultat på ett 
logiskt-induktivt test. Det senare ska enligt forskningen vara en bra indikator 
för framgång i studier. Att jag också valde att använda betygen beror på att jag 
tror att för att lyckas måste man också vara beredd att använda sina förmågor 
och prestera så bra som möjligt i skolan. 

Visst hade elevens förmåga betydelse för gymnasievalet, men inte så stor 
som man kanske skulle tro. Alla elever som väljer naturvetenskapligt eller 
tekniskt program tillhör den bättre halvan antingen på testen eller på betygen, 
och oftast på båda. Å andra sidan är det inget självklart val för en elev med 
god förmåga att välja en sådan utbildning. Av de elever som tillhör den övre 
kvartilen i testet är det en fjärdedel som väljer naturvetenskaplig eller teknisk 
linje. Av de elever som har minst VG i snitt i betygen är det en tredjedel som 
gör detta val. 

Mycket didaktisk forskning under de senaste årtiondena har handlat om hur 
elever förstår begrepp och fenomen. En sammanställning av svensk forskning 
visar att skolans undervisning endast lyckas stimulera ca 20 procent av eleverna 
att lämna sina vardagsbegrepp för mer veten skapliga. Andelen är alltså lika stor 
som andelen elever som börjar naturvetenskapligt eller tekniskt program på 
gymnasiet. Kan det vara så enkelt att det är de elever som förstått begreppen är 
de elever som väljer dessa program? 

För att ta reda på det ställde jag ett antal frågor till eleverna om olika feno-
men. Exempel på frågor är ”Varför blir du svettig när du tränar?” Varför kan 
du känna vad du får till lunch redan på väg in i matsalen?” och ”Varför kan du 
se mig?”. Med frågorna ville jag ta reda på om eleverna kunde förklara feno-
menen eller åtminstone resonera om dem även om de inte använde de rätta 
orden. När jag analyserar svaren kan jag konstatera att förståelse av begrepp 
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och fenomen inte heller verkar ha så stor betydelse. Hälften av eleverna med 
god förståelse enligt min analys väljer samhällsveten skapligt program och cirka 
en femtedel naturvetenskapligt eller tekniskt. Det är också intressant att notera 
att de som har bra betyg långt ifrån alltid har en god förståelse och tvärtom. 

olika motiv för val visar på köns- och kulturskillnader

Valet till gymnasieskolan följer i stort det nationella könsmönstret. Flickorna 
motiverar sitt val med en brist hos dem själva och pojkarna med en brist i 
omgivningen.

Det viktigaste skälet för att välja naturvetenskapligt eller tekniskt program 
är detsamma för båda könen: De säger att de måste för att bli det de vill bli. 
Däremot finns det en könsskillnad i motivet varför man inte väljer. En grupp 
flickor med hög förmåga och som gärna skulle vilja välja naturvetenskapligt 
eller tekniskt program för att kunna förverkliga sitt yrkesval tvivlar på att de 
kommer att klara av det. Här finns också en grupp pojkar med hög förmåga 
som egentligen är mycket intresserade av naturvetenskap och teknik men ändå 
väljer något annat. Detta motiverar de med att skolans naturvetenskap och 
teknik inte är intressant. 

De elever som väljer naturvetenskap kommer med något undantag antingen 
från akademikerhem eller har en invandrarbakgrund. När jag lyssnat på elev-
erna säger de att gymnasievalet är deras eget val. Föräldrarna har inte påverkat 
dem nämnvärt. Indirekt verkar det vara sant så länge de håller sig till de teore-
tiska programmen, men det är inte säkert att alla skulle ha fått samma stöd om 
de valde ett praktiskt program. En flicka berättade att hennes pappa slutade 
prata med henne när hon föreslog omvårdnad i stället för naturvetenskap. 

