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ABSTRACT 

Sammanfattning
Syftet med avhandlingen är att beskriva elevers intresse för naturvetenskap
och jämföra det med skolans NO undervisning och med vad kursplanerna
beskriver. På detta sätt vill jag svara på frågan:

Vad är relevant NO undervisning i grundskolan?

Datainsamling har skett genom en enkät till 751 femtonåriga elever och 110
lärare på 29 skolor med årskurs 9.

Resultatet visar att eleverna är intresserade av en rad frågeställningar med
ett naturvetenskapligt innehåll. Tilltron till vetenskapen är stark. Både lärare
och elever tycker att naturvetenskap och teknik är viktiga för samhället, och
kommer öppna nya möjligheter för framtida generationer.

Men tittar man på NO lektionerna är det stora skillnader mellan vad lärarna
undervisar om och det som eleverna är intresserade av. Mycket av det NO
lärarna tar upp i sin undervisning tillhör det som intresserar eleverna minst.
NO undervisningen verkar i första hand rikta sig till den minoritet av
eleverna som valt naturvetenskap eller teknik till gymnasiet.

Elevernas intresseprofiler och deras prioriteringar inför ett framtida jobb
hänger tydligt samman med vilket gymnasieprogram de väljer. Två skäl att
välja naturvetarprogrammet syns. Några, mest pojkar, har ett intresse för
naturvetenskapliga grundbegrepp tillsammans med bomber, radioaktivitet,
gifter och andra farliga delar av naturvetenskap. Andra, mest flickor, väljer
naturvetarprogrammet för att de vill ha ett meningsfullt arbete, där de får
utvecklas och fatta egna beslut.

Slutsatsen blir att NO ämnena i stor utsträckning misslyckas med att visa
relevans för en majoritet av eleverna och i relation till samhället.
Ämnesinnehållet i NO ämnena bör förändras. Målet bör vara att utrusta
eleverna med samhälls och elevrelevant kunskap för att kunna hantera de
utmaningar människor ställs inför i det moderna samhället. Undervisningen
bör förändras vad gäller innehåll och upplägg. Samarbete mellan ämnen,
mellan lärare och mellan skolor måste öka. Innan nya moment och arbetssätt
introduceras måste det rensas i ämnesinnehållet och faktaplugget bör tonas
ned. Det krävs ett tålmodigt förändringsarbete och kunskapsbygge kring
problemen med elevernas bristande intresse och engagemang.
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Abstract
The purpose of this thesis is to describe students’ interest in natural science
and to compare this with the school’s general science teaching and with the
descriptions found in the syllabi. In this way I will answer the question:

What is relevant science teaching in compulsory school?

Data collection has been done through a questionnaire to 751 fifteen year old
students and 110 teachers at 29 Swedish lower secondary schools.

The results show that the students are interested in a number of different
issues with scientific content. Confidence in science is, in fact, strong. Both
secondary science teachers and their students are optimistic about science
and technology as essential parts of societal development. When content
from these knowledge fields is considered for instruction, significant
disparities exist between what teachers teach and what their students want
to learn. Much of the content of the teaching is taken from that which
interests students the least. Secondary science instruction seems to address
only a minority of the students, those that have chosen science or technology
in their further education.

Students interest profiles and priorities in future job are clearly connected to
their further education. Two reasons for applying to the science programme
stand out. First is the interest in science, especially the risky and dangerous
parts, and that is the interest that points most to boys. Then the science
programme also provides good career opportunities and has high status,
which points most to girls.

The conclusion is that science in the schools has to a great extent failed to
show relevance to the majority of students and in relationship to society. The
content of subjects in school science has to be changed. The goal ought to be
to equip the students with the knowledge and competence to be able to
handle the challenges that people face in a modern society. The cooperation
between subjects, teachers and schools has to increase. Before introducing
new elements and ways of working the content of subjects has to be cleaned
up and rote memorisation has to be toned down. Patient work for change
and building knowledge about the problem of the lack of student interest
and commitment is required.
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Förord
I mitten av 1990 talet fick jag mitt första lärarjobb som NO lärare på den
högstadieskola i Härnösand jag lämnat som elev 18 år tidigare. Där mötte
jag engagerade lärare som genomförde en speciell satsning på
naturvetenskap, en NO profil, där elever som valt NO som elevens val
bildade en speciell undervisningsgrupp. För att kunna se sammanhang,
hinna med laborationer och tränga in i olika moment var undervisningen för
denna grupp organiserad i ett gemensamt NO ämne med längre
sammanhållna undervisningspass. Eleverna fick mer tid, nyare läromedel,
datorundervisning och intresserade lärare. Målgruppen var inte bara de som
var duktiga i NO eller matematik utan alla som var intresserade av NO. Till
året därpå valde nästan hälften av skolans 140 sjuor NO som elevens val.

Under åren som följde undervisade jag i matematik och fysik på det
naturvetenskapliga basåret på dåvarande Mitthögskolan i Härnösand. Det
var speciella grupper med yrkeslever, många med tvåårigt gymnasium från
tidigare och ibland bara högstadiematematik. Hundratals av dessa studenter
följde vi basårslärare under två terminer när många med bravur läste in hela
gymnasiekurserna i matematik, biologi, fysik och kemi.

Två saker tog jag med mig från mina första år som lärare. Det går att öka
intresset för naturvetenskap och många fler än nu klarar av att läsa
matematik och naturvetenskap på gymnasienivå.

Många studier och utvärderingar visar på lågt intresse för naturvetenskap
och det förs återkommande diskussioner om behovet av att få fler att läsa
naturvetenskap och teknik. Under åren som lärarutbildare har jag stött på
och deltagit i olika satsningar för att öka intresset och engagemanget för
naturvetenskap och matematik. Det har genomförts NOT projekt,
mattebiennaler och olika skolutvecklingsprojekt. Men varaktigheten även i
framgångsrika satsningar och spridningen av goda exempel till andra skolor
har varit begränsade.

Andra projekt fokuserade mer direkt på elevernas intresse och när jag stötte
på några av dessa väcktes lusten att tränga djupare in i problemen. Frågan
som ställs är hur man hittar orsakerna till elevernas bristande intresse för
skolans naturvetenskap. Ett givet svar blir: fråga eleverna.

Jag vill först tacka Anders Jidesjö, min kollega i Linköping som tillsammans
med mig genomfört den svenska datainsamlingen i ROSE projektet
(Relevance of Science Education). Det har varit ett lyft att få arbeta
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tillsammans och vi har också skrivit två av artiklarna i denna avhandling
tillsammans. Jag vill tacka alla kollegor i ROSE projektet internationellt för
intressanta diskussioner som gett inblick i skillnader och likheter i
skolsystem och elevers attityder i olika delar av världen. Forskarskolan i
naturvetenskapernas och teknikens didaktik har gett nya perspektiv,
kontakt med nya kollegor, intressanta diskussioner, långa dagar och sena
kvällar på kurser och konferenser. Det har varit en förmån att få träffa alla
doktorandkollegor i forskarskolan och få vara en del i det nätverk i
naturvetenskapernas didaktik som skapats.

På Mittuniversitetet i Härnösand har jag haft kollegor att diskutera och
utbyta erfarenheter med. KG Karlsson har med obruten energi läst mina
alster och aldrig slutat att tro på att detta går vägen.

Hemma har jag tre supportrar. Johan som knackade enkäter, Ellen som
illustrerade mina presentationer och Eva som jag genom åren löst många
världsproblem tillsammans med.

Jag vill tacka alla som hjälpt oss med datainsamling och sist men inte minst
våra 751 elever och 110 lärare som villigt svarat på alla frågor.
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Kap 1 Inledning
1.1 Utgångspunkter
Naturvetenskaplig undervisning i skolan

I grundskolans senare del möter eleverna en mer organiserad naturveten
skaplig undervisning än tidigare. Lärarna har bättre ämnesutbildning,
skolorna har mer utrustning och läromedlen är omfattande sammanställ
ningar av traditionell kunskap i de olika ämnena. Skolorna är fria att välja
om de vill arbeta ämnesövergripande med ämnet Naturorientering (NO)
eller med de enskilda ämnena biologi, fysik och kemi. Men även skolor som
arbetar ämnesintegrerat har att välja mellan läromedel som är uppdelade
ämnesvis och biologi, fysik och kemi framträder tydligt som enskilda
ämnen. Nya kursplaner betonar också ämnesuppdelningen tydligare igen
(Skolverket, 2011b).

Studier visar att elevernas intresse för NO sjunker under samma tid
(Lindahl, 2003). I årskurs 9 uppger eleverna att framförallt fysik och kemi är
svåra, tråkiga och mindre viktiga ämnen (Skolverket, 2004). Biologi klarar
sig lite bättre. Fler elever når inte målen i fysik och kemi jämfört med andra
ämnen och skillnaden mellan hög och lågpresterande i de internationella
kunskapsstudierna är störst i naturvetenskap (Skolverket, 2010). Många
kampanjer har genomförts för att öka intresset och engagemanget för
naturvetenskap i skolan under de senaste decennierna. Natur och Teknik i
skolan (NOT) var ett projekt som arbetade med attitydpåverkan och
metodutveckling i naturvetenskap i skolan (Sjøberg, 1999). Projektet följdes
upp av seminarieserier med lärarutbildare och nätverksbyggen mellan
universitet och skolor. NTA projektet (Natur och teknik för alla) drivs av
vetenskapsakademierna och målet är att föra ut naturvetenskap tidigare i
skolan (NTA, 2011). Inledande framgångar har rapporterats för alla dessa
projekt, men några långsiktiga förändringar är svåra att spåra. Eleverna
visar fortfarande lägre intresse för NO ämnena jämfört med andra ämnen.
Samtidigt har populärvetenskapliga tidskrifter stora upplagor och TV
program med ett naturvetenskapligt innehåll är populära och givna inslag i
alla TV utbud. Naturvetenskap utanför skolan förefaller intressantare än
den naturvetenskap skolan presenterar.

Teknikdelegationen (2011) har som ett av sina mål att öka attraktionskraften
hos naturvetenskapliga och tekniska utbildningar. Internationellt står sig
dock rekryteringen till naturvetenskap och teknik ganska bra i Sverige.
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Naturvetenskap och teknikprogrammen på gymnasiet har de senaste
femton åren rekryterat mellan 18 och 22 procent av ungdomarna och ingen
trend syns upp eller ned. Samtidigt har antalet platser på universitet och
högskolor inom naturvetenskap och teknik byggts ut kraftigt och många
lärosäten rapporterar om tomma platser och inställda utbildningar.

NO ämnena slits mellan olika mål. Är målet medborgarbildning eller är
målet att rekrytera en naturvetenskaplig elit? Även om läroplan och
kursplan inte specifikt lyfter rekrytering till den ena eller andra utbildningen
så märks denna motsättning i kursplaner, läroböcker och i undervisningen.
Detta leder fram till frågan om vad som skall räknas som relevant
naturvetenskaplig undervisning. Vad skall undervisningen ta upp? Vilka
motiv och målsättningar har skolan med de naturvetenskapliga ämnena?
Hur bedrivs undervisningen och hur organiseras elevernas arbete? Detta är
ämnesdidaktiska frågeställningar och för att besvara dem skall vi göra en
resa genom flera vetenskaper för att landa i en djupare förståelse för mål och
mening med skolans naturvetenskap.

Ämnesdidaktik

Att skriva en ämnesdidaktisk avhandling är att röra sig över breda
ämnesområden. För att förstå hur de naturvetenskapliga skolämnena
omsätts i praktiken och hur eleverna upplever dessa behövs bidrag från
olika forskningsområden. Ämnesdidaktik kan ses som en bro mellan ämnet
och pedagogiken (Sjøberg, 2010). De naturvetenskapliga ämnena kan inte
förstås bara genom kunskaper i ämnet. Vetenskapsfilosofi, historia och
forskningssamhällets sociologi är nödvändiga komponenter. Pedagogiken
byggs upp av psykologi, sociologi, utbildningshistoria mm. Avhandlingens
bakgrund kommer att beskriva dessa ämnesområden för att ringa in
forskningsområdet ämnesdidaktik och definiera de begrepp som behövs för
att besvara avhandlingens frågor kring vad som räknas som relevant NO
undervisning.

1.2 Avhandlingens disposition
Kapitel 2 innehåller en beskrivning av vetenskapens natur och en historisk
tillbakablick på hur naturvetenskap vuxit fram. Utvecklingen har gått från
det ensamma geniets kamp mot okunskap till dagens kunskapsproduktion
organiserad i stora företag, organisationer och nationer. Vetenskapens och
teknikens landvinningar har förändrat världen, och tilltron till vetenskapens
förmåga att lösa världens problem är stor. I den meningen är natur
vetenskap och teknik mer relevant än någonsin. Men förändringen av
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vetenskapens sätt att organiseras gör att den enskilde forskaren och
människan inte syns i kunskapsproduktionen.

Kapitel 3 fortsätter med att beskriva hur de naturvetenskapliga skolämnena
vuxit fram. Från folkskolans naturlära till dagens miniversioner av de
akademiska ämnesdisciplinerna. Stoffträngseln är stor och ämnestraditionen
stark. Det verkar finnas en motsättning mellan naturvetenskap som
medborgarbildning och som elitprojekt för de lämpade. Vi närmar oss de
didaktiska frågorna, varför NO ämnena är viktiga, vad skolan skall
undervisa om och hur ämnena skall omsättas i klassrummet.

Kapitel 4 lägger fast teoretiska ramar för en naturvetenskaplig
ämnesdidaktik. Från en konstruktivistisk analys av elevers tänkande till en
förståelse av interaktionen mellan individ och social omgivning rör vi oss
mot att förstå lärande som socialt och kulturellt betingat. Människor har inte
otolkad kontakt med omvärlden utan fysiska och intellektuella redskap gör
världen begriplig. Lärande och utveckling sker i ett dialektiskt samspel i en
social och kulturell omgivning där ungdomarnas identitet formas.

Kapitel 5 beskriver den omfattande internationella forskningen kring
elevernas intresse för naturvetenskap och de problem som finns med lågt
intresse. Intresse hos eleven är en del av en bredare attityd och kan förstås
som en del av elevernas identitetsbygge. Intresset och attityden är också en
viktig förutsättning för elevernas lärande. Lärarnas betydelse och hur NO
lärare har olika sätt att tänka kring naturvetenskap, undervisning och eleven
och hur dessa tänkesätt hänger samman beskrivs. Vidare berättas om de
försök som gjorts och de diskussioner som förts de senaste decennierna för
att utveckla en mer relevant NO undervisning och öka intresset bland
eleverna.

Kapitel 6 består av en metoddel där datainsamlingen beskrivs. ROSE
enkäten har i Sverige besvarats av 751 elever och lärarenkäten av 110 lärare
på 29 skolor. De analysmetoder som använts beskrivs. I ett första steg
rangordnas elevernas intressen och attityder och jämförelser görs mellan
lärare och elever. Nästa steg är faktoranalyser för att hitta underliggande
latenta variabler som förklarar svarsmönster i enkäterna. Till sist görs
korrelationer mellan lärare och elever och mellan svaren från olika delar av
ROSE enkäten.

Kapitel 7 presenterar de fyra delstudierna och sammanfattar resultaten.

Kapitel 8 diskuterar vad som är relevant NO undervisning för eleverna, för
lärarna och för samhället. Diskussionen sammanfattas i ett antal slutsatser.
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1.3 Syfte och forskningsfrågor
Syftet med avhandlingen är att beskriva elevers intresse för naturvetenskap
och jämföra det med skolans NO undervisning och med vad kursplanerna
beskriver. På detta sätt vill jag svara på frågan:

Vad är relevant NO undervisning?

Elevernas intresse och attityd till naturvetenskap i skolan och i samhället
står i fokus. Datainsamling har skett genom en enkät till elever. Enkäten har
utvecklats gemensamt av forskare i många länder och genomförts i över 30
länder. Egna frågor har lagts till i enkäten och en lärarenkät används för att
samla in information från lärarna. En kvantitativ metod gör det möjligt att
jämföra svenska elevers resultat både med elever i andra länder och med
lärarna.

1.4 Delstudierna
Delstudierna diskuterar olika frågor som leder fram till den övergripande
frågan om vad som är relevant NO undervisning.

Artikel I

Jidesjö, A., Oscarsson, M., Karlsson, K. & Strömdahl, H. (2009). Science for all or
science for some: What Swedish science students want to learn about in
secondary science and technology and their opinions on science lessons. Nordina,
5(2), 213 229.

1. Vad tycker svenska högstadielever om NO?
2. Hur påverkas elevernas val till gymnasiet av deras åsikter om

grundskolans NO?
3. Vad är eleverna intresserade av att lära sig inom naturvetenskap och

teknik?

Artikel II

Oscarsson, M., Jidesjö, A., Karlsson, K. & Strömdahl, H. (2009). Science in society
or science in school: Swedish secondary teachers beliefs about science and
science lessons compared with what their students want to learn. Nordina, 5(1),
18 34.

1. Hur skiljer sig åsikterna om naturvetenskap och teknik mellan NO
lärarna och deras elever?

2. Vilken är skillnaden mellan vad lärarna i NO lär ut och det som
eleverna är intresserade av?
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3. Vad tycker NO lärarna är viktigt för att öka elevernas intresse, och
vad styr lärarna när de väljer innehåll i undervisningen?

Artikel III

Oskarsson, M., Karlsson, K. (2010). Health care or Atom bombs Interest profiles
in science among 15 year old students in Sweden. Nordina, 7(2) 190 201.

1. Påverkas valet av gymnasieprogram av elevernas intresse för olika
naturvetenskapliga frågor?

2. Vilka intresseprofiler skiljer de blivande naturvetarna från övriga
elever?

Studie IV

Oskarsson, M. Karriär och självutveckling. Vad ungdomar prioriterar i sitt
framtida yrke. Manuskript.

1. Vad tycker eleverna är viktigt i deras framtida jobb?
2. Hur speglas intresset för framtida jobb i valet av gymnasieprogram?