Det verkar inte heller som om eleverna har diskuterat sitt val i någon större 
omfattning med föräldrarna. Den som mest refererade till vad föräldrarna 
tycker är en invandrarpojke som hade ett starkt tryck på sig att fortsätta i deras 
fotspår och bli läkare. Den kulturella skillnaden visar sig mest i att ”svenska” 
eleverna ”vet” att naturvetenskap och teknik är ”svårt” till skillnad från invand-
rare som inte tror att det är svårare än andra program och väljer det för att det 
är kul att laborera. 

en gammal fråga

Frågan om det låga intresset för teknik och naturvetenskap och flickors särskilt 
låga intresse har funnits med i debatten länge. I juli 2008 tillsatte regeringen en 
teknikdelegation med uppgift att bland annat lyfta fram, förstärka och utveckla 
arbetet med att öka intresset för högskoleutbildningar inom matematik, natur-
vetenskap, teknik samt informations- och kommunikationsteknik. Delegationen 
skulle särskilt verka för att öka flickors och kvinnors intresse för dessa områden. 
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Bland försöken finns Skolöverstyrelsens uppdrag från 1973, Arbetsmark-
nadsdepartementets kampanj Fler kvinnor till industrin, Skolöverstyrelsens 
projekt Säg Ja! till tekniken och Vill vi, så kan vi, så gör vi det! från början av 
1980-talet, Mål blir verklighet, Kvinnligt och Manligt i skolan. Från början var 
inriktningen att få flickor att välja traditionellt manliga utbildningar. Man ville 
informera flickorna så att de skulle förstå sitt eget bästa. Efter hand ändrades 
fokus eftersom man kunnat konstatera att det inte bara är ett informations-
problem utan också en pedagogisk fråga. Det är inte längre flickorna som är 
det stora problemet utan mer att undervisningen måste möta både flickors och 
pojkars behov och intresse. 

Nästa milstolpe blev Hässelbykonferensen 1993 där skolminister Ask 
fastslog: Vi vet att svensk industri i framtiden har behov av välutbildade tekniker. 
… För att trygga rekryteringen till högre teknisk utbildning måste fler ungdomar 
än idag välja naturvetenskaplig eller teknisk utbildning. Åtgärdsprogrammet 
efter konferensen resulterade i NOT-projektet som pågick under perioden 
1993–2003. Målet med projektet var dels att öka rekryteringen till utbild-
ningar inom naturvetenskap och teknik dels att medborgare i ett demokratiskt 
samhälle behöver ha en bas av naturvetenskapliga och tekniska kunskaper. 

Efter det fick Myndigheten för Skolutveckling (MSU) olika uppdrag att 
stödja undervisning i naturvetenskap och teknik och ett strategiskt uppdrag 
att formulera en handlingsplan för utvecklingsinsatser i naturvetenskap och 
teknik. MSU fick senare i uppdrag att starta kompetensutvecklingsinsatser 
och inrätta en nationell strategigrupp för att samordna olika aktörers insat-
ser inom området naturvetenskap och teknik. Ansvaret för dessa övergick 
till Skolverket när MSU avvecklades. 

Insatserna för att skapa en förändring har alltså varit omfattande men har 
de gett något resultat? Kanske har de det, eftersom Europabarometern visar 
att svenskarna tillhör den grupp i Europa som har högst intresse för naturve-
tenskap och teknik och är de flitigaste besökarna på olika teknik- och naturve-
tenskapscentra. Vi vet att svenska ungdomar gärna ser TV-program och läser 
tidningar om naturvetenskap och teknik. De är också mästare på att använda 
modern teknik. Ändå verkar det inte som tillräckligt många väljer naturveten-
skap och teknik när de får chansen att välja utbildning. 