1.5 Bilagor
1. ROSE enkäten
2. Lärarenkäten
3. Brev till rektorer på utvalda skolor
4. Brev till enkätledare
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Kap 2 Naturvetenskap
För att kunna beskriva vad som är relevant NO undervisning skall vi först
titta på vad naturvetenskap är samt hur vetenskap och bilden av vetenskap
förändrats. Från filosofiska resonemang på torgen i Aten till dagens
högteknologiska samhälle där vi omges av de senaste århundradenas
innovationer. Utveckling av teknik, medicin, kommunikation och
samhällsorganisation har fullständigt revolutionerat våra liv. Vetenskapen
har expanderat inom alla områden och är i den meningen mer relevant och
mer allomfattande än någonsin.

Att berätta delar av denna historia är ett givet inslag i NO undervisningen.
Ett historiskt perspektiv på naturvetenskapens utveckling antas också skapa
intresse bland eleverna (Skolverket 2000). Vetenskapsmän som Galilei,
Linné, Newton och Einstein och deras gärningar lyfts fram. Marie Curie är
ofta ensam kvinna om inte Lise Meitner dyker upp. Den bild som vanligen
ges är det ensamma manliga geniet i kamp mot okunskap.

Frågan är hur bilden av naturvetenskap ser ut i dag. Hur ser vetenskaps
samhället ut och vilken bild ger vetenskapssamhället av sig själv? Vilken
bild av forskaren och forskningssamhället ges i skolan?

2.1 Bilden av forskaren
Den tidiga vetenskapen

Det som kallas modern vetenskap gryr för 500 år sedan. Under renässansen
väcks intresset i Europa för den antika filosofin och det sker en kraftig
expansion av ekonomi, konst och vetenskap. Galilei och Kepler placerar
solen i centrum, visar att jorden bara är en av de himlakroppar som kallas
planeter och att dessa planeter också har månar. Fram tonar en värld där
naturens egna mekanismer styr och där inga gudar behövs.

Långt tidigare hade det funnits idéer som ifrågasatte religiösa världsbilder. I
de grekiska statsstaterna etableras för 2500 år sedan en argumentations
kultur där förmågan att debattera värdesätts och logiska resonemang
utvecklas som alternativ till att utröna högre makters mening med livet och
världen. Naturfilosofer som Epikuros och Demokritos vänder sig bort från
tidigare idealistiska tankeströmmar, hävdar att naturen styrs av sina egna
lagar och att världen fungerar utan gudomliga ingripanden. Med rent
logiska resonemang hamnar deras diskussioner kring materiens
beståndsdelar, hur sjukdomar sprids eller människans härstamning från
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djuren, nära det som idag kallas vetenskap (Andersson, 2011; Bergström &
Forsling, 1992; Wickman & Persson, 2009).

Men ensamma idéer är inget hot mot en bestående samhällsordning. Även
heliocentriska världsbilder beskrivs under antiken, men får ingen större
betydelse för de dominerande tankesystemen. Inte heller Kopernikus väcker
någon större debatt 1543 när han placerar solen i centrum av solsystemet.

Under 1600 talet och framåt går utvecklingen av kultur, vetenskap, handel
och ekonomi hand i hand. Vetenskap som bygger på observationer och
empiri visar sig framgångsrik och en heliocentrisk världsbild förklarar
exempelvis vad navigatörer på haven redan känner till. Tidigare ställde
skolastikerna frågor om sanning och förnuft med utgångspunkt från antika
texter och bibelstudier. Men nu ställs frågan hur världen fungerar. Den nya
naturvetenskapen är tillsammans med filosofi, ekonomi och juridik en del av
den framväxande borgerlighetens ideologi och växer inte fram på
traditionella kunskapscentra, då universiteten fortfarande är kyrkans och
feodalismens högborg. I takt med samhällets förändring blir de nya idéerna
ett hot mot den rådande ideologin och kyrkan inleder en våldsam kamp mot
dessa omstörtande idéer. Det är en konflikt mellan olika rationaliteter. Det
handlar inte om hur man skall tolka det man ser utan frågorna blir om
världen går att förstå, om svaren finns i naturens bok eller om det är
skolastikens sökande efter förnuft som ger svaren. Det är hädelse och leder
till förvisning eller dödsstraff att överhuvudtaget påstå att jorden snurrar
runt solen eller att plocka upp Demokritos idé om en materiens minsta
byggsten, atomen.

Galilei klagar i ett brev till Kepler.

”Vi måste le, Kepler, åt människornas stora dumhet. Vad säger du om de främsta
lärarna här i skolan, vilka med envisheten hos en huggorm, trots tusentals
inbjudningar, inte vill så mycket som kasta en blick på planeterna eller månen, eller
överhuvudtaget i teleskopet. Sannerligen är dessa människors ögon slutna för
sanningens ljus. Samtidigt förvånar det mig inte. Dessa människor tror att filosofin
är någon slags bok (…), att sanningen skall sökas inte i världen, inte i naturen, utan i
analysen av texter.” (Ambjörnsson & Elzinga, 1981, s 213).

Galilei tvingas till sist att avsvära sig sina omstörtande idéer om universum
men han har fortsatt starkt stöd från inflytelserika personer. Han täcker
också sin argumentation i en religiös språkdräkt och många av tidens stora
tänkare försöker knyta ihop de nya upptäckterna med ett gudomligt system.
Newton utvecklar matematik, optik, mekanik men ägnar samtidigt en stor
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del av sitt liv åt religiösa grubblerier. Icke desto mindre är den vetenskapliga
utgångspunkten att söka naturens egna system och lagar. Med Keplers lagar
och Newtons mekanik blir en allsmäktig Gud överflödig för att förklara t.ex.
solsystemet och planeternas rörelser. Naturvetenskapens framgångar blir en
viktig del av upplysningsfilosofin. Tänk själv, misstro auktoriteter, världen
går att förstå, är teman för upplysningens tänkare och människans förnuft
hyllas. När sedan Maxwell i slutet av 1800 talet visar sambandet mellan
magnetism och elektricitet börjar vetenskapen framstå som ett heltäckande
system och universum framstår som ett gigantiskt urverk. Världen sköter sig
själv styrd av naturlagarna och det enda (gudomliga?) ingripande som
möjligen behövs är att dra igång startveven, att vara primus motor (Sörlin,
2004).

Vetenskapens segertåg

Under 1800 talet kommer naturvetarämnen som biologi, fysik, kemi och
geologi. De etableras på de nya universiteten och blir också källa till det som
ännu idag är skolans naturvetenskap (Aikenhead, 1994b). Utvecklingen är
nära kopplad till den industriella revolutionen och i kemi och elektroteknik
sker en ny sammansmältning av naturvetenskap, teknik, industri och
ekonomi. Vid 1800 talets slut har det varit en sådan enorm kunskapstillväxt
och så många epokgörande uppfinningar att det finns de som börjar tro att
allt är upptäckt. Elektriciteten, telefonen, bilen, tåget, grunden till den
moderna medicinen etc. slår igenom. Det brukar berättas att chefen för
amerikanska patentverket vid sin avgång i slutet av 1800 talet säger att han
tror att allt snart är uppfunnet och studenter uppmanas att inte läsa fysik då
alla upptäckter redan är gjorda. Lenin deklarerar på 1920 talet att socialism
är sovjetmakt plus elektrifiering. Grunden läggs för hela det moderna
samhället och under 1900 talet etableras en naturvetenskaplig världsbild på
alla nivåer hos i stort sett alla kulturer över hela jorden. Vaccinet utplånar
obotliga sjukdomar, aspirin lindrar huvudvärk mycket bättre än alla böner
och människans system framstår som mycket bättre än det gudomliga.

Världskrigen under 1900 talet och Förintelsen innebär ett industriellt
massdödande i aldrig tidigare skådad omfattning men icke desto mindre når
teknikoptimismen nya höjder under rekordåren på 1950 talet och 1960 talet.
Teknik och vetenskap blir motorer för framstegen och det är forskarna som
formar framtiden (Benner, 1998; Wennerholm, 2005). Staffan Wennerholm
beskriver i sin avhandling debatten bland elever på tekniska och högre
allmänna läroverk om naturvetenskapens roll under perioden 1930 1970.
Teknikoptimismen är slående och de naturvetenskapliga ämnena får större
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utrymme. Genom sin åskådlighet börjar främst fysik, men även kemi och
biologi betraktas som mönsterämnen och latinet konkurreras ut som främsta
bildningsämne (Wennerholm, 2005).

Big Science

Under det tidiga 1900 talet var det självklart att dela med sig av
forskningsresultat från grundforskningen. På Solvaykonferensen 1927
diskuterar de 29 fysikerna den nya kvantmekaniken och delar med sig av
alla upptäckter. (17 av dessa fick senare eller hade redan fått Nobelpris!)

Manhattanprojektet, där den första atombomben utvecklas, innebär något
nytt i vetenskapens historia och i förhållandet mellan vetenskap och
samhälle. Militär forskning har förekommit i tusentals år och många stora
tänkare, som Arkimedes och Leonardo Da Vinci var sysselsatta med vapen
och krigsmaskiner. Manhattanprojektet är en gigantisk samling av den
tidens stora fysiker och ingenjörer med målet att producera ett nytt slags
vapen baserat på en dittills okänd vetenskap. Det handlar inte längre om att
dela med sig av forskningsresultat. Många vetenskapsmän driver på
Manhattanprojektet och Einstein skriver till president Roosevelt och
uppmanar USA att satsa på en atombomb för att hinna föra Tyskland. Efter
kriget blir många vetenskapsmän förskräckta över den utveckling de varit
med om att skapa och Albert Einstein och Bertrand Russel presenterar 1955
ett manifest där de uppmanar vetenskapsmän från alla läger att samlas för
att diskutera det allvarliga hotet från kärnvapnen. De tar initiativ till den
första Pugwashkonferensen 1957 som antar målsättningen att arbeta för att
undvika väpnade konflikter och medverka till gemensamma lösningar på
samhällsproblem. År 1995 får Pugwashrörelsen Nobels fredspris. (Pugwash,
2011).

Efter andra världskriget börjar forskningen kontrolleras allt mer politiskt. I
USA sker under 1950 talet politiska utrensningar av forskare med
”bannlysningen” av Manhattanprojektets ledare Robert Oppenheimer som
ett exempel. Hobsbawm (1999) pekar på hur 1930 talets naturvetare ofta
sågs som samhällsbyggare och samhällsförändrare, och att många stod till
vänster politiskt. Pugwashrörelsen kan ses som ett eko av detta. Men
radikalismen i laboratorierna avklingar snabbt efter andra världskriget.
Stater och storföretag avlönar mängder av forskare och ”De flesta rekryter i
den numera stora armé av filosofie doktorer som var anställda vid NASA (…), hade
lika litet anledning att ifrågasätta sina aktiviteters existensberättigande som
soldaterna i någon annan armé” (Hobsbawm, 1999, s 616).
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Vetenskapssamhället förändras och det ensamma geniet i sin studie
kammare blir ett minne blott. Gibbons et al. (1994) beskriver ett nytt läge för
kunskapsproduktion. Kunskap skapas i en tvärvetenskaplig process med
många aktörer från olika discipliner med olika intressen. Framgång bestäms
i första hand inte av upptäckter som görs utan av användbarhet, effektivitet
och ekonomi. Olika kvalitéer blir avgörande. I första hand är frågan inte om
en lösning kan hittas utan om den är konkurrenskraftig, kostnadseffektiv
eller socialt acceptabel (Gibbons et al., 1994).

Miljödebatt

Teknikoptimismen från decennierna efter andra världskriget börjar falna när
nackdelar med industrialiseringen blir tydliga. Rachel Carsons bok Tyst vår
1962 väcker stor uppmärksamhet och en dystopisk framtid utan fåglar och
andra djur tonar fram. Bland läroverkselever ser man också en
radikalisering av föreningar som t.ex. fältbiologerna (Wennerholm, 2005).
Miljö blir ett tydligare begrepp och ersätter natur i olika sammanhang där
t.ex. naturvård blir miljövård (Sörlin & Öckerman, 2002). Miljöproblem och
vattenbrist, växthuseffekt och klimatförändringar är sedan dess centrala
teman i samhället och i forskningen. Samtidigt har den tekniska utveck
lingen rått på många av miljöproblemen och utsläppen av många farliga
ämnen är i dag bara en bråkdel av vad de var för trettio år sedan (Bernes &
Lundgren, 2009).

Två bilder av vetenskap rullar parallellt. Framgångarna är odiskutabla.
Många sjukdomar har utrotats och nu hösten 2011 meddelas att malaria är
på kraftig tillbakagång. Men kärnkraftsolyckan i Japan, HIV epidemin,
klimatförändringar och naturkatastrofer visar både att det finns negativa
sidor med tekniken och att det fortfarande är mycket som människan inte
kontrollerar.

2.2 Vetenskapens natur
Vetenskapsteori

Synen på vad vetenskap egentligen är och hur vetenskap fungerar förändras
under förra seklet. Vetenskapens framgångar etablerar en stark tilltro till de
vetenskapliga upptäckterna och de vetenskapliga metoderna. Positivismen
regerar och vetenskap kännetecknas av fakta och logik (Chalmers &
Månsson, 2003). Positivismen menar att vetenskap:

o bygger på säkra fakta och observerbara fenomen, inte på religion
eller metafysisk.
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o letar mönster och regelbundenheter; fysiken framstår som en
förebild.

o generaliserar utifrån observationerna.

o hittar kausala förklaringar till fenomen.

o är objektiv och bygger på fakta, inte på värderingar.

Karl Popper (1959) presenterar den kritiska rationalismen och pekar på
positivismens problem med att avgöra när en teori är bevisad. En teori
börjar ofta som en intelligent gissning och det krav som ställs på en
vetenskaplig teori är att den skall vara principiellt möjlig att motbevisa,
falsifiera. Teorin skall påstå något bestämt om världen och ju mer precist
påståendet är (och ju mer falsifierbart) dess bättre. Vetenskapen lär genom
sina misstag. Popper kritiserar positivismen för att t.ex. Freuds teorier och
Marx historiska materialism kan accepteras som vetenskap. Det finns många
empiriska belägg för dessa, men teorierna är enligt Popper inte falsifierbara
då de inte utlovar något bestämt i förväg. Förklaringarna kommer i
efterhand ofta som ad hoc hypoteser.

Det är inte ovanligt att dela in 1900 talets vetenskapsteoretiska diskussion i
före och efter 1962 när Tomas Kuhns bok De vetenskapliga revolutionernas
struktur ges ut (Giere, 1988). Både Popper och positivisterna försöker
utveckla en normativ logik för vad som är vetenskap och kriterier för vad
som kan accepteras som vetenskapliga anspråk. Men frågan hur vetenskap
och kunskapsproduktion egentligen fungerar ligger i bakgrunden. Kuhn
menar att de traditionella framställningarna av vetenskap inte håller vid
jämförelse med historiska belägg. Han betonar forskarsamhällets sociologi.
Kuhn menar att en vetenskap etableras när ett dominerande paradigm
utvecklas. Ett paradigm består av formulerade lagar och teoretiska antagan
den. När ett paradigm etablerats uppstår en period av normalvetenskap
vilket är normaltillståndet. Paradigmet ger ramar för vilka frågor som ställs,
vilka tolkningar som görs och vad som överhuvudtaget synes ske. Allt
eftersom forskningen fortskrider kommer upptäckter att göras som strider
mot paradigmet, men dessa anomalier läggs ofta åt sidan. Anomalierna i sig
räcker inte för att en forskare skall överge sitt paradigm, d.v.s. Poppers
kritiska rationalism är en dålig beskrivning av verkligheten. I ett visst läge är
anomalierna så omfattande och/eller, kanske viktigare, läget i samhället och
vetenskapssamhället sådant att en kris uppkommer. Paradigmet ifrågasätts,
förvirring uppträder och alternativa idéer kan lanseras. Så småningom
etableras ett nytt paradigm, den vetenskapliga revolutionen är fullbordad,
och en ny period av normalvetenskap inträder (Brante, 1984; Kuhn, 1997).
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Vetenskapssamhällets sociologi och psykologi, samt hur ny kunskap skapas
har fortsatt diskuterats. Latour (1987) studerar vetenskapens värld som
antropolog och undersöker vad människorna som befolkar denna värld
egentligen håller på med. Hur skapas ny kunskap? Hur hanteras gammal
kunskap? Ett begrepp eller en teori lanseras och ger sig ut på en resa där
den diskuteras och motiveras. Likt en gen visar sitt värde för individen för
att reproduceras till nästa generation måste teorin visa sitt värde för att
överleva till nästa ”generation”, att bli publicerad och citerad. Jämförelser
kan göras med Poppers resonemang. När teorin eller begreppet slutligen blir
befäst glöms förhistorien och det blir en svart låda. En svart låda har indata
och utdata. Processen däremellan döljs av den svarta lådan och kan vara allt
från ett enkelt samband till ett komplicerat nätverk.

Fakta och det som observeras är inte oberoende av teorier. Vilka frågor som
ställs påverkas av teorierna bakom och observationer sker inte i ett tomrum
utan påverkas av vad man letar efter. Att lära sig vetenskap är också att lära
sig att se det som teorierna förutsäger och bortse från det som strider mot
teorin (Latour & Woolgar, 1986; Ziman, 2000). Vetenskap lyfts fram som en
mänsklig verksamhet som styrs av vanor och regler precis som andra
mänskliga verksamheter.