grundskolan ska ge allmänbildningen

Grundskolans första kursplaner (Lgr62) utgick från realskolans kursplan, där 
målet var att förbereda eleverna för nästa stadium med en betoning på fakta-
kunskaper och att kunna genomföra försök enligt given instruktion. Sen har 
kursplanerna successivt förändrats till att mer och mer betona den naturve-
tenskapliga allmänbildning som alla medborgare behöver i ett demokratiskt 
samhälle. 
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Teknikdelegationen beskriver att skolans uppgift är att leverera bredd och 
förbereda för spets. Samtidigt hävdar forskningen att om lärarna i de naturve-
tenskapliga ämnena åläggs att uppfylla båda dessa mål samtidigt kommer de 
inte att kunna uppfylla något av målen. Kanske kan det vara dags att överge 
målet att förbereda för nästa stadium eftersom den sortens undervisning ändå 
har misslyckats med att ge någon djupare förståelse. Detta är också något som 
många forskare inom det didaktiska området föreslår.

Här kan jag känna igen många elevers undran varför de ska lära sig vissa 
saker. Eftersom de inte ser vad de kan använda kunskapen till så ser de heller 
inget behov av att lära sig om det inte vore för betygens skull. Kanske skulle de 
se ett större behov och bli mer intresserade om de också fick använda kunska-
pen till att läsa och tolka tidningsartiklar samt att diskutera kontroversiella 
frågor. 

Många av de politiska och moraliska dilemman som samhället står inför till 
följd av teknikens och naturvetenskapens frammarsch kräver en annan typ av 
kompetens. För att förstå vetenskapens roll i samhällsdebatten måste alla elever 
lära sig att vara kritiska konsumenter av vetenskapliga fakta. Det gäller även 
de framtida specialisterna. För att öka allmänhetens förmåga att sätta sig in i 
sådana frågor krävs därför inte bara att medborgarna känner till vad vetenska-
pen innehåller utan också hur vetenskapen fungerar, något som borde vara en 
väsentlig del av alla kursplaner för naturvetenskapliga ämnen. 

nyfikenheten kan fungera som redskap för att förstå begreppen

Om mina resultat är allmängiltiga och många elevers tankar om framtida 
yrkesval faktiskt tar form tidigt så måste NO bli en del av elevernas vardag 
långt tidigare i livet. De frågor jag har ställt till eleverna i femman om olika 
fenomen visar att det är en liten andel av eleverna som uppnår kursplanens 
mål för skolår 5. Kanske har de inte ens nått dit när de lämnar nian. 

Jag kan också se att de elever som försökte resonera om olika fenomen 
med mig i femman hade en betydligt bättre förståelse i nian än de elever som 
svarade ”vet inte”. Förskolebarnen är nyfikna och vill veta mer om det mesta 
i sin närhet. De frågar hela tiden varför men får kanske inte alltid svar på 
sina frågor. Det är kanske inte så konstigt eftersom frågorna kan vara kluriga 
att besvara även för en expert. Många elever i min studie vill ha just en tidig 
erfarenhet. 

Om det ska vara någon mening med tidig NO-undervisning måste den 
möta det intresse som eleverna har. Om de yngre eleverna är mest intresserade 
av det fantastiska och spektakulära så låt dem syssla med det. I den åldern kan 
fantasin utgöra det starkaste och mest effektiva inlärnings instrumentet. Om 
de äldre eleverna är intresserad av den naturvetenskap och teknik som finns 
i Illustrerad vetenskap eller i olika Tv-program så låt oss utgå från den. Erfa-



  61Fler som kan. Hur kan vi underlätta För ungdomar att läsa naturvetenskap ocH teknik?

renheten från läsinlärningen, att det är viktigare att barn läser än vad de läser, 
kan vara värda att pröva även i NO. Om en sensationell artikel väcker större 
nyfikenhet än läroboken låt oss utgå från den. Sen är jag ändå helt övertygad 
om att en skicklig lärare kan få med alla viktiga begrepp oavsett utgångspunkt. 