New Age

I kristider finns också exempel på en tillväxt för alternativa förklarings
modeller. På 1930 talet florerade spiritism och annan pseudovetenskap.
Även tilltagande religiositet kan ses som en reaktion på att upplysningens
projekt haltar och att löftena om den nya sköna världen inte infrias. New
Age har blivit ett samlingsbegrepp på alternativa förklaringsmodeller där
den egna erfarenheten är viktigare än vetenskapliga resultat. Vetenskaplig
kunskap anses inte tillräcklig. Alternativa förklaringar, som horoskop,
slagrutor och homeopati, finns som en underström i samhället och som en
del av populärkulturen. Feng Shui som bygger på de kinesiska fem
elementen är populärt i design och heminredning men konkurrerar
knappast med vetenskap (Hammer, 1997). Vetenskapsteoretiker har länge
slitit med demarkationsproblemet. Det handlar om vad som räknas som
vetenskap, vad som bör betraktas som metafysik eller pseudovetenskap och
vilka frågor som vetenskapen inte kan eller bör försöka ge svar på.
Positivismens kriterier är ett sätt att försöka definiera vetenskap. Men
gränsen är långt ifrån tydlig och vetenskapen är inte färdig. Akupunktur,
som inte togs på allvar av skolmedicinen för ett tiotal år sedan, är idag
belagd i forskning och etablerad som behandling.
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2.3 Naturvetenskap
Vetenskapens expansion genomsyrar alla delar av våra liv. Den moderna
kommunikationsteknologin blir allt mer världsomfattande och får en central
roll även i viktiga samhällsförändringar. Medicinen utvecklas och tidigare
obotliga sjukdomar trängs tillbaka. Det gör vetenskapen mer relevant än
någonsin. Samtidigt döljs den enskilda forskaren och de enskilda
upptäckterna av stora system och organisationer. Frågan är vad skolan
speglar av denna utveckling.
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Kap 3 Skolans naturvetenskap
I grundskolan finns NO ämnena biologi, fysik och kemi. Lgr 80 öppnade
upp för ett sammanhållet NO ämne och i Lpo 94 beskrivs både NO och de
separata ämnena. Skolorna har varit fria att organisera undervisningen
ämnesövergripande som NO eller i separata ämnen. I senaste kursplanen
betonas ämnena var för sig tydligare igen (Skolverket, 2011b). Frågan är hur
skolämnena har formats, om de är miniversioner av de akademiska
disciplinerna eller om de har en egen tradition.

3.1 Naturorientering
Naturlära

I den tidiga svenska skolan domineras den naturvetenskapliga undervis
ningen av naturlära. Växter, fjärilar, stenar etc. samlas in i sann linneansk
anda. Från tidigt 1900 tal blir experimentet viktigare och skollaboratorier
blir en självklarhet vid nya skolbyggen. En praktisk naturvetenskap lyfts
fram där att göra (laborationer) och se (exkursioner) betonas i lärande
processen (Wennerholm, 2005). Utvecklingen liknar den som sker i resten av
Europa och USA (Lederman, 1992).

Grundskolan

Grundskolans införande 1962 innebär att biologi, fysik och kemi blir
obligatoriska ämnen för alla och i stor utsträckning hämtar de innehåll och
metoder från realskolan. Att det innehållet främst var anpassat för blivande
naturvetare och ingenjörer ses inte som något problem (Kärrqvist &
Frändberg, 2010; Löfdahl, 1987). Grundskolan innebär att en patriarkalisk
diskurs där eleverna fostras i medborgaranda, plikt och flit, ersätts av en
vetenskaplig rationell diskurs. I Lgr 62 och Lgr 69 är tilltron till
naturvetenskapens förmåga att lösa samhällsproblem stor. Undervisningen
skall vara objektiv och konflikter undviks. En stark koppling finns till de
akademiska ämnesdisciplinerna (Englund, 1986; Östman, 1995). Efter
Sovjetunionens lyckosamma satellituppskjutning 1957 kommer den s.k.
sputnikchocken som bl.a. innebär en storsatsning på att vetenskapliggöra
naturvetenskap och matematik i skolan i först USA, men med konsekvenser
även i Sverige. I matematik kommer mängdläran och exempelvis gymnasie
fysiken påverkas av nya sätt att visa experiment och samband (Löfdahl,
1987).
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Under 1970 talet börjar en demokratisk diskurs dominera skolan vilket
avspeglas i Lgr 80. Eleven skall nu kunna diskutera naturvetenskapens roll i
samhället (Englund, 1986). Miljöfrågor börjar också göra sig gällande. Syftet
med NO undervisningen blir mer att utbilda en kompetent medborgare och
mål finns om att förbereda eleven för ett aktivt politiskt liv. De enskilda NO
ämnena tonas ned och målbeskrivningar ges för ämnesövergripande
moment. Möjlighet att sätta blockbetyg införs också.

Lpo 94 innebär ett nytt målstyrningssystem, där lärarna får större frihet och
där kunskapsbegreppet vidgas. NO ämnena i kursplanerna från år 2000
betonar kunskapsprocessen, kunskapens användning, och naturvetenskap
som mänsklig verksamhet och konstruktion. Tre övergripande rubriker
återkommer i såväl det övergripande NO avsnittet som i ämnesdelarna.
Dessa rubriker skall inte ses som en uppdelning av ämnena utan som olika
aspekter på kunskap.

Kursplanen har mål beträffande:

o naturen och människan

o den naturvetenskapliga verksamheten

o kunskapens användning

Kursplanen innehåller både mer övergripande strävansmål om syfte och mål
med undervisningen samt uppnåendemål som innehåller mer av vad eleven
skall kunna av fakta, vetenskapliga metoder och användningsområden. Man
försöker beskriva vetenskapens natur och en normativ eller moralisk
dimension lyfts fram, där speciellt hållbar utveckling blir ett viktigt begrepp
(Skolverket, 2008).

Syftet med NO beskrivs som:

Naturvetenskapen har vuxit fram ur människans behov av att finna svar på de frågor,
som rör den egna existensen, livet och livsformerna, platsen i naturen och universum.
Naturvetenskap utgör därvid en central del av den västerländska kulturen.
Naturvetenskapen kan både stimulera människors fascination för och nyfikenhet på
naturen och göra denna begriplig. Naturvetenskapliga studier tillfredsställer lusten
att utforska naturen och ger utrymme för upptäckandets glädje (Skolverket, 2008, sid.
48)

Syftet med utbildning i de naturorienterande ämnena är att göra
naturvetenskapens resultat och arbetssätt tillgängliga. Utbildningen skall
bidra till samhällets strävan att skapa hållbar utveckling och utveckla
omsorg om natur och människor. Samtidigt syftar utbildningen till ett
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förhållningssätt till kunskaps och åsiktsbildning som står i samklang med
naturvetenskapens och demokratins gemensamma ideal om öppenhet,
respekt för systematiska undersökningar och välgrundade argument.

Mål att sträva mot för de naturorienterande ämnena:

Skolan skall i sin undervisning i de naturorienterande ämnena sträva efter att eleven

beträffande natur och människa

– tilltror och utvecklar sin förmåga att se mönster och strukturer som gör världen
begriplig samt stärker denna förmåga genom muntlig, skriftlig och undersökande
verksamhet,

beträffande den naturvetenskapliga verksamheten

– utvecklar insikten att naturvetenskap är en specifik mänsklig verksamhet
tillhörande vårt kulturarv,

– utvecklar sin förmåga att se hur den mänskliga kulturen påverkar och omformar
naturen,

– utvecklar förmåga att se samband mellan iakttagelser och teoretiska modeller,

– utvecklar kunskap om hur experiment utformas utifrån teorier och hur detta i sin
tur leder till att teorierna förändras,

beträffande kunskapens användning

– utvecklar omsorg om naturen och ansvar vid dess nyttjande,

– utvecklar förmåga att använda naturvetenskapliga kunskaper och erfarenheter för
att stödja sina ställningstaganden,

– utvecklar ett kritiskt och konstruktivt förhållningssätt till egna och andras
resonemang med respekt och lyhördhet för andras ställningstaganden

(Skolverket, 2008, s. 48)

Det är tydligt hur både naturvetenskaplig verksamhet och kunskapens
användning lyfts fram med egna rubriker och fler punkter än i tidigare
kursplan. I kommentarmaterialet till kursplanen står att en ambition med
revideringen är att fånga elevens intresse. Tyngdpunkten skall förskjutas
från faktainlärning till en bredare syn på naturvetenskaplig kunskap och
verksamhet. Hur kunskap växer fram och hur eleven själv utvecklar sin
kunskap skall betonas.

Internationell utblick

Förändringar i samhället innebär en förändrad syn på vetenskap och
kunskapsproduktion, som driver på förändringar i läroplaner och



SKOLANS NATURVETENSKAP 

27

kursplaner i många länder. I försök att reformera och modernisera
kursplanerna har stora projekt genomförts.

Fensham (1988) beskriver hur förändringar i kursplaner hänger samman
med sociala förändringar i samhället. Andra världskriget, sputnikchocken,
Pugwashrörelsen för en vetenskap med socialt ansvar, miljö och
kvinnorörelsen påverkar mål och innehåll i skolans naturvetenskap.
Aikenhead (2003) beskriver hur diskussionen om naturvetenskap, teknik
och samhälle (science, technology, society, STS) växer fram på 1970 och
1980 talen. Naturvetenskapen i skolan skulle göras mera relevant genom att
visa hur den samspelar med teknik och hur naturvetenskap och teknik
samspelar med samhället.

Lederman (1992) beskriver kursplanediskussionen i USA och hur det växer
fram en diskussion om vetenskapens natur. Projekt 2061 drivs av American
Association for the Advancement of Science (AAAS) och syftet är att alla i
USA skall få grundläggande allmänbildning i matematik, teknik och
naturvetenskap (AAAS, 2011; Fensham, 2000). Det började redan på 1980
talet med att hundra ledande forskare ombads lista de viktigaste områdena i
sina respektive ämnen. Det landade 1996 i ett förslag på åtta olika områden
och breddning av ämnena. Man ville lyfta fram mer tillämpningar och mer
av vetenskapens natur. I Science for all Americans beskriver författarna
vetenskapens natur eller Nature of Science (Rutherford & Ahlgren, 1994)

Några punkter ur denna

o Världen går att förstå: Det går att upptäcka mönster och samband
i världen och universum, som gäller överallt och över tid.

o Vetenskapliga teorier förändras: Vetenskap är kunskapsproduk
tion. Nya upptäckter tvingar teorier att förändras, utvecklas och
bli tillförlitligare.

o Vetenskapliga teorier är varaktiga: Även om vetenskap inte
handlar om att hitta eviga sanningar är de flesta vetenskapliga
teorier varaktiga. Men teorier utvecklas och förändras.

o Vetenskapen kan inte ge svar på alla frågor: Meningen med livet
lämnas därhän.

o Vetenskap bygger på empiriska bevis: Vetenskapliga anspråk
måste stödja sig på observationer.

o Vetenskap är en blandning av logik och uppfinningsförmåga.
Vetenskapliga begrepp uppstår inte av sig själva från fakta.
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o Vetenskap förklarar och förutsäger: Vetenskapliga teorier skall
kunna bekräftas i försök. Oförklarade fenomen eller nya skall gå
att passa in.

o Vetenskapen är opartisk och icke auktoritär.

o Vetenskap är en komplex social aktivitet.

Starka inslag finns i både Science for all Americans och NO kursplanerna
från såväl positivismen som nyare sätt att betona vetenskap som en
mänsklig verksamhet.

Ett liknande upplägg görs i England och Wales där 17 olika områden identi
fieras i the National Science Curriculum (Fensham, 2000). Det uttalade syftet
är att innehållet inte skall bli mer omfattande utan istället koncentrera sig på
det viktigaste och göra undervisningen mer effektiv (Millar, 2006;
Rutherford & Ahlgren, 1994). Trots detta lyckas man inte göra några större
reduktioner av innehållet med konsekvensen att kursen blir mer
omfattande, detta i ett läge när alla skall läsa naturvetenskap mot tidigare då
det var valbart.

Rapporten Beyond 2000 i England pekar på hur faktakunskaperna i natur
vetenskaplig undervisning skymmer sammanhangen. ”Det går inte att se
byggnaden om man tittar för nära på de enskilda tegelstenarna” (Millar &
Osborne, 1998, sid. 13). De lyfter fram den narrativa, berättande delen av
naturvetenskap och efterlyser förklarande, mer sammanhängande berättel
ser om de stora frågorna kring människan, livet och jorden. I rapporten
föreslås vidare en väg att lösa konflikten mellan att förbereda några inför
fortsatta studier och att ge alla en grundläggande utbildning i naturveten
skap. NO kursen delas i två lika stora block, där det första har fokus på
grundläggande allmänbildning (literacy) i naturvetenskap och är obligato
riskt. Den andra delen består av olika valbara kurser med sikte på att
förbereda för vidare studier. Kurserna skall mer stimulera elevernas intresse
genom att knyta an till vardagen och aktualiteter som eleverna möter i t.ex.
media. Detta utvecklas till Twenty First Century Science (Millar, 2006). Vid
utvärdering av försök med dessa kurser har en stor majoritet av lärarna varit
nöjda och upplever att eleverna både tycker det är intressant och lär sig mer
relevant kunskap. Ju längre lärarna arbetat med kurserna desto mer nöjda är
de (ibid.).

Internationellt finns en omfattande diskussion om naturvetenskaplig
allmänbildning, eller scientific literacy (Bybee, 1997). I PISA undersökningen
har OECD utvecklat ett ramverk runt en naturvetenskaplig allmänbildning
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och frågorna i provet är menade att mäta denna. I PISA definieras
naturvetenskaplig kunskap som (Bybee & McCrae, 2011; Skolverket, 2007,
sid. 29):

Den utsträckning i vilken en person

o har naturvetenskaplig kunskap och använder den kunskapen för
att identifiera frågor, skaffa ny kunskap, förklara naturveten
skapliga fenomen och dra slutsatser från fakta om natur
vetenskapliga företeelser.

o visar förståelse för naturvetenskapens roll som mänsklig kunskap
och undersökningsmetod. Visar medvetenhet om hur natur
vetenskap och teknik formar vår fysiska, intellektuella och
kulturella miljö.

o engagerar sig i företeelser med naturvetenskaplig anknytning och
i naturvetenskapens idéer som en reflekterande medborgare.

Detta kräver dels kunskaper om naturvetenskapens begrepp, dels förmåga
att tillämpa naturvetenskapliga förhållningssätt och tänkesätt.

3.2 Varför NO?
Frågan är vad som egentligen styr och vad det är som skall styra innehållet i
NO undervisningen. Vilket innehåll är relevant och för vem? Läroplan och
kursplaner anger mål för skolan och för de olika ämnena. Men dagens
kursplaner är långt från Lgr 69 som i supplementen angav förslag på hur
många timmar olika moment skulle omfatta. Frågan blir då vilka traditioner
som styr undervisningen och vilka val lärarna gör. Det är inte okänt att den
skrivna läroplanen inte är densamma som den som verkställs (Goodlad,
1979). Med den öppnare skrivning som målstyrningen i dagens läro och
kursplaner innebär, är fältet för tolkningar stort.

NO är i många länder det tredje största ämnet i skolan efter modersmål och
matematik och frågan är vad som motiverar en så stark ställning. Sjøberg
(2010) tar upp fyra argument för att läsa naturvetenskap i skolan:

o Ekonomiskt argument. God karriär för den enskilde och bra för
samhället som kräver god tillgång på tekniker och forskare.

o Nyttoargument. Vi är omgivna av tekniska prylar och vi behöver
kunskap för att sköta dessa.
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o Demokratiargument. Miljöförstöring, kärnkraft och genteknik är
exempel på samhällsfrågor där kunskap behövs för att kunna ta
ställning.

o Kulturargument. Naturvetenskap är en del av dagens världsbild
och en central del av hela det moderna projektet.

Sjøberg menar att de två första argumenten ofta lyfts fram men ifrågasätter
om dessa verkligen är de mest relevanta i grundskolan. Visst behövs en viss
andel tekniker och naturvetare, men det svarar inte på frågan varför alla
skall lära sig naturvetenskap. Snarare har de två sista argumenten mest
bäring. Ungdomar ställer stora frågor om livet och universum, och nöjer sig
inte med enkla svar. Skolan bör diskutera naturvetenskap som kulturyttring,
hur denna format och formar dagens världsbild. Istället för att väja för det
man inte vet, bör naturvetenskapen i skolan även behandla existentiella och
moraliska frågor. Samhället och eleverna står inför många vägval kring miljö
och en hållbar utveckling, så demokratifrågan framstår som central (ibid.).

Wickman och Persson (2009) tar ytterligare upp två argument för att läsa
naturvetenskap. Det moraliska argumentet säger att en undersökande och
kritisk hållning är en del av naturvetenskapen. Ett estetiskt argument är att
naturvetenskap tillfredsställer vår nyfikenhet inför världen. Människans
nyfikenhet inför det hon inte förstår är grundläggande i hela vår utveckling.
Sjøbergs tre sista argument kan tillsammans med moraliska och estetiska
argument bli basen för en allmänbildande naturvetenskap.

Millar (2006) tar upp två syften med naturvetenskap i skolan. Att förbereda
några inför fortsatta studier och att ge alla en grundläggande utbildning i
naturvetenskap. I de flesta kursplanereformer går det att se spänningen
mellan dessa mål. Vilket mål som är i fokus får konsekvenser för såväl
ämnesinnehåll som upplägg av undervisning. Roberts (2007) tar upp den
motsättningen som vision I och vision II. Vision I innebär fokus på begrepp
och problemlösning medan vision II fokuserar på tillämpade frågeställ
ningar och problem, gärna med samhällsanknytning.

3.3 NO undervisningen
Studier visar att eleverna upplever NO undervisningen som faktaspäckad
och svår. I nationella utvärderingen 2003 rankas kemi och fysik som de
svåraste och minst viktiga ämnena. När eleverna tillfrågas om var de lärt sig
det mesta i ett ämne någonstans tonar framförallt fysik, och kemi men även
matematik och biologi fram som de mest typiska skolverksamheterna. Få
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elever uppger att de lärt sig speciellt mycket av dessa ämnen utanför skolan.
Sammantaget ser eleverna inte nyttan med varken fysik eller kemi medan
biologi genomgående klarar sig lite bättre (Skolverket, 2004).

Fysikens elfenbenstorn

Skolinspektionen granskade 2010 fysikundervisningen i 35 skolor och
rapporterade om ett ämne utan dragningskraft. Undervisningen sker inte i
enlighet med kursplanen utan faktakunskaper inom området naturen och
människan dominerar. Många elever ser inte någon mening med att lära sig
fysik. De tycker fysikundervisningen är enformig och att ämnet är svårt.
Lärarna är engagerade, men flera är obehöriga antingen i ämnet eller för
åldersgruppen. I skolornas kvalitetsarbete spelar fysik en undanskymd roll
(Skolinspektionen, 2010).

Fysikläromedlen har också en ensidig fokusering på historiskt kända fakta
utan sammanhang. Det råder stor brist i läromedlen på grundläggande
resonemang om vetenskapens natur. De viktigaste upptäckterna och
vetenskapsmännen, för visst är det övervägande män, beskrivs. Genom
historien blottlägger forskarna allt mer av sanningen om hur naturen
fungerar.

”Angående de vetenskapsteoretiska perspektiven kan vi konstatera att tystnaden ekar.
Det finns överhuvudtaget inget som stör bilden av att fysikens historia är liktydig
med historien om hur forskarna successivt lyckats blottlägga alltmer av det
ursprungligen mystiska och kanske till och med esoteriska innehållet i naturens bok,
samt att läget numera är att vetandet står nära fulländningen. Det framställs en
linjär, kumulativ, oberoende och väsentligen harmonisk kunskapsutveckling, där
diverse ålderdomliga villfarelser successivt rensas ut till förmån för mer eller mindre
sentida insikter om sakernas egentliga tillstånd” (Hedrén & Jidesjö, 2010, sid. 16).

Samhällsutveckling, arbetssätt, miljöfrågor, hållbarhetsperspektiv, karriär
möjligheter och framtidsfrågor är svagt representerade och ibland helt
obefintliga. Bilderna i läromedlen handlar om kroppsarbete, sport och teknik
kopplade till traditionellt manliga ideal, medan kvinnor som aktörer är
underrepresenterade. (Hedrén & Jidesjö, 2010).

Tidigare har nämnts hur inte minst fysik under 1900 talet utvecklades till en
slags mönstervetenskap. Positivismen använder den logik och regel
bundenhet som präglar fysik som mall för vad som är vetenskap. På gott och
ont etableras en stark kultur kring fysikämnet. Detta får effekter för ämnets
utveckling och fysik visar stor tröghet mot förändring och med några
undantag har innehållet behandlats oproblematiskt. Staffan Löfdahl (1987)
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beskriver i sin avhandling fysikämnets utveckling i real och grundskola.
Trots fysikämnets enorma utveckling på forskningssidan var högstadiets
fysik så sent som 1987 en kvarleva från realskolan, med rötter från
åtminstone 1905 års läroplan. Vissa förändringar har skett, och
sputnikchocken i slutet av 1950 talet ledde till stora satsningar först i USA
men sedan i resten av västvärlden för att lyfta undervisningen i
naturvetenskap och teknik. Ett stort undervisningsprogram togs fram av
Physical Science Study Committee (PSSC), som försökte reformera fysiken i
skolorna i USA. Istället för faktamängder skulle eleverna tränas i
problemlösning (ibid.). Förändringen nådde även Sverige och
stroboskopbilderna från PSSC filmerna har följt med de svenska
gymnasieeleverna från 1960 talet (Friskopp, 1967) långt in i det nya
millenniet (Alphonce, et al., 1998). Löfdahl berättar om en gammal
fysiklärare som tittar tillbaka på sin gärning och konstaterar ”Tänk – fyra
skolreformer har jag varit med om, men jag har då aldrig märkt någon skillnad i min
undervisning” (Löfdahl, 1987, sid. 1).

Underliggande budskap

Östman (1995) studerar biologi och kemiundervisningens följemening,
d.v.s. de underliggande värderingar som undervisningen i dessa ämnen
förmedlar. Det gäller t.ex. synen på naturen och människans förhållande till
naturen och världen. Margareta Svennbeck (2004) studerar på samma sätt
sju aktuella fysikläromedel för grundskolans senare del. Hon skiljer liksom
Östman på en akademisk och en romantisk tradition. Den akademiska
traditionen behandlar vetenskap problemfritt som en objektiv samling fakta
och dominerar sex av böckerna. Den romantiska traditionen, där moraliska
och politiska överväganden ingår, hittar hon bara i ett läromedel.

Östman (1995) och Roberts (1995) beskriver olika kunskapsemfaser, ett
verktyg för att klarlägga innehåll och motiv i NO undervisningen. Roberts
hittar sju olika emfaser, alltså grundläggande motiv och tyngdpunkter i
undervisningen, när han undersöker NO läromedel i Kanada.

o Korrekta förklaringen: Lär dig detta eftersom det är korrekt och
sant.

o Vetenskapens intellektuella process, hypotes prövning.

o Vetenskapliga metoden: Ungefär som föregående, men mer
inriktad på färdigheter.

o Säkra grunden: Behövs för att klara studier på nästa nivå.
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o Vardagsemfasen: Att klara av vår tekniska omgivning eller att
kunna förklara viktiga fenomen.

o Vetenskap, normer, beslut: Att förstå grunder för beslut och
överväganden och att själv kunna fatta faktabaserade beslut

o Förstå sig själv: Metakognition, att förstå hur man tänker, se
analogi mellan egen och historisk utveckling

Roberts menar att dagens NO innehåller mycket av ”korrekta förklaringen”
där svaret på varför eleverna skall lära sig något endast blir— därför att det
är sant. Liten skillnad görs mellan viktigt och oviktigt. Allt är sant och därför
viktigt, samtidigt som dagens informationssamhälle innehåller så mycket
fakta och kunskap att barnen måste lära sig att värdera och sortera
information.

3.4 Skolans naturvetenskap
NO ämnena har utvecklats från naturlära i Linnés anda till innehållsrika
beskrivningar och ibland miniversioner av de akademiska disciplinerna
biologi, fysik och kemi. Det förefaller ha varit lättare att motivera nytt
innehåll än att ta bort moment. Detaljrikedomen skymmer sammanhangen
och helheten. Det verkar finnas en motsättning mellan olika mål för skolans
naturvetenskap. Naturvetenskap som medborgarbildning eller som
grogrund för en naturvetenskaplig elit? Vilket av dessa mål som står i fokus
påverkar innehåll och metoder i undervisningen. Frågor kring vilket
budskap som förmedlas och kring motiven bakom olika val av undervis
ningsinnehåll och upplägg av undervisningen blir didaktiska frågeställ
ningar.
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Kap 4 Didaktik och lärande
När ett skolämne formas och utvecklas sker ett samspel och en dragkamp
mellan olika intressen, skilda traditioner och återkommande reformförsök.
Undervisningens praktik bygger i sin tur på vanor och traditioner. Ett skol
ämnes logiska struktur och de naturvetenskapliga begreppens samband och
historia påverkar ofta undervisningens upplägg. Ändå är det tveksamt om
elevernas lärande fungerar på samma sätt som ämnets historiska eller
logiska struktur. För att förstå vad som är relevant NO undervisning för
eleverna måste man titta på frågor kring val av innehåll och metoder i
ämnena. Dessa hänger i sin tur ihop med kunskapssyn och synen på
lärande.

4.1 Didaktik
Didaktik som begrepp får genomslag på svensk skolscen under 1980 talet
eftersom flera av skolundervisningens komponenter saknas hos pedagogik
ämnet och hos metodikundervisningen. Det didaktiska perspektivet lyfts
fram som ett helhetsperspektiv (Arfwedsson & Arfwedsson, 1995).
Läroplansteori diskuteras, där inte bara undervisningsmetoder utan även
ämnesinnehåll och syfte problematiseras. Den enklaste förklaringen av
didaktikbegreppet är ofta att det handlar om innehåll, motiv och metoder,
eller de tre frågorna vad man skall lära sig, varför man skall lära sig detta
och hur undervisningen skall bedrivas. Förklaringen är inte fel men alldeles
för snäv. Werner Jank och Hilbert Meyer (1997) definierar didaktiska frågor
på detta sätt:

o vad man skall lära sig

o varför man skall lära sig

o hur man skall lära sig

o vem som skall lära sig

o när man skall lära sig

o med vem man skall lära sig

o var man skall lära sig

o genom vad man skall lära sig

o för vad man skall lära sig

Svein Sjøberg (2010) menar att det gäller att behärska undervisningsämnet
på ett sådant sätt att det blir relevant för eleverna. Varken ämnet eller
pedagogiken ger tillräckliga svar. Ämnesdidaktiken blir bryggan mellan
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dessa. Ämnesdidaktiken kan öka lärarens pedagogiska handlingsfrihet och
ge henne möjlighet att göra motiverade val, knutna till urval och
organisation av lärostoff. Ämnesdidaktiska frågor är:

o Hur blir ett ämne till vad det är?

o Hur legitimeras och motiveras ämnet?

o Vad är centralt begreppsmässigt innehåll? Vad är centrala
processer?

o Vilka slags värderingar, normer och ideal ligger implicerade i
ämnena?

o Hur bidrar ämnet till att nå de olika mål, som skolan skall arbeta
mot?

o Hur kan lärostoffet struktureras och läggas tillrätta, så att lärande
kan äga rum?

Sjøbergs perspektiv på ämnesdidaktiken som en bro mellan ämnet och
pedagogiken tonar också fram i lärarutbildningskommitténs betänkande
(SOU, 1999:63).

Två linjer i den didaktiska forskningen kan urskiljas: en utbildnings
sociologisk inriktning med läroplansteori som hanterar innehåll och motiv
eller frågorna vad och varför, och en inlärningspsykologisk som behandlar
undervisningens praktik (Englund, 1991). Didaktisk kompetens blir då också
att känna till olika traditioner för att välja innehåll och metoder.

Konstruktivism

I Sverige gryr ett forskningsämne kring NO didaktik i Göteborg i slutet av
1960 talet (Strömdahl, 2000). Ansatsen är inlärningspsykologisk med
utgångspunkt från Piaget, och Björn Andersson (1976) beskriver i sin
avhandling barns tänkande om naturvetenskapliga processer. Eleven lyfts
fram som aktiv sökare av kunskap och konstruktör av egna tanke och
kunskapsmönster. En forskargrupp i Göteborg etableras, som får stort
inflytande. En rad EKNA rapporter följs av NA spektrum där elevers
tänkande kring olika naturvetenskapliga fenomen analyseras och beskrivs.
Konstruktivism etableras i Sverige och internationellt, som huvudsakligt
forskningsparadigm inom Naturvetenskapernas didaktik. Att kartlägga
elevuppfattningar blir på modet och framträdande är Rosalind Driver i
Leeds som 1994 sammanfattar den internationella forskningen kring elevers
uppfattningar om naturen (Driver, Squires, Rushworth & Wood Robinson,
1994). Barn utvecklar tidigt egna tankemönster om hur världen fungerar och
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dessa ligger inte alltid i linje med de naturvetenskapliga förklarings
modellerna. Krocken mellan dessa olika tankemönster ses som ett problem
och forskarna tänker sig att barnet skall ersätta de gamla tankemönstren
med nya vetenskapligt korrekta. NA spektrum nr 5 om materia presenterar
material från den nationella utvärderingen 1992 (Andersson, Emanuelsson &
Zetterqvist, 1992). Naturvetenskapliga begrepp som atom och molekyl visar
sig svåra för eleverna. Även duktiga elever svarar fel och en del av frågorna
framstår som kuggfrågor där eleverna leds att tänka fel. Forskarna börjar
använda sig av begreppet vardagsuppfattningar istället för missupp
fattningar men det är fortfarande klart att elevernas tänkande kring vardags
fenomen ses som ett feltänkande. Det konstateras att bara en minoritet av
eleverna klarar av även ganska enkla och mycket grundläggande frågor
(Truedsson, 1993). Forskarna ser också vardagsuppfattningar som ett hinder
för inlärning (Andersson, 1994).

Det börjar betonas att grundläggande storheter och begrepp som atomer,
gener och kraftfält inte är intuitiva och inte går att få syn på direkt i naturen.
De vetenskapliga modellerna är heller inte användbara i många
vardagssituationer. Det lyfts fram att olika förklaringsmodeller behövs i
olika situationer och att det finns begränsningar i de vetenskapliga modell
ernas användbarhet (Driver, Asoko, Leach, Mortimer & Scott, 1994).

4.2 Lärande
Ett sociokulturellt perspektiv

En kulturhistorisk (Vygotskij & Cole, 1978), eller sociokulturell (Wertsch,
1993) teori innebär nya perspektiv i den pedagogiska och didaktiska
forskningen i Sverige och internationellt. 50 år efter sin död börjar Vygotskijs
arbete och skrifter uppmärksammas. Konstruktivism utmanas som
dominerande forskningsparadigm inom NO didaktik (Jenkins, 2000a; Säljö,
2000). Kritiken handlar om att konstruktivism och andra kognitivistiska
modeller beskriver tänkande och lärande som isolerade processer hos den
enskilde och antar att dessa fungerar på samma sätt hos alla. Kopplingen till
såväl det neurobiologiska, som till det sociala är svag, trots att lärande
handlar just om samspelet mellan det biologiska och det sociala. Lärande i
en konstruktivistisk ansats blir att omprogrammera sig på rätt sätt, att
ersätta ett tankemönster med ett annat korrektare och forskningen försöker
t.ex. hitta modeller för att undervisa om ett visst begrepp (Lemke, 1990).
Konstruktivism fastnar i en individualistisk syn på lärande och ger liten
plats för frågor om genus och brister i förståelsen för hur individen påverkas
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av sociala och politiska strukturer (Brickhouse, 2001). I grunden finns en
kritik mot begreppsforskningen. Forskarna i t.ex. de nationella utvärde
ringarna studerar inte begreppen ”in action” utan ”on display”, d.v.s. man
bortser från skillnaden att agera i en konkret praktik och att svara på frågor
formulerade av någon annan (Säljö, 1995).

Den kognitiva forskningens försök att förstå vad som försiggår i en
människas huvud betraktas i ett sociokulturellt perspektiv som lönlösa.
Människan har inte direkt otolkad kontakt med omvärlden. Fysiska,
intellektuella/språkliga redskap, artefakter, medierar verkligheten för oss.
Vår förståelse av världen sker med hjälp av artefakter som i sig innehåller
och döljer mycket kunskap. Det handlar om symbolsystem som språk och
siffror och fysiska redskap som apparater och verktyg. Lärande är situerat
och sker i inom ramen för en viss praktik, där vissa vanor och regler härskar.
Vi tillhör olika grupper som familjen, klassen, kvarteret, arbetet etc. I dessa
praktiker råder olika regler och vi lär oss dessa, skaffar oss vanor och lär oss
det språkbruk som råder. NO undervisning handlar också om att tillägna
sig de teman och det språk som bygger upp de naturvetenskapliga ämnena i
skolan. Lemke (1990) beskriver att lärande av naturvetenskap handlar om att
lära sig språket och att samtala om ämnet. Samma semiotik och samma sorts
teman byggs upp som i andra ämnen. Men skillnaden blir att
naturvetenskap både innehåller en rad främmande aktiviteter och en rad
företeelser och begrepp som eleverna inte har erfarit eller kan erfara. Om
språkinlärning handlar om att lära sig nya namn på kända saker så blir
naturvetenskap att lära sig nya namn och nya samband mellan nya saker
(Lemke, 1990).

Lärandet ses inte primärt som kunskapsinhämtning utan som identitets
skapande (Lave, 1995). Vilken sorts person är man och vem vill man bli.
Vilka gemenskaper och verksamheter engagerar man sig i. Jean Lave och
Etienne Wenger (1991) jämför med klassiska lärling mästare förhållanden
och visar hur dagens lärandesituationer kan förstås på detta sätt. När
lärande sker handlar det om att individen rör sig från perifert till centralt
deltagande i olika sociala praktiker. Den lärande tillägnar sig metoder, roller
och vanor i en verksamhet. Detta ligger nära det pragmatiska perspektiv
som t.ex. John Dewey beskrev under första halvan av förra seklet. Dewey
behandlar förhållandet mellan individ och samhälle dialektiskt och utgår
från det organiska samspelet mellan utbildning och personlig erfarenhet.
Ofta kopplas Dewey ihop med begreppet ”learning by doing” men det är
nog snarare ”learning is doing” som beskriver det pragmatiska perspektivet.
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Lärande och görande går inte att separera och på samma sätt är handlingar
och situationer förenade (Dewey, Hartman & Hartman, 2004).

Mentala funktioner hos individer har sina rötter i det sociala livet (Wertsch,
1993). Språket kan inte bara ses som en neutral bärare av kunskap utan
språket konstituerar omgivningen för oss. Språket är centralt för att skapa
mening, för att utveckla, testa och kommunicera kunskaper. Den
vägledande frågan för en naturvetare blir hur man kommunicerar om ett
fenomen i olika mänskliga verksamheter (Säljö & Wyndhamn, 2002).
Vygotskij kritiserade redan på 1920 talet delar av Piagets arbete för dennes
mekaniska beskrivning av barns språkliga utveckling. Vygotskijs teorier har
en filosofisk underbyggnad. Mycket pedagogisk och psykologisk forskning
fastnar i en individualistisk och idealistisk eller som Piagets fall i en
biologistisk syn på människan och på lärandet. Vygotskijs marxistiska
utgångspunkt gör att han betonar den materiella verkligheten som grunden
för samhället och för medvetandet (Vygotskij & Cole, 1978). Det är inte
människornas medvetande som bestämmer deras vara utan tvärtom deras
samhälleliga vara som bestämmer deras medvetande (Marx, 1975). Den
dialektiska materialismens metod är att studera processer och i psykologins
fall handlar det enligt Vygotskij om att rekonstruera ursprungsläget för
beteenden och medvetandet och sedan studera utvecklingens riktning. Han
utvecklar också Engels diskussion om hur produktivkrafterna, dvs.
människans kunskap, arbete och verktyg i ett dialektiskt samspel med
rådande förhållanden, omvandlar samhället och individen själv till att även
omfatta andra artefakter, inte minst språket (Vygotskij & Cole, 1978).

Vygotskij menar att de tester som undersöker vad eleverna kan, bara
undersöker ursprungsläget. Elever med samma förkunskaper har ändå olika
förmåga att lära sig något nytt. Om eleven får assistans av t.ex. en lärare och
av olika artefakter, både språkliga och materiella, kan eleven utvecklas
mycket längre än den nuvarande nivån. Detta utvecklingsområde kallade
Vygotskij för den närmaste utvecklingszonen. Det intressanta blir då att
studera denna potentiella utvecklingszon.