En förändring mot mer NO i tidigare åldrar och annat fokus i undervis-
ningen i senare åldrar kräver en omfattande kompetensutveckling av hela 
lärarkåren eftersom forskningen ger ett starkt stöd för att läraren är den enskilt 
viktigaste faktorn för elevernas resultat i skolan. Lärarens egen förståelse av 
begrepp, fenomen och teorier är viktig. Men än viktigare är den ämnesdidak-
tiska kompetensen. Läraren måste tillsammans med eleverna bygga kunska-
per med utgångspunkt från elevernas nyfikenhet och vardag. Men det räcker 
inte med att göra saker. Läraren måste också engagera eleverna i begreppsliga 
diskussioner såväl som i mänskliga och etiska aspekter av naturvetenskap och 
teknik.

gymnasievalet handlar om identitet och självbild

De elever som väljer naturvetenskapliga eller tekniska utbildningar och yrken 
gör det för att deras bild av naturvetenskapen är i linje med den person de är 
eller vill vara. Valet är också ett val av identitet. Det visar bland annat ROSE-
projektet, som är en stor internationell studie av elevers uppfattningar om 
naturvetenskap och teknik. Då kan alla budskap som förmedlas direkt eller 
indirekt till eleverna vara viktiga att beakta. 

Det allvarligaste budskapet är att skolans NO-undervisning får eleverna att 
känna att de inte förstår och att de upplever sig som mindre duktiga. I enkä-
terna framgår det tydligt att de känner sig mindre duktiga i fysik och kemi än 
i andra ämnen. Från intervjuerna vet jag att de har svårt att förstå de natur-
vetenskapliga begreppen men också meningen med undervisning. När inte 
ens ”de bästa” upplever att de är duktiga eller att de förstår måste vi inse att 
eleverna behöver mycket mer uppmuntran. 

Kanske är vi som naturvetare och tekniker alldeles för snabba att påtala fel 
i stället för att se det positiva i ett svar, där tanken är rätt men orden fel? Som 
exempel kan jag berätta en familjehistoria. Under alla barndomssomrar har jag 
gått på stranden på västkusten och plockat snäckor. När maken (biolog) kom 
in i bilden påpekade han att det heter musselskal. Korrekt, men kanske inte 
det bästa sättet att uppmuntra barnens intresse. När vi besökte Cosmonova 
upptäckte jag (fysiker) till min fasa en informationstext där det stod att en 
person som väger 60 kg på jorden bara väger 10 kg på månen. Vadå, tyckte 
maken, det är väl inget att hänga upp sig på! Kanske är det inte de ”korrekta” 
orden som är viktigaste utan andemeningen bakom dem? 

Påpekandet om snäckorna fick mig att känna mig mindre vetande. Kanske 
är det så våra ungdomar känner sig när de hör att dagens elever är allt sämre i 
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matematik. Jag vet inte hur många sådana inslag jag hört i nyhetssändningar 
och läst i dags pressen under de senaste åren. Om jag som elev redan har ett 
dåligt självförtroende i matematik skulle jag inte våga välja en sådan utbild-
ning när jag hör att de som jag tycker är mycket bättre är så dåliga! I stället för 
att öka rädslan för matematik och naturvetenskap måste vi ta fasta på att den 
finns och aktivt arbeta för att minska den. 

Samma sak gäller budskapet att dagens ungdomar inte är intresserade av 
naturvetenskap och teknik. Så om jag är intresserad måste jag vara avvikande 
och konstig och vilken tonåring vill vara det? Kanske ska man tydligare skilja 
mellan intresse och val av utbildning. Ingen vill väl påstå att svenska ungdo-
mar är ointresserade av musik bara för att man inte väljer att studera eller 
utöva musik!

För 50 år sedan fastslog den amerikanska vetenskapsakademien (AAAS) att: 

” the first task and central purpose of science education is to awaken in the 

child, whether or not he will become a professional scientist, a sense of joy, 

the excitement, and the intellectual power of science.” 

Jag kan inget annat än hålla med. Grundskolans viktigaste uppgift är att tidigt 
väcka barnets och sedan underhålla ungdomarnas fascination och nyfikenhet 
för fenomen i vår omvärld, att ge dem en lust att lära mer oavsett deras fram-
tida vägval. 