För Piaget kommer utveckling före lärande. I ett givet stadium har barnet
förmåga att lära sig vissa saker medan det i princip är omöjligt att lära sig
andra saker. Vygotskij menar att lärande kommer före utveckling eller
kanske riktigare uttryckt, att de inte går att separera. Lärande uppstår i
mötet mellan människor, och kunskap och utveckling syns först på
samhällelig nivå och sedan på individnivå. Vygotskij och hans medarbetare
var hela tiden upptagna med handikappade barn, alfabetiseringskampanjer
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och hela Sovjetunionen var ett gigantiskt laboratorium där ett nytt samhälle
skulle byggas upp. De såg vad som händer när en individ tillägnar sig ett
skriftspråk och hur det förändrar tänkandet och grundlägger nya
möjligheter till lärande och förståelse. Vygotskij presenterar inte så mycket
källmaterial, men det gäller att tänka på vilken tid han levde i. I det
revolutionära Sovjetunionen gavs inte tid att genomföra några längre
longitudinella studier innan man kunde presentera några slutsatser. Det
fanns dagliga möjligheter att studera och testa sina teorier och i ett sådant
läge går forskning och utveckling hand i hand.

Försök görs att förena olika forskningsparadigm (Andersson, 2001). Wertsch
betonar också att hans primära intresse fortfarande är hur individen
fungerar psykiskt och även Vygotskij var psykolog. Ett sociokulturellt
perspektiv kan ses som ett alternativt synsätt till konstruktivismen, de
bygger inte på varandra. Lärande kan inte förstås som en passiv process av
faktainhämtning men heller inte som ett individuellt konstruerande av
tankemönster. Om lärande istället förstås som en social process, som ett
identitetsskapande i ett dialektiskt spel med omgivningen, blir frågor om
motivation, intresse och attityder centrala.

4.3 Identitet och genus
Identitet

Förhållandet mellan identitet och utveckling har diskuterats och Erik H
Erikson (1977) beskriver identitetens utveckling i skärningen mellan det
individuella och det samhälleliga. Han beskriver likt Piaget olika
utvecklingsstadier en individ måste passera, och Erikssons åtta stadier
omfattar hela livet. Dessa stadier antas vara gemensamma för alla
människor och ordningen är förutbestämd. Utveckling innebär en serie
konfliktfyllda kriser där identiteten utvecklas i samspel mellan biologiska,
kulturella och sociala faktorer. Varje kris kan sluta i en mognad av individen
som bygger identitet och karaktär. Men om krisen inte löses stannar
individens utveckling och denne får svårt att ta sig vidare i nästa stadium.
De tidiga skolåren fram till puberteten präglas av en social formerings
process. Förståelse för samhällsnormer och värderingar samt förmåga att
samarbeta utvecklas. Framgång föder känsla av duglighet, medan
misslyckanden föder känslor av underlägsenhet i en process där individen
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förbereds för samhällets arbetsdelning. Puberteten och ungdomstiden blir en
tid av identitetsförvirring och identitetsbygge. Den snabba kroppstillväxten
och den genitala mognaden skapar en splittrad identitet och ungdomarna är
fullt upptagna med att befästa sina nya roller i samhället. Identitets
skapandet är tydligt kopplat till den fysiska och mentala mognaden
(Erikson, 1977).

Senare har forskare som Anthony Giddens och Tomas Ziehe än mer betonat
hur identitet skapas och utvecklas i en social och kulturell omgivning och
inte kan förstås i första hand utifrån den biologiska mognaden (Giddens,
1999; Ziehe, 1993) De definierar vad som kännetecknar det senmoderna
samhället. Urbanisering, globalisering och ökade risker är nyckelbegrepp.
Samhället är mer dynamiskt än någonsin och människor är upptagna av
framtiden. Förr var det yttre faror som hotade människor, t.ex. missväxt och
naturkatastrofer, men dagens risker med miljöförstöring och klimathot är
skapade av människan själv. Samhället blir mer upptaget med att bemästra
utvecklingen och konsekvenserna av denna utveckling (Beck, 2000). I denna
omgivning försöker individen finna mål och mening och en samman
hängande berättelse om sitt liv. Identitetsskapandet präglas av relativ
öppenhet och definieras inte entydigt utifrån klass, kön eller etnicitet.
Individen flyttar sig mellan olika sociala miljöer och identitetsskapandet är
ett ständigt pågående projekt. Tillgången på information blir allt större och
tilltron till säkra auktoriteter mindre. Det gäller föräldrar, religion och stat
men också skolan och vetenskapen. Friheten och möjligheterna verkar större
än tidigare. Identitetsskapandet består av ett samspel mellan individen och
sociala och kulturella faktorer.

Den franske sociologen Bourdieu beskriver hur samhällets uppdelning sker
genom ekonomiskt, socialt och kulturellt kapital. Stil, smak, hur man klär
sig, språket, vilka man umgås med bildar olika handlingsmönster som
placerar in individen i samhället (Bourdieu, 1993). Identitetsskapandet blir
ett kollektivt projekt. Vilken grupp tillhör jag och vilken grupp vill jag
tillhöra blir avgörande frågor när berättelsen om oss själva formas.
Identitetsskapandet, att hitta vem jag är och vem jag är på väg att bli innebär
att välja grupptillhörighet och detta blir tydligast i ungdomsåren. I
frigörelsen från familjen kan kamratgruppens normer bli viktigare än
föräldrarnas.
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Genus

Kvinnoforskningen tar stora steg framåt på 1970 och 1980 talen. Ojämlika
strukturer lever kvar i samhället trots att lagstiftning och avtal blivit mer
likvärdiga. Genus lanseras som begrepp för att beskriva det socialt
konstruerade könet och idag har kvinnoforskningen utvecklats till
genusvetenskap. Hirdman (2003) beskriver genuskontraktet, om hur
normer, värderingar och osynliga regler kring manligt och kvinnligt skapas
och vidmakthålls. Alla är med om att upprätthålla dessa strukturer. Även
om man är medveten om dessa regler är systemet så införlivat i vår kultur
att man inte kan sätta sig över det. Genuskontraktet handlar om ett
isärhållande och om hierarkier. Dikotomier skapas där det som är manligt
och kvinnligt separeras. Ord, begrepp och egenskaper blir genusmärkta. Det
handlar om maktstrukturer där det manliga får högre status och betraktas
som det primära.

Harding (2008) beskriver genus som kategorier för att förstå hur vårt
handlande organiseras. Den symboliska nivån handlar om ord och
egenskaper som anses manliga eller kvinnliga och den obalans som finns i
maktförhållandet bakom dessa. Samhällets och det sociala livets
arbetsdelning beskrivs som en strukturell nivå. Olika yrken har olika
genusmärkning och värderas olika. Hemarbete är ojämnt fördelat och
värderas också olika. Även olika skolämnen blir genusmärkta.

Nästa nivå är den individuella och den handlar om individens egen roll i
närmiljön. Fanny Ambjörnsson (2004) beskriver hur hårt tjejerna på två olika
gymnasieprogram arbetar för att vara rätt tjej. Hår, smink och kropp skall
vara rätt. Hon betonar genus som en del av identitetsskapandet. Butler
(1999) beskriver genus som en heterosexuell matris, som konstruktioner som
upprätthålls och ständigt återskapas av vårt språk och vårt handlande.
Ambjörnsson betonar dock att genus inte räcker för att förstå gruppens
regler. Differentieringen sker också med ålder, etnicitet, nationalitet och
klass.

I skolan visade flera studier under 1980 talet hur pojkar både får och tar mer
talutrymme i klassrummet. Den ökade individualiseringen och lärarens
nedtonade roll har förändrat diskussionsutrymmet i klassrummet. Flickor
har också fått en starkare ställning i takt med framgångar i skolämnena och
har större talutrymme än pojkar i t.ex. SO (Wernersson, 2006).
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4.4 Didaktik och lärande
Denna avhandling diskuterar vad som är relevant NO undervisning. Det är
didaktiska frågeställningar där frågor om motiv och mål med under
visningen står i centrum. Lärande måste förstås som en social process i ett
samhälleligt och kulturellt sammanhang. Lärande och utveckling sker i ett
dialektiskt samspel där individens identitet formas. Genus, klass och
etnicitet blir markörer i identitetsskapande och i gruppbildning. I gruppen
formas attityder, värderingar och beteenden som påverkar vad eleverna
intresserar sig för och vilka val de gör.
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Kap 5 Elevers intresse för naturvetenskap
I många decennier har elevernas (bristande) intresse för naturvetenskap
diskuterats och forskats om. I detta kapitel ges en överblick över denna
forskning.

5.1 Intresse och attityd
NO didaktik har som annan pedagogisk forskning mycket handlat om
inlärningspsykologi och redan Jerome Bruner (1965) konstaterar att
pedagoger för mycket koncentrerat sig på kognitiv forskning, alltså
tänkande och lärande i sig, medan elevernas intressen inte beaktats.
Relevans och användbarhet hos det stoff som lärs ut har heller inte beaktats.
Lemke (2001) beskriver hur den mentalism som brett ut sig inom
lärandeforskning utmanats på allvar under de senaste 15 åren och att även
affektiva områden börjar komma i fokus.

Elevers intresse och attityd till naturvetenskap och teknik har fått en ökad
aktualitet de senaste decennierna, inte minst då rekryteringen till
naturvetenskapliga utbildningar sviktat (Osborne, Simon & Collins, 2003;
Sjøberg, 2010). Teknikdelegationen konstaterar att intresse för matematik,
naturvetenskap och teknik minskar och att färre vill bli ingenjörer, trots att
samhället blir alltmer tekniskt avancerat (Teknikdelegationen, 2011). De
sätter upp en framtidsvision:

o Ett Sverige som har stor konkurrenskraft i den globala kunskaps
ekonomin och en stabil nationell arbetsmarknad.

o Ett Sverige som möter de stora gemensamma utmaningar som
förestår, t.ex. inom miljö, demografi och infrastruktur.

o Ett Sverige som ger alla medborgare den kompetens som krävs
för att förstå och tillgodogöra sig möjligheter och påverka utveck
lingen i ett komplext och tekniskt avancerat samhälle.

”Europe needs more scientists” utropar EU i en forskningsrapport från 2004
(Europakommissionen, 2004). I Sverige visar studier i början av 1990 talet att
så många som 75 procent av dem som bedöms ha förutsättningar att klara
naturvetenskapliga studier på gymnasiet väljer bort dessa efter
grundskolan. Inte minst högstadiematematiken upplevs som svår och tråkig
(Skolverket, 1994, 1995). Stora insatser har gjorts för att öka intresset för
naturvetenskap bland barn och ungdomar. NOT projektet som startade 1993
hade som tydligt syfte att stimulera intresse för naturvetenskap och teknik
(Sjøberg, 1999). Allt fler naturvetenskapliga upplevelsecentra (science
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centers) har startats och populärvetenskap i SVT har fått ökat utrymme och
fler tittare. Rekryteringen till gymnasiets naturvetar och teknikprogram har
dock legat kvar på en nivå mellan 18 och 22 procent av grundskoleeleverna
de senaste femton åren. Hösten 2011 har naturvetarprogrammet 11,4 % och
teknikprogrammet 6,7 % av nybörjarna i gymnasiet. Det tillkommer sedan
elever som går på specialutformade program (Skolverket, 2011a). Interna
tionellt är detta fortfarande goda siffror och i t.ex. England halverades
andelen som valde att läsa matematik och naturvetenskap på gymnasie och
högskolenivå mellan 1980 och 1993 (Osborne et al., 2003).

Intresse definieras i Nationalencyklopedin som en attityd som består i att
man önskar ta del av något. Men både intresse och attityd har vidare
betydelser och det är nödvändigt att definiera vad som menas med intresse i
ett visst sammanhang. Vad menas då med attityder och intresse för
naturvetenskap? Trots 30 års forskning kring detta har det saknats ett
klarläggande vad man egentligen menar (Osborne et al., 2003).

Klopfer (1971) listar ett antal olika sorters känslomässiga förhållningssätt
gentemot naturvetenskap och naturvetenskaplig undervisning:

Positiva attityder till naturvetenskap och till forskare.
Naturvetenskapliga undersökningsmetoder som ett sätt att tänka.
Naturvetenskapliga attityder.
Finna glädje i vetenskapliga experiment.
Utveckla intressen för naturvetenskap och närliggande aktiviteter.
Utveckla ett intresse för att läsa och göra karriär inom natur
vetenskap.

Gardner (1975) menar att man måste skilja på naturvetenskapliga attityder
och attityder till naturvetenskap. Det första handlar om kunskaper i
naturvetenskap och ett anammande av ett vetenskapligt sätt att tolka och se
på världen. Det senare handlar mindre om kunskaper och mer om känslor
och värderingar och om nytta och relevans.

Studier av elevers intresse

Halladyna, Olsen och Shaughnessy (1982) skriver att forskningen kring
attityder hittills varit svag och haft problem med definitioner och
teoribakgrund. En studie genomförs i fjärde, sjunde och nionde skolåret i en
delstat i USA, med 650 elever i vartdera skolåret. De tittar på eleven, läraren
och lärandemiljön. Elevernas bakgrund visar sig ha liten betydelse för
intresset för naturvetenskap, istället är det självförtroende och upplevd
relevans i ämnet som är viktigt. Men den viktigaste faktorn bakom högt
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elevintresse är läraren och förhållandet mellan läraren och eleverna.
Entusiasm, rättvisa och uppmuntran, men också elevens tillit och respekt för
läraren är viktiga. Lärandemiljön måste vara positiv, välorganiserad och
eleven måste känna tillfredsställelse med sitt arbete.

Ebenezer och Zoller (1993) undersöker 1000 elever i 10 klass (15 16 år) i en
delstat i Kanada. 72 % tycker NO är viktigt och eleverna visar en positiv
attityd till naturvetenskap men ändå är det bara 38 % som protesterar mot
påståendet att NO undervisningen är tråkig. I dataanalysen och med
intervjuer visar de att elevernas intresse för naturvetenskap styrs av hur
undervisningen ser ut. Experiment och undersökningar, kopplingar till
lokala händelser och vardagslivet leder till ökat intresse, medan
föreläsningar, läroboksläsning med frågor och faktadrill leder till minskat
intresse. Författarna drar slutsatsen att den utveckling de ser mot en
konstruktivistisk undervisning där eleverna själva får upptäcka saker är
positiv. Innehållet bör också förändras i riktning mot mer samhällstillvänt
innehåll, naturvetenskap, teknik och samhälle.

Över 4000 elever i Wales besvarar en enkät där attityden till ämnena
engelska, matematik, teknik och naturvetenskap undersöks. Sedan väljs lika
stora grupper ut i varje ämne med elever som varit positiva, neutrala och
negativa till vartdera ämnet. Dessa får svara på de nya frågorna: Vilka tre
ämnen av alla gillar du bäst och varför? Vilka tre ämnen gillar du minst och
varför? Engelska är det ämne flest gillar följt av idrott, matematik, teknik och
naturvetenskap. Bland pojkar är matematik mest populärt. Men på den
negativa skalan finner man att naturvetenskap är det ämne som flest inte
gillar följt av matematik och andraspråk. Bland eleverna finns alltså både
många som gillar och många som ogillar naturvetenskap och matematik,
och detta gäller såväl pojkar som flickor. Som huvudorsaker både till att
gilla och till att ogilla ett ämne angavs egen förmåga och läraren (Hendley &
Stables, 1996).

Greenfield (1997) tittar på två till tre klasser per årskurs från 4 till 12 klass på
olika skolor i Hawaii. Intresset för naturvetenskap minskar ju äldre eleverna
blir. Pojkar och flickor är lika aktiva på lektionerna, men pojkarna får fler
frågor, pojkarna får oftare också respons på sina frågor och det är mer
accepterat att pojkarna ropar ut svar utan att ha blivit tillfrågade (Greenfield,
1997).

En studie jämför hur intresset för NO hos sjundeklassare i Australien ändras
mellan 1980 och 1997. Vad eleverna är intresserade av har förändrats och
flickornas intresse har minskat speciellt för biologi medan pojkarnas intresse
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för fysik ökat. Intresset för mer experimentella aktiviteter har ökat samtidigt
som intresset för mer traditionella passiva lärandesituationer har minskat.
Samtidigt finns inget som tyder på att undervisningen förändrats under
denna tid (Dawson, 2000).

Britt Lindahl (2003) följer i sin avhandling 80 svenska elever från femte till
nionde skolåret. Hon visar att elevernas intresse för naturvetenskap minskar
under grundskolans senare del och att både flickor och pojkar tycker att
ämnena fysik och kemi är de minst intressanta. Ett tydligt samband finns
mellan hur duktig man känner sig i ämnet och hur intresserad man är. Även
om pojkarna känner sig lite duktigare än flickorna i NO så räcker inte det till
att lyfta ämnena. För teknik (hos pojkarna) och biologi visar dock eleverna
ett ökande intresse under skolår sju till nio och många elever visar också ett
starkt intresse för populärvetenskap i TV och tidningar. Lindahl visar att
attityden till den naturvetenskap eleverna möter tillsammans med hur de
upplever sin egen förmåga är de viktigaste faktorerna bakom valet till
gymnasiet. Elevernas självuppfattning varierar och framförallt flickorna har
en tendens att nedvärdera sig. I matematik har pojkarna högre tankar om sin
egen förmåga än flickorna fast de har lägre betyg. När betygen kommer i
åttan har dessa också en positiv effekt på flickorna (de är bättre än de tror)
men det räcker ändå inte för att de ska känna sig duktiga. För att uppnå
detta krävs att de också blir intresserade. Eleverna upplever undervisningen
auktoritär och att litet utrymme finns för diskussioner. Experiment och
laborationer räddar ämnena något men inte ens biologi blir intressant när
det blir för mycket alger och mossor. Saker som rör eleverna själva och det
spektakulära som t.ex. naturfenomen och liv i rymden är det som intresserar
eleverna (Lindahl, 2003).

Attityder till skolämnena undersöks med jämna mellanrum av skolverket
och NO ämnena hamnar ofta lågt ner i dessa jämförelser. Nationella
utvärderingen 2003 visar att niondeklassarna tycker att kemi och fysik är
svårt, tråkigt och oviktigt jämfört med andra ämnen. Biologi klarar sig något
bättre (Skolverket, 2004).

Lyons (2006) jämför sina egna studier i Australien med studier i Sverige och
England av Lindahl (2003) samt Osborne och Collins (2000). Det är öppna
studier för att inte låsa eleverna i enkätfrågor och fasta kategorier. Fram
tonar en dold läroplan i NO klassrummen. Läraren förmedlar fakta till
passivt lyssnande elever. Eleverna har svårt att hänga med, men de som lär
sig att le mot läraren belönas med goda betyg. Litet utrymme ges för
diskussioner även kring kontroversiella ämnen som genteknik. Eleverna har
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olika åsikter om vilket arbetssätt de föredrar, men alla ogillar att alla ska
göra samma sak hela tiden. Även delar av NO ämnen som till en början
upplevs intressanta blir till slut svåra och tråkiga (Lyons, 2006).

Science and Scientists (SAS) jämför intresse för och attityd bland 13 åringar
till naturvetenskap i över 30 länder över hela världen och kan ses som en
förstudie Relevance of Science Education (ROSE). Svein Sjøberg (2002) visar
att elever i industriländerna är mindre intresserade av naturvetenskap än
elever i utvecklingsländerna. I alla länder tycker barnen att naturvetenskap
är svårt och svårast tycker de japanska barnen att det är, vilket kontrasterar
mot att Japan hamnar högt upp i olika internationella kunskapsmätningar
som TIMSS (Trends in mathematics and science study) och PISA
(Programme for international student assessment) (OECD, 2007). I SAS
studien visar elever från alla länder ett intresse för spektakulära
naturfenomen, väder och frågor om jorden. Stora skillnader finns mellan
pojkars och flickors åsikter, och i framförallt de nordiska länderna visar
flickor ett lägre intresse för naturvetenskap och teknik än pojkarna.

Samma resultat visas 2002 när 100 st. trettonåringar vid två skolor i en
svensk småstad besvarar samma enkät som i SAS studien. Traditionella
skolkunskaper som optik, atomer molekyler och hur tvättmedel fungerar,
kommer långt ner på intresselistan. Den toppas av frågor kopplade till hälsa
och utseende samt om spektakulära naturfenomen och rymden. En
avgörande skillnad mot SAS studien 1996 finns dock, och det är att flickorna
visar ett något större intresse för naturvetenskap än pojkarna (Kullerstedt,
Nyström, Oscarsson & Risberg, 2003).

Jidesjö (2008) jämför intresset hos niondeklassare och femteklassare. Många
likheter finns i intresset kring rymden och det okända, men niondeklassarna
är mer intresserade av kroppen, sjukdomar och droger, medan femte
klassarna är mer intresserade av vardagsteknik, som hur datorer och DVD
spelare fungerar.

Camilla Schreiner (2005) analyserar de norska resultaten på ROSE enkäten
och beskriver fem elevtyper:

Entusiasten: Han/hon visar intresse för de flesta frågor i enkäten, har en
socialt och politiskt korrekt attityd till naturvetenskap, miljö och skola. Vill
göra ett gott intryck på läraren och planerar att läsa vidare.

Den motvillige: Han/hon visar lågt intresse för frågorna i enkäten och gillar
inte skolan. Har en negativ attityd till NO, ser inte nyttan med
naturvetenskap i samhället och visar litet engagemang för miljön.
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Den tvehågsne: Han/hon undviker att ta klar ställning och är ambivalent till
olika påståenden om skolan och naturvetenskap.

Den selektiva flickan: Hon är trendig, förnuftig och uttrycksfull. Intresserad av
kropp och själ, men inte av teknik eller farliga delar av vetenskapen.
Föredrar andra ämnen än NO.

Den selektiva pojken: Han är kritisk och medveten, med livliga och precisa
åsikter. Intresserad av spektakulära fenomen, farliga delar av naturveten
skap och ny teknik. NO tillhör inte favoritämnena.

Schreiner ser en konflikt mellan skolans naturvetenskap och den moderna
ungdomen som beskrivs i elevtyperna ovan. Hon visar att om skolan vill
öka relevansen och intresset måste NO undervisningen bättre möta
ungdomskulturen och samtidigt representera en motkultur. Undervisningen
bör stödja ungdomarna i deras identitetsskapande och samtidigt utmana
dem att gå vidare och utvecklas (Schreiner, 2005).

Ungdomsbarometern presenterade 2009 en undersökning om elevernas
kunskap om och inställning till forskning. Den vanligaste bilden av en
forskare är en äldre man med vit labbrock, yvigt hår och stora glasögon, typ
Albert Einstein, som utför experiment i laboratoriemiljö. Inte sällan beskrivs
personen som tankspridd, lite udda och världsfrånvänd, om än väldigt
kunnig. Endast tre procent av ungdomarna uppger att de känner till ”en hel
del” om svensk forskning. Nära hälften uppger ”i princip inget alls”. Vidare
svarar endast en av sex att de kan nämna en (nu levande) svensk forskare
eller vetenskapsman. Det vanligaste svaret är Alfred Nobel! Trots en mycket
bristfällig kunskap om svensk forskning anser tre av fyra gymnasie
ungdomar att det är principiellt viktigt att det bedrivs forskning i Sverige.
En fjärdedel säger också att de skulle kunna tänka sig att bli forskare och
bland naturvetareleverna säger fyra av tio detta. Men nästan hälften säger
att de inte vet eftersom de vet för lite om vad en forskare gör (Gunnarsson,
2009).

5.2 Intresse och resultat
Papanastasiou & Zembylas (2004) beskriver hur forskning gett olika resultat
om sambandet mellan attityder till och framgång i olika ämnen. Det finns
studier som visar att attityden till och intresset för NO påverkar hur väl
eleverna presterar i NO ämnena. Samtidigt redovisas andra studier som
visar att det istället är framgången som påverkar attityden. Författarna
använder sig av resultatet från TIMSS som förutom att testa förmåga och
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kunskaper frågar om bakgrundsfaktorer och attityder. De jämför resultat
från Cypern, Australien och USA och tittar på hur attityder och prestationer
hänger ihop. I Australien ser man att hög prestation leder till en positiv
attityd till naturvetenskap. Dessa variabler antogs vara interaktiva men det
finns ingen signifikant påverkan av positiv attityd på prestationen. I Cypern
finns ett motsatt förhållande där positiv attityd leder till ett bättre resultat
men ett gott resultat inte nödvändigtvis leder till högre intresse. USA har
slutligen det mest anmärkningsvärda resultatet, där en positiv attityd ger ett
högre resultat, men samtidigt finns ett signifikant samband mellan högt
resultat och en negativ attityd! De högpresterande i TIMSS i USA har alltså
en mer negativ attityd till naturvetenskap. Författarna menar att de olika
resultaten delvis förklaras av olikheter i skolundervisningen i de olika
länderna men poängterar att resultatet borde föranleda vidare studier.

Breakwell & Robertsson (2001) genomför en studie med elever i åldern elva
till fjorton år i Storbritannien 1987 88 och upprepar den 1997 98.
Förändringarna är små och det visar sig att pojkar gillar naturvetenskap mer
och deltar mer i naturvetenskapliga aktiviteter utanför skolan än flickor. En
positiv attityd till naturvetenskap är tydligt kopplad till om föräldrarna
stödjer barnens intresse av naturvetenskap och om vännerna har samma
intresse. Socioekonomisk bakgrund påverkar också intresset, och något
förvånande så visar de från en lägre socialgrupp ett större intresse för
naturvetenskap än de från en högre socialgrupp. Intresset är också kopplat
till elevernas resultat.

Mattern och Schau (2002) kartlägger sambandet mellan prestation och
intresse och hur det förändras under ett läsår i åtta skolor i New Mexico,
USA. Elevernas prestationsnivå förändras inte mycket under läsåret. De
duktiga förblir duktiga. För flickor är det så att de intresserade behåller sitt
intresse, och för pojkar finns sambandet att goda resultat i början av läsåret
leder till ökat intresse.. Men sambandet mellan intresse och prestation är
däremot svagt och för flickor närmare noll.

PISA 2006 mäter elevernas kunskap i naturvetenskap, intresse för
naturvetenskap och stöd för ett naturvetenskapligt arbetssätt. Intresset
sjunker genomgående i takt med ländernas stigande resultat på testet.
Finland har de bästa resultaten men de finska eleverna visar minst intresse
av alla för naturvetenskap. De svenska eleverna kommer på tredje plats
nerifrån när man mäter intresset. Tittar man däremot på resultaten inom
respektive land visar nästan alla länder ett tydligt positivt samband mellan
resultat och intresse (OECD, 2007).
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5.3 Klassrummet
Kommunikation

Flera studier visar att den vanligaste kommunikationen i klassrummet är
triaden fråga – svar – bedömning. Läraren ställer frågor och eleven svarar.
Tiden räcker inte att redogöra för eller ta reda på bakgrunden till det
fenomen som frågan handlar om utan både läromedel och lärare behandlar
ofta denna som given. Eleverna möter snarare en profetkultur och inte den
argumentationskultur som var grunden för den tidiga vetenskapen
(Andersson, 2011).

Att eleverna får komma till tals i klassrummet och diskussioner om begrepp
eller aktuella frågor framhålls ofta som viktigt både för intresse och för
förståelse. Men fast det är av avgörande betydelse för lärandet att
kommunikation sker kring begreppen så är det bara en liten del av
lektionerna som utgörs av diskussioner (Lemke, 1990). Flera försök har
också gjorts att öka diskussionerna i klassrummet och för att lyckas krävs en
mycket medveten strategi från läraren (Osborne, Erduran & Simon, 2004;
2006).

Osborne och Collins (2001) genomför elevintervjuer med fokusgrupper och
alla grupper understryker lärarens betydelse. Det är viktigt hur läraren
presenterar innehållet och organiserar arbetet. I en genomgång av elevernas
intresse för naturvetenskap betonas lärarens roll och betydelsen av lärarens
arbetssätt. Munro & Elsom (2000) tittar på skolan i England och visar att
läraren har en avgörande roll för hur nöjda och intresserade eleverna är av
naturvetenskap. I undervisningen betonas ämnets instrumentella värde mest
och inte det kulturella värdet eller den samhälleliga betydelsen. Eleverna
ser liten koppling till yrkeslivet.

Lärares tänkesätt

Ett sätt att förstå lärares val är att studera mer sammanhängande tänkesätt.
Dessa kan vara svåra att kartlägga men ligger på många sätt till grund för
handlingar och val som görs. Lärares tänkesätt består av attityder och
värderingar och kan studeras genom att titta på vad personen säger, avser
att göra och faktiskt gör (Pajares, 1992). Tsai (2002) beskriver en under
sökning där 37 fysik och kemilärare i Taiwan intervjuas om sin syn på
undervisning och på naturvetenskap. Resultatet är en beskrivning av hur
lärares tänkande kring tre dimensioner, undervisning, lärande och
vetenskapens natur, hänger samman med och påverkar lärarens arbetssätt.
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Undervisningen består ofta av att förmedla ett antal väl etablerade
sanningar. Nästan alla lärare i undersökningen har en traditionell syn i alla
tre dimensioner, en form av kopplade epistemologier. I en senare
undersökning ser man hur lärarnas naturvetenskapliga kunskapssyn kan
klassas som positivistisk, konstruktivistisk eller blandad. Den undervisning
lärarna bedriver hänger nära ihop med deras kunskapssyn och eleverna
upplever också lärandemiljön på det sättet. Däremot avviker elevernas
åsikter, alltså elevernas egen kunskapssyn, från lärarnas och från den
undervisning de får (Tsai, 2007).

Keys (2005) beskriver hur lärarna förstår och instämmer i den skrivna
läroplanen men hur den ändå inte slår igenom i klassrummet. Lärarna styrs
av sin egen kunskapssyn och den genomförda läroplanen blir en annan.
Fyra tankesystem kring naturvetenskap och undervisning kartläggs men
dessa realiseras inte fullt ut. En god NO lärare låter eleverna göra
undersökningar och arbeta praktiskt, det är alla lärare överens om och
tycker sig också genomföra detta. Men i verkligheten visar det sig vara
ganska lite av den varan på lektionerna. Ibland visar det sig också att lärarna
följer sitt ideal när de blir filmade men inte annars. Lärarna lyfter fram brist
på resurser, tidsbrist och för lite yrkesmässigt stöd.

Det visar sig att det krävs stora insatser för att förändra arbetssätt i skolan.
McKinsey rapporten om vad som utmärker framgångsrika skolsystem
beskriver också hur skolreformer i olika länder inte når sina uttalade mål.
Insatserna har varit för begränsade och inte tillräckligt uthålliga. Ett
decentraliserat skolsystem är bra för ett land på Sveriges nivå, men för att nå
framgång krävs att det finns pedagogiska ledare på alla skolor och att det
finns fungerande medlande nivåer mellan nationella skolmyndigheter och
skolorna. Dessa medlande nivåer skall ge skolorna och lärarna handfast stöd
när det behövs, de skall vara en kanal för kommunikation mellan skolorna
och den centrala nivån och de skall samla ihop och sprida det förbättrings
arbete som görs ute på skolorna (Mourshed, Chijioke & Barber, 2010).

5.4 En relevant NO undervisning?
Tidigare har beskrivits 1980 talets diskussion om att närma naturvetenskap,
teknik och samhälle (STS) för ökad relevans. Många olika utvecklingsprojekt
har genomförts i olika länder och diskussionen om STS påverkar synen på
vetenskapens natur och betoningen av naturvetenskap som allmänbildning,
scientific literacy. Men ibland blir en del nya STS moment bara yta för att
motivera det övriga traditionella innehållet (Jenkins, 2000b). Bingle och
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Gaskell (1994) ger exempel på stora undervisningsprojekt med samhälleliga
implikationer om t.ex. rymdfärder som har genomförts där den
positivistiska synen på vetenskap och kunskap finns kvar och där
kopplingen till vetenskap som mänskliga konstruktioner uteblir. Det
utvecklas en diskussion om en än mer samhällstillvänd naturvetenskap med
en tydligare pedagogisk strategi för att relatera till eleverna (Social scientific
issues SSI). Om STS mycket handlade om att se naturvetenskapen i ett
sammanhang handlar SSI om att diskutera etiska och moraliska dimensioner
av naturvetenskap (Zeidler, 2003; Zeidler, Sadler, Simmons & Howes, 2005).
Det handlar om frågor av stor betydelse för samhället med en
naturvetenskaplig bas. Olika förslag och lösningar om klimat, miljö och
hälsa är ofta omdiskuterade och facit saknas. Genom att behandla
kontroversiella frågor och diskutera hur de påverkar eleverna själva
stimuleras elevernas intresse och utveckling (Ratcliffe & Grace, 2003).

I Sverige pågår ett forskningsprojekt med att låta skolor arbeta med
samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll. Sex frågeställningar tas
upp, bl.a. om vad som är nyttigt att äta, om mobiltelefonen är farlig, vilken
energi som är miljövänlig och vilken mat som är klimatsmart. Det är
verkliga händelser med betydelse för samhället och med en naturveten
skaplig bas, som rapporterats i media. Rätt svar saknas och det involverar en
bedömning av risker kontra kostnader (Lindahl & Ekborg, 2011). I första
datainsamlingen deltog 70 klasser och 1500 elever. Elevernas lärare
genomförde momenten utifrån en lärarhandledning och resultaten hittills är
lovande. Eleverna säger att de gillade att arbeta med fallen, att de har lärt sig
nya fakta och att argumentera för en åsikt.

5.5 Elevers intresse för naturvetenskap
Elever visar lågt intresse för NO ämnena jämfört med andra skolämnen. Det
gäller såväl i Sverige som i flera andra liknande länder. Intresset verkar
också minska under grundskolans senare del. Samtidigt finns en tilltro till
vetenskapens möjligheter även om eleverna vet lite om dagens forskning
och dagens forskare. Läraren har stor betydelse och ett problem är att
undervisningen ofta fastnar i faktakunskaper med litet utrymme för
diskussioner och varierade arbetssätt (Lyons, 2006). Lärarnas arbetssätt är
svåra att ändra, styrs av undervisningstraditionen, hänger samman med
deras kunskapssyn och med mer sammansatta tänkesätt kring vetenskap
och lärande.
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Kap 6 Metod
Avhandlingen beskriver elevernas intresse för olika naturvetenskapliga
frågeställningar, deras inställning till naturvetenskap i stort och vad
eleverna uppger är viktigt vid val av framtida yrke. Detta görs genom en
enkät som genomförs bland niondeklassare i Sverige. Samma enkät används
av andra forskare i över trettio andra länder (Schreiner & Sjøberg, 2004).
Elevernas NO lärare får också svara på en enkät med delvis samma frågor
som eleverna, och dessutom frågor om vad de undervisar om och hur de ser
på sin NO undervisning.

Enkäten frågar om intresse för såväl traditionella skolkunskaper som
vardagsnära eller populärvetenskapliga frågor. Eleverna tillfrågas också om
andra idéer som gör anspråk på att förklara världen, t.ex. horoskop. Intresse
definieras här som det eleverna själva uppger när de svarar på frågorna.
Artikel I och III samt manus IV bygger på data från ROSE enkäten, bilaga 1
och Artikel II bygger på data både från ROSE enkäten och från lärarenkäten,
bilaga 2.

6.1 ROSE enkäten
ROSE enkäten kan ses som en utveckling av SAS studien, Science and
Scientists, som genomfördes i många länder under 1990 talet, även Sverige
(Sjøberg, 2002). SAS studien väckte stor uppmärksamhet och forskare från
än fler länder ville vara med i en fortsättning. I Sverige deltog vi på ett tidigt
stadium och gav respons på de första utkasten till en ny enkät som
presenterades i april 2002. Det utkastet var mycket omfattande och
meningen var att skärpa och koncentrera frågeställningarna. Pilotunder
sökningar gjordes sedan i Norge och i augusti 2002 skickades en ny version
ut till de forskare runt om i världen som anmält intresse att delta. I
november 2002 fastställdes enkäten (Schreiner & Sjøberg, 2004).

ROSE enkäten består av 246 frågor i olika delar.

A. Vad jag 48 frågor inte intresserad –mycket intresserad
vill lära mig

B. Mitt framtida jobb 26 frågor inte viktigt –mycket viktigt

C. Vad jag 18 frågor inte intresserad –mycket intresserad
vill lära mig

D. Jag och miljö 18 frågor håller inte med – håller med
frågorna



VIKTIGT – MEN INGET FÖR MIG 

54

E. Vad jag vill lära mig 42 frågor inte intresserad –mycket
intresserad

F. Mina NO lektioner 16 frågor håller inte med – håller med
i skolan

G. Mina åsikter om natur 16 frågor håller inte med – håller med
vetenskap och teknik

H. Mina erfarenheter 61 frågor aldrig – ofta
utanför skolan

I. Jag som forskare två öppna frågor

J. Hur många böcker sju kategorier
finns hemma hos er

K. Vilket yrke vill öppen fråga
du ha som vuxen?

L. Övrigt 8 frågor håller inte med – håller med

M. Vilket program har du öppen fråga
valt på gymnasiet?

A, C och E är tillsammans 108 frågor om vad som intresserar eleverna men
de är utspridda för att eleverna inte skall tröttna på samma typ av frågor.
Det är enkla positiva påståenden och upprepningar undviks. Svaren ges på
en fyrgradig likertskala där ändpunkterna är graderade. De olika
alternativen i enkäten är: inte intresserad — mycket intresserad, aldrig — ofta,
håller inte med — håller med, inte viktigt — mycket viktigt. Skalan är lätt att
besvara och är enkel att analysera. Att använda ett jämnt antal alternativ är
ett medvetet val för att undvika ett mittenalternativ. Ett alternativ i mitten
tillåter visserligen eleven att vara neutral, men det har visat sig att det lika
gärna kan betyda att eleven inte vet, inte bryr sig eller inte förstår frågan
(Oppenheim, 1992). Med ett jämnt antal alternativ tvingas eleven att ta
ställning, men i inledningen till enkäten påminns eleverna att de kan låta bli
att svara om de inte kan ta ställning eller inte förstår. Det är en ordinal skala
med fyra alternativ där ordningen är fastställd från smått till stort, men där
det egentligen inte går att kontrollera att avståndet mellan alternativen
upplevs lika stort och upplevs lika av olika elever. Men genom att bara
gradera alternativen längst till höger och längst till vänster ges intrycket av
en kontinuerlig skala. Att gradera mittenalternativen skulle också inneburit
en lek med adjektiv vilka ofta är svåra att översätta utan att värdet av dem
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förändras (Schreiner & Sjøberg, 2004). I analysen kommer skalan ibland
användas som en kontinuerlig skala, och genom att räkna ut medelvärden
och standardavvikelse kan jämförelser göras.

Svenska ROSE enkäten

Elevenkäten översattes från det engelska originalet med den norska versio
nen som stöd. Andra forskare kontrollerade översättningarna och därefter
fick några niondeklassare göra enkäten för att kontrollera att språket gick att
förstå. Därefter gjordes en sista korrigering av översättningen. På slutet av
enkäten lades i Sverige till frågor om vilket gymnasieprogram eleverna valt
och vilket yrke de vill ha som vuxna. Detta möjliggör fler analyser av
koppling mellan karriärval och intresse. Extra frågor om deras NO lektioner
och var de lär sig naturvetenskap lades också till.

6.2 Lärarenkäten
Lärarenkäten utvecklades av svenska ROSE gruppen, Magnus Oskarsson
vid Mittuniversitet och Anders Jidesjö vid Linköpings universitet.
Utgångspunkten var frågorna i ROSE enkäten. Men där eleverna tillfrågas
vad de vill lära sig om med skalan inte intresserad — mycket intresserad,
tillfrågades lärarna vad de undervisar om med skalan inte alls — ingående.
Sedan ställdes samma 108 frågor till lärarna i avsnitt A, C och E. Andra
kategorier behölls, som inställning till naturvetenskap och teknik och sedan
lades 60 frågor till om lärarnas syn på NO undervisning. Det var frågor om
vad som styr lärarna när de planerar sina lektioner, vad de tror är viktigt för
att eleverna skall vara intresserade och till sist frågor hur de ser på sin egen
undervisning i NO ämnena.

Nedan följer rubrikerna i lärarenkäten.

A. Vad jag undervisar om 48 frågor inte alls – ingående

B. Elevernas framtida jobb 26 frågor inte viktigt –mycket viktigt

C. Vad jag undervisar om 18 frågor inte alls – ingående

D. Jag och miljöfrågorna 18 frågor håller inte med – håller med

E. Vad jag undervisar om 46 frågor inte alls – ingående

F. Mina NO lektioner 16 frågor håller inte med – håller med
i skolan

G. Mina åsikter om 16 frågor håller inte med – håller med
naturvetenskap och teknik
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H. Mina erfarenheter 61 frågor aldrig – ofta
utanför skolan

I. Jag som forskare två öppna frågor

J. Hur många böcker sju kategorier
finns hemma hos er

K. Vilket yrke skulle du vilja öppen fråga
ha om du inte var lärare.

L. Mina åsikter om 77 frågor
NO undervisningen

6.3 Datainsamling
Stickprovet

Målgrupp för ROSE undersökningen var niondeklassare och 2003 fanns
totalt 110 000 i denna population i Sverige.

Urvalet av skolor utgick från SCB:s listor över samtliga skolor med skolår
nio år 2003.

Stratifiering av skollistorna gjordes på samma sätt som i OECD:s PISA
undersökningen 2003. Skolorna delades upp i kommunala och fristående
skolor och de kommunala skolorna delades sedan upp efter storlek på
kommun och speciella grupper för små skolor. Nio grupper skapades, men
tre av grupperna blev så små att inga skolor valdes av dessa vilket lämnade
sex grupper. Från dessa sex grupper valdes 30 skolor i enlighet med den
gruppens andel av hela populationen. Ingen viktning gjordes men
stratifiering gör att olika skoltyper blir representerade. Inom parentes antal
skolor som valdes från vardera gruppen:

Fristående skolor (1)

Kommunala skolor i storstäder (4)

Kommunala skolor i förorter (4)

Kommunala skolor i större kommuner (8)

Kommunala skolor i medelstora kommuner (9)

Kommunala skolor i små kommuner och glesbygd (4)

Skolorna kontaktades med e post och vanlig post där ROSE projektet och
enkätundersökningen presenterades, bilaga 3. Två skolor kunde inte delta
då de deltog i någon av de tre andra stora studier som genomfördes samma
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vår: PISA, TIMSS och den nationella utvärderingen. Under datainsamlingen
var också en del skolor stängda p.g.a. av strejk bland kommunalarbetarna
och det gjorde att endast en ersättningsskola hittades. Skolorna valde själva
ut en klass som besöktes av en provledare som genomförde enkäten, bilaga
4. Antalet deltagande per klass varierade mellan 20 och 35 elever bortsett
från en skola där bara 15 deltog. I stort sett alla närvarande elever gjorde
enkäten och endast från två klasser rapporterades viss oro vid
datainsamlingen. I övriga 27 skolor genomfördes datainsamlingen lugnt och
denna tog 30 40 minuter. Totalt deltog 29 skolor och 751 elever.

Året därpå genomfördes lärarenkäten. En kontaktperson på varje skola där
det fanns elevdata kontaktades. Denne distribuerade enkäten till kollegor på
skolan men ingen kontroll på bortfall på individnivå gjordes. Arbetet sköttes
via telefon utan provledare. Resultatet blev i snitt 3 4 lärare per skola, vilket
kan betraktas som god svarsfrekvens, och efter mycket ringande och
påstötande hade 110 lärare besvarat enkäten på de 29 skolorna.

Två studenter registrerade enkäterna i EXCEL. Därefter gjordes en
kvalitetskontroll där var tionde enkät kontrollerades. Svaren exporterades
sedan till SPSS.

6.4 Analysmetoder
I artikel I och II används rangordning med hjälp av det framräknade medel
värdet. Resultatet har kontrollerats genom att rangordna svaren i grupper
efter vilket alternativ de kryssat i, och resultatet blir detsamma. Medelvärdet
2,5 innebär dock inte att respondenterna är neutrala eftersom inget neutralt
svar finns utan att svaren är jämnt fördelade runt de mittersta alternativen.
Standardavvikelsen blir ett mått på spridningen av kryssen. Stor försiktighet
iakttas vid analysen av de enskilda medelvärdena på svaren till frågorna,
men däremot används medelvärdena till rangordning och vid jämförelse
mellan grupper. Den internationella jämförelsen underlättas också vid en
användning av medelvärdet (Schreiner, 2005). Jämförelser görs också mellan
ROSEenkäten och lärarenkäten. Viss försiktighet iakttas vid tolkning av
lärarenkäten och inga korrelationer görs på t.ex. skolnivå. Men elevers och
lärares svarsmönster jämförs och rangordningar görs med medelvärdena
och dessa jämförs sedan.

Elevernas intressen och deras erfarenheter av NO jämförs också med deras
gymnasieval. I första steget grupperas elevernas gymnasieval i fyra grupper,
se senare i detta kapital.
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Frågorna om elevernas intresse i ROSE enkäten består av frågor från de
olika NO ämnena eller det som den anglosaxiska världen benämner Science,
d.v.s. fysik, kemi, biologi och viss del av geografiämnet. Frågor om teknik
både i vardagen och i samhället finns med och även frågor om alternativa
eller pseudovetenskapliga sätt att förklara verkligheten. Frågorna placeras
också i olika sammanhang. Det visade sig dock svårt att hitta tydliga
mönster i elevernas svar efter ämnen eller sammanhang. Det fanns
intressanta och ointressanta frågor från alla ämnen och det vardagsnära
lockade heller inte fram intresset alla gånger (Artikel I).

I artikel III och studie IV genomförs explorativa faktoranalyser, som söker
korrelationer och mönster i svaren. Att två variabler samvarierar behöver
inte betyda att det finns ett orsakssammanhang. De kan vara beroende av
andra variabler och det kan finnas en tredje variabel som förklarar
sambandet. Faktoranalyser används ofta för att hitta underliggande latenta
variabler som förklarar olika samband (Brace, Kemp & Snelgar, 2006). I en
enkät med många frågor kommer svaren på många frågor att samvariera
eftersom de mäter samma intresse eller attityd. Faktoranalysen konstruerar
latenta variabler som representerar dessa intresseområden (Tabachnick &
Fidell, 2001).

Faktoranalys av A, C och E i ROSE enkäten. Vad jag vill lära mig

Programmet söker mönster som finns i svaren på de 108 frågorna och räknar
ut en första lösning. SPSS räknar ut egenvärden för de faktorer som hittas
och dessa egenvärden talar om i vilken utsträckning faktorn förklarar
variansen i svaren. Faktorerna får en laddning för varje fråga och den
laddningen är ett mått på korrelationen mellan faktorn och frågan.
Kvadraten på laddningen talar om i vilken utsträckning faktorn förklarar
svaret på just den frågan. Summan av dessa ger egenvärdet. Den första
lösningen är sällan den rätta. Alla frågor i A, C och E handlar om intresse
och ett positivt samband finns mellan (nästan) alla frågor. Det enda den
faktorn säger är att de elever som är intresserade, är intresserade av många
saker.

Sedan genomförs en rotation av faktorerna. Varimax är en vinkelrät
rotationsmetod som söker vrida faktorerna så att de passar in i svarsrymden
så att höga laddningar blir högre och låga blir lägre. På så sätt minskar
korrelationerna mellan de olika faktorerna. Svaren extraheras så att de nya
faktorerna får laddningar för varje fråga. Eleverna ges sedan ett indexvärde
för hur nära deras svar ligger de olika faktorerna. Indexvärdena är
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standardiserade med ett medelvärde på noll och en standardavvikelse på
ett.

Alla frågor har en laddning som talar om hur ett intresseområde (en faktor)
förklarar svaren på den frågan och varje elev har ett indexvärde som anger
hur nära ett intresseområde eleven ligger. Dessa indexvärden kan användas
för att hitta samband mellan intressen och andra delar av enkäten som
gymnasievalet. Vid denna fördjupade analys syns större skillnader mellan
t.ex. naturvetarprogrammet och teknikprogrammet och när faktorerna
jämförs med elevernas val av gymnasieprogram grupperas inte
gymnasieprogrammen som tidigare utan behandlas var för sig. En del
program har då så få elever att de inte presenteras i resultaten. Istället väljs
typiska program ut, som naturvetarprogrammet, teknikprogrammet,
estetiska programmet, naturbruksprogrammet, elprogrammet och omvård
nadsprogrammet. Samhällsvetarprogrammet som är det största programmet
är svåranalyserat då eleverna där är ganska olika och orsakerna att söka
detta program är många.

Faktoranalys av B i ROSE enkäten. Mitt framtida jobb

B delen i enkäten frågar eleverna om vad som är viktigt för deras framtida
jobb. Den innehåller 26 frågor och dessa presenteras i studie IV. På samma
sätt som i artikel III genomförs en faktoranalys. En vinkelrät rotation
genomförs och egenvärden räknas ut som beskriver i vilken utsträckning
faktorerna förklarar svaren på respektive fråga. Eleverna ges ett indexvärde
som anger hur nära deras svar ligger de olika faktorerna.

6.5 Giltighet och tillförlitlighet
Enkäterna

Hela avhandlingen bygger på kvantitativa metoder i datainsamling och i de
statistiska behandlingarna av respondenternas svar. De flesta frågorna i
enkäterna är slutna och har fasta svarskategorier. Eleverna är bundna till de
frågor som ställs och de alternativ som ges, vilket ger begränsningar. Risken
finns att man inte hittar viktiga intresseområden och att eleverna har
grundläggande attityder som inte fångas av frågorna. Det finns också en
osäkerhet om eleverna förstår frågor och alternativ som det är tänkt.
Fördelen med den kvantitativa metoden är att det ger möjligheter att
jämföra svenska elevers resultat både med elever i andra länder och med
elevernas lärare. Men det ställer stora krav på noggrannhet och testning av
enkätfrågorna. Det är viktigt med stor transparens i metoder och
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frågeställningar. Enkäten är också utvecklad under mer än ett års tid och
frågorna är testade i flera länder (Schreiner & Sjøberg, 2004).

Urvalet

Urvalet av skolor gjordes slumpmässigt utifrån den stratifiering som redo
gjorts för ovan. Stor spridning uppnåddes över landet och mellan små och
stora städer och mellan små och stora skolor. Det var olika antal elever i de
olika klasserna, vilket berodde på hur skolorna var organiserade. En fråga är
urvalets representativitet. I enkäten tillfrågas eleverna om vilket gymnasie
program de valt och sedan jämförs deras åsikter om NO utifrån detta val.
Gymnasieprogrammen delas upp i fyra grupper. Andel av eleverna ges
inom parentes: Naturvetenskap och teknik (27 %), Samhälle, estet och media
(35 %), Yrkesförberedande med inriktning mot industri, el och bygg (13 %)
och Yrkesförberedande med inriktning mot vård, handel och kök (14 %). 10
% av eleverna har inte uppgett program eller gjort val som inte gick att
kategorisera. Andelen blivande naturvetare är högre än det genomsnittliga
antalet som valde naturvetarprogrammet eller teknikprogrammet 2003. Det
kan finnas en viss bias i urvalet av klasser på skolorna. Rektorerna blev
ombedda att välja en klass slumpmässigt, men det kan vara någon speciellt
intresserad NO lärare som fick hand om enkäten. En engagerad NO lärare
kan få fler elever att välja naturvetenskap och det skulle i sådana fall
innebära att materialet ger en lite för positiv bild av elevernas åsikter om
NO. Det bör dock inte påverka jämförelsen mellan pojkar och flickor och
mellan de olika gymnasiegrupperna.

Lärarundersökningen gjordes året efter elevundersökningen vilket är en
felkälla, men jämförelserna görs inte skola för skola utan på hela gruppen.
Bortfallet går inte att fastställa men 110 lärare är godtagbar representation av
lärarna på de 29 skolorna. Icke desto mindre kommer lärarenkäten tolkas
med lite större försiktighet än elevenkäten.

Faktoranalysen

Faktorerna bör gå att förstå, vilket betyder att det bör gå att se sambandet
mellan variabler med hög laddning för en faktor. Detta är uppfyllt, se artikel
III och studie IV. För att undersöka validiteten i faktoranalysen vill man hitta
hög korrelation mellan variabler med hög laddning för samma faktor och
låg korrelation mellan variabler med låg laddning.
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Kaiser Meyer Olkin measure of sampling adequacy (KMO) är en kvot
mellan summan av kvadraterna på korrelationerna och summan av
kvadraterna på korrelationerna mellan variablerna plus summan av
kvadraten av de partiella korrelationerna.

Låt r vara korrelationen och a den partiella korrelationen. Då är:

2
ij

2
ij

2
ij

ar
r

KMO

Om den partiella korrelationen a är liten kommer kvoten närma sig 1. Kaiser
(1974) föreslår en tolkning där

KMO > 0,90 är fantastiskt

0,90 > KMO > 0,80 är välgrundat

0,80 > KMO > 0,70 är medelmåttigt

0,70 > KMO > 0,60 är mediokert

KMO < 0,60 är oacceptabelt

KMO värdet i faktoranalysen i artikel III är 0,951.

Cronbachs alpha ( ) räknas ut för de frågor som har högst laddning för varje
faktor (Cronbach, 1990). Koefficienten är ett mått på reliabiliteten och visar
att frågorna hänger ihop och mäter samma sak. En tumregel är att skall
vara över 0,7 (Brace et al., 2006). Cronbachs alpha för faktorerna i artikel 3
varierar mellan 0,76 och 0,92. Detta sammantaget gör att faktorerna kan
betraktas som latenta variabler som kan användas vidare i analysen.

I faktoranalysen i artikel III behövs svar på alla 108 frågor och 148 elever
hade låtit bli någon fråga. Det betyder att analysen görs med svaren från 603
elever. Det finns metoder att tillskriva eleverna ett missat värde antingen
utifrån deras eget medelvärde på alla frågor eller utifrån medelvärdet för de
andra eleverna på den frågan. Men det finns ingen anledning att tro att det
finns en sådan slagsida på de 603 svaren som är med att det skulle förändra
det tydliga mönster som framträtt.

I studie IV fanns alla 26 svar i 708 enkäter och 43 elever uteslöts. KMO är
0,798 vilket är acceptabelt.
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Sammantaget visar faktoranalyserna att det finns svarsmönster till både
intressedelen och till frågorna om vad som är viktigt för elevernas framtida
yrken. Svaren är alltså inte slumpmässiga utan faktorerna beskriver latenta
variabler som visar underliggande profiler vad gäller intresse och
yrkespreferenser. Resultatet av faktoranalyserna är i sig ett mått på svarens
giltighet och på enkätens tillförlitlighet. Det internationella upplägget och
möjligheten till internationella jämförelser ökar också generaliserbarheten.
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Kap 7 Resultat
Resultatet presenteras med en sammanfattning av tre publicerade artiklar
och ett manus till en fjärde studie. Sedan följer en resultatsammanfattning.

7.1 Artikel I
Jidesjö, A., Oscarsson, M., Karlsson, K., & Strömdahl, H. (2009). Science for all or
science for some: What Swedish science students want to learn about in
secondary science and technology and their opinions on science lessons.
NORDINA, 5(2), 213 229.

Bakgrunden beskriver det låga intresse för naturvetenskap och teknik bland
elever som många studier visat. Detta har konsekvenser för rekryteringen
till närliggande yrken men är allvarligare för den naturvetenskapliga
allmänbildningen. Artikel I ställer frågorna

1. Vad tycker svenska högstadielever om NO?
2. Hur påverkas elevernas val till gymnasiet av deras åsikter om

grundskolans NO?
3. Vad är eleverna intresserade av att lära sig inom naturvetenskap och

teknik?

Elevernas åsikter om NO lektionerna finns i ROSE enkäten F, och vilka
områden som eleverna är mest intresserade av i enkäten del A, C och E se
bilaga 1. På frågan om NO är intressant blir svarsmedlet 2,71 på likertskalan
vilket betyder att svaren ligger närmare ”håller med” än ”håller inte med”.
Men på frågan om NO är intressantare än andra ämnen blir medlet 1,95. Det
finns sålunda ett visst intresse för NO men det är lägre än för många andra
ämnen. Flickor tycker NO är svårare och pojkar är mer intresserade av en
yrkeskarriär inom naturvetenskap och teknik. På frågan om eleven kan
tänka sig att jobba med teknik är skillnaden mellan pojkar och flickor nästan
en standardavvikelse till pojkarnas fördel. I enkäten tillfrågas eleverna om
vilket gymnasieprogram de valt och sedan jämförs deras åsikter om NO
utifrån detta val. Gymnasieprogrammen delas upp i fyra grupper. Andel av
eleverna ges inom parentes: Naturvetenskap och teknik (27 %), Samhälle,
estet och media (35 %), Yrkesförberedande med inriktning mot industri, el
och bygg (13 %) och Yrkesförberedande med inriktning mot vård, handel
och kök (14 %). 10 % av eleverna har inte uppgett program eller gjort val
som inte gick att kategorisera. Det är statistiskt signifikanta skillnader
mellan de blivande naturvetarnas och teknikernas åsikter jämfört med de
andra gruppernas åsikter för alla påståenden om NO lektionerna utom ett.
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Naturvetarna skiljer ut sig som den enda grupp som har positiva
erfarenheter och åsikter om NO. Bara fem procent av dem som valt
yrkesprogram med inriktning mot industri, el och bygg instämmer helt i
påståendet att NO har öppnat deras ögon för nya och spännande jobb.

Tabell 3 och 4 i artikel I beskriver vilka områden eleverna är mest intresse
rade av att lära sig. I enkäten finns 108 olika områden som rör naturveten
skap eller närliggande områden med anspråk att kunna förklara
naturfenomen. Mest intressant är frågor om hälsa, som hur man skall äta och
träna för att må bra och hur man botar olika sjukdomar. Rymden och
fenomen som inte går att förklara är också populära ämnen. Sex och droger
väcker också ungdomarnas intresse. Flickorna visar genomgående ett större
intresse för de olika frågeställningarna med fokus på hälsa. För pojkar dyker
atombomber, biologiska och kemiska vapen samt explosiva kemikalier upp
som mycket intressant.

Minst intressanta av alla de 108 frågorna är de om berömda vetenskapsmän
och vetenskapliga dispyter, optik, akustik, atomer och molekyler. Även hur
instrument skapar ljud, hur tvål och tvättmedel och hudkrämer fungerar,
hur mat produceras och hur ekologisk odling går till tillhör de minst
intressanta områdena. Pojkar och flickor är förhållandevis överens om vilka
områden som inte är intressanta.

De blivande naturvetarna visar ett högre intresse för de flesta av
påståendena men även för dessa är hälsa och rymden favoritområden.

7.2 Artikel II
Oscarsson, M., Jidesjö, A., Karlsson, K., & Strömdahl, H. (2009). Science in society
or science in school: Swedish secondary teachers beliefs about science and
science lessons compared with what their students want to learn. Nordina, 5(1),
18 34.

Den andra artikeln understryker lärarnas roll för elevernas intresse. Många
studier visar att NO undervisningen domineras av faktaplugg istället för
begreppsförståelse, vilket leder till lågt intresse hos eleverna.

De frågor som ställs i artikel II är

1. Hur skiljer sig åsikterna om naturvetenskap och teknik mellan NO
lärarna och deras elever?

2. Vilken är skillnaden mellan vad lärarna i NO lär ut och det som
eleverna är intresserade av?
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3. Vad tycker NO lärarna är viktigt för att öka elevernas intresse, och
vad styr lärarna när de väljer innehåll i undervisningen?

Eleverna har svarat på frågor om vad de är intresserade av (A, C och E i
ROSE enkäten, bil. 1) samt hur de ser på naturvetenskap och teknik (G i
ROSE enkäten). Lärarna har svarat på hur ingående de tar upp olika
moment i sin undervisning (A, C och E i Lärarenkäten, bilaga 2) och
enkätfrågorna är samma som eleverna tillfrågats om. Lärarna svarar också
på hur de ser på naturvetenskap och teknik och hur de ser på sin NO
undervisning (G och L i lärarenkäten).

Naturvetenskap och teknik är viktiga för samhället, och kommer öppna nya
möjligheter för kommande generationer, det är lärarna överens om. De har
delade meningar och är ambivalenta till om naturvetenskap och teknik
hjälper de fattiga. Lärarna tycker inte att man alltid kan lita på forskarna
eller att dessa alltid är objektiva. Eleverna, såväl pojkar som flickor, visar
samma mönster i sina svar som lärarna. Eleverna har visserligen lägre medel
på de flesta frågorna, men precis som lärarna visar eleverna stor tillit till
möjligheter att bota sjukdomar och att naturvetenskap och teknik är viktiga
för samhället. Eleverna är lite mer skeptiska till om naturvetenskap och
teknik hjälper de fattiga och lärarna lite mer övertygade om att
naturvetenskap och teknik orsakar miljöförstöring.

I artikel I beskrivs vad eleverna är intresserade av och långt ner på listan
kommer flera områden som tillhör den klassiska NO undervisningen. I
denna artikel beskrivs vad lärarna tar upp mest i sin undervisning. Det visar
sig att det är stor skillnad mellan det som eleverna är intresserade av och det
som lärarna undervisar om. Lärarna undervisar om atomer och molekyler,
växthuseffekten, människokroppen, elektricitet, alkohol och tobak, örat och
ljud, ögat och ljus, ozonlagret samt sex & samlevnad. Det är bara alkohol och
tobak samt sex och samlevnad av detta som intresserar eleverna. Övriga
ämnesområden kommer långt ner på elevernas intresselista. Vänder man på
ordningen och tittar på elevernas intresse kring hälsofrågor, rymden och det
som ännu inte går att förklara, hamnar dessa ofta långt ner på lärarnas lista.
Det som intresserar eleverna och det lärarna undervisar om framstår som
två olika agendor.

Lärarna rankar vad de tror är viktigt för elevernas intresse. Laborationer och
exkursioner, koppling till aktuella samhällsfrågor och till elevernas egna
erfarenheter och diskussioner i klassen tycker lärarna är viktigt.
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Lärarna svarar också på vad som styr dem när de planerar lektioner.
Läroplan och kursplan är viktigast. Därefter kommer egna erfarenheter,
kollegor, eleverna och läromedel. Viktiga samhällsfrågor finns med, men
övriga källor utanför skolan, som populärvetenskap, tidningar, TV, föräldrar
och näringsliv kommer långt ner på listan. Lärarna uppger också att NO
undervisningen ger eleverna breda kunskaper som förbereder dem för livet,
men att det skulle gå att göra NO mer intressant. Tankeväckande är att de
nya kursplanerna i NO som kom år 2000 inte verkar ha gett något större
avtryck. Lärarna uppger att kursplanen är det viktigaste när de planerar sina
lektioner, men få förändrade innehåll och undervisning i någon större
utsträckning när kursplan 2000 kom.

7.3 Artikel III
Oscarsson, M., Karlsson, K.(2010),. Health care or Atom bombs Interest profiles
in science among 15 year old students in Sweden. Nordina, 7(2) 190 201.

Artikel III konstaterar att eleverna är intresserade av en hel del olika
naturvetenskapliga frågeställningar och att dessa ryms inom såväl fysik,
kemi som biologi. Inom dessa ämnen finns också många frågeställningar
som inte är intressanta och det är ofta dessa som skolan tar upp. Att öka
intresset genom att ta upp ointressanta frågeställningar i olika sammanhang
verkar heller inte hjälpa. Eleverna är inte intresserade av vare sig akustik
eller hur ljud skapas i musikinstrument. Både optik och hur himlen färgas
röd placerar eleverna långt ner på intresselistan.

Frågan som ställs i artikeln handlar om huruvida det är möjligt att hitta
andra mönster i elevernas svar än ämnena och olika sammanhang. Går det
att hitta intresseprofiler som karaktäriserar dem som vill läsa natur
vetenskap och som förklarar hur de skiljer sig från majoriteten av eleverna?

Frågor i artikel 3

1. Påverkas valet av gymnasieprogram av elevernas intresse för olika
naturvetenskapliga frågor?

2. Vilka intresseprofiler skiljer de blivande naturvetarna från övriga
elever?

Resultatet bygger på elevernas svar på frågorna A, C och E i enkäten. För att
hitta nya svarsmönster genomförs en explorativ faktoranalys. Faktor
analysen grupperar svar med hög korrelation. Mellan grupperna skall
korrelationerna vara så små som möjligt. På så sätt söks nya latenta variabler
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eller intresseprofiler och det går att se hur nära respektive elev ligger de
olika intresseprofilerna.

Tio intresseprofiler presenteras som förklarar 53 procent av variansen. I
artikel III namnges de för att spegla huvudsakligt innehåll (namn på
engelska från artikel III inom parentes).

Hälsa: Hur man botar sjukdomar som HIV och cancer, ger första hjälp
och bekämpar epidemier (Health).

Rymden: Stjärnor, planeter, rymdfärder och okända fenomen i rymden
(Space).

Risk: Atombomber, kemiska och biologiska vapen. Atomer och
molekyler. Hur gifter, kemikalier och elektriska stötar påverkar
människokroppen (Risk).

Miljö: Ekologiskt och modernt lantbruk. Nya förnyelsebara energi
källor och hur man sparar energi (Environment).

Teknik: Hur datorer, mobiltelefoner, DVD spelare, TV, radio etc.
fungerar (Technology).

New Age: Tankeläsning, intuition, sjätte sinnet. Finns spöken och
häxor? Fungerar astrologi? Alternativa terapier (New Age).

Vetenskap: Berömda forskare och hur vetenskapen utmanat kyrkan och
traditioner. Stora framsteg och misstag i vetenskapens utveckling
(Philosophy of science).

Jorden: Hur berg och floder förändras. Moln, regn och väder. Livets
ursprung (Earth science).

Djur: Djur och deras beteenden i olika delar av världen (Animals)

Naturscenerier: (Natural Beauty).

Flickor är mest intresserade av Hälsa och New Age. Pojkar är mest
intresserade av Teknik och Risk. I mindre utsträckning är Rymden ett
pojkintresse medan Jorden och Naturscenerier är flickintressen. Intresset för
Miljö, Vetenskap och Djur visar inga genusskillnader.

Eleverna har uppgett vilket gymnasieprogram de sökt och det visar sig att
olika intresseprofiler tydligt kopplar till olika gymnasieprogram. Risk är den
intresseprofil som tydligast kopplar till naturvetarprogrammet, men det gör
också Vetenskap och Jorden. Hälsa kopplar till vårdprogrammet. De som valt
elprogrammet har höga värden för Teknik och låga för Hälsa. Naturbruks
programmet kopplar till Miljö och estetiska programmet kopplar till New
Age.
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Jämför man intresseprofilerna med elevernas svar på andra delar av enkäten
visar sig Risk igen vara en naturvetarprofil. Elever med dessa intressen
uppskattar NO och NO lektionerna mer än andra elever. Naturvetarna är
även intresserade av Hälsa och Rymden, och delar dessutom dessa intressen
med andra elever.

7.4 Studie IV
Oskarsson, M. Karriär och självutveckling. Vad ungdomar prioriterar i sitt
framtida yrke. Manuskript

Den fjärde studien fortsätter beskrivningen av ungdomars intressen och
attityder som en del av identitetsbygget. Många kampanjer har genomförts
för att öka rekryteringen till naturvetenskapliga och tekniska yrken.
Framgången har varit begränsad och antalet som söker naturvetar och
teknikprogrammet på gymnasiet har inte förändrats mycket de senaste
femton åren. Naturvetarprogrammet framstår som det mest statusfyllda av
alla gymnasieprogrammen och dit söker sig elever med stort ekonomiskt,
kulturellt och socialt kapital.

De frågor som ställs i denna studie är

1. Vad tycker eleverna är viktigt i deras framtida jobb?

2. Hur speglas intresset för framtida jobb i valet av gymnasieprogram?

Resultatet bygger på elevernas svar på frågorna i ROSE enkätens B del, hur
viktiga är de följande sakerna för mitt framtida jobb.

Det viktigaste för ungdomarna är att få ett viktigt och meningsfullt arbete
där de får bestämma själva och utveckla sina talanger och förmågor. Att få
tid för familj och vänner är också viktigt. Att tjäna pengar är viktigt,
framförallt för pojkarna. Att bli chef, få resa eller bli berömd är inte viktigt.

Faktoranalysen

En explorativ faktoranalys genomförs på samma sätt som artikel III. Sju
intresseprofiler presenteras som förklarar 61 procent av variansen. De
namnges för att spegla huvudsakligt innehåll.

Chefen: Vill bestämma, bli berömd och tjäna pengar

Självutveckling: Vill fatta egna beslut och ha ett viktigt och
meningsfullt arbete

Innovation: Vill tillverka, uppfinna och tänka ut nya idéer. Arbeta
konstnärligt
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Familj & vänner: Vill ha tid för egna intressen, familj och vänner

Människor: Vill arbeta med människor

Praktikern: Vill arbeta med maskiner, verktyg och med händerna

Djur & miljö: Vill arbeta med djur och miljövård

Chefen och Teknikern är pojkarna mest intresserade av. Självutveckling,
Innovation, Människor och Djur & miljö är flickornas favoriter. Chefen är den
faktor som förklarar mest av variansen, men det betyder inte att den
korrelerar med populära frågor. Tvärtom är påståenden som att bli chef,
bland de minst populära, men skiljer mycket mellan eleverna vilket syns i
faktoranalysen.

Faktorerna jämförs med elevernas gymnasieval. Självutveckling kopplar till
naturvetarprogrammet, Innovation till estetiska, hantverk och media.
Människor kopplar till omvårdnad, Praktikern till de tekniskt yrkesinriktade
programmen. Djur & miljö kopplar till naturbruksprogrammet. Själv
utveckling kopplar också till dem som ser nyttan av NO och till att kunna
tänka sig att bli naturvetare.

De som valt naturvetenskap är de elever som har mest böcker och det är ett
tecken på kulturellt kapital. Tillsammans med faktorn självutveckling är det
ett tecken på att naturvetarprogrammet söks av ambitiösa elever med stort
socialt och kulturellt kapital.

Sammanfattningsvis finns tydliga samband mellan vad eleverna tycker är
viktigt för sitt framtida jobb och vad de väljer till gymnasiet. Tillsammans
med resultaten i artikel III är det en god illustration på hur ungdomar
formar sin framtid och skapar en berättelse om sig själva. Naturvetar
programmet med sitt ämnesdjup och sin karaktär av elitprogram ger två
orsaker att söka det. En grupp, mest pojkar, är intresserad av
naturvetenskap och lockas eller skräms inte av programmets status och
karaktär. En annan grupp, mest flickor, är välförsedda med kulturellt kapital
och söker de karriärmöjligheter som ges och skräms inte för mycket av det
naturvetenskapliga innehållet.

7.5 Sammanfattande resultat
Stor tilltro till naturvetenskap från både elever och lärare

Både lärare och elever tycker att naturvetenskap och teknik är viktiga för
samhället, och kommer öppna nya möjligheter för framtida generationer.
Tilltron till möjligheterna att bota sjukdomar och göra nya upptäckter är
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stark. Men lärare och elever är mer ambivalenta till om den tekniska
utvecklingen hjälpt de fattiga. De är också överens om att man inte alltid kan
lita på forskarnas objektivitet. Eleverna har lite lägre värden på sina svar
och är något mer skeptiska till vetenskapens möjligheter men visar ändå
samma svarsprofil som lärarna. Sammantaget har lärare och elever, såväl
pojkar som flickor, en positiv syn på vetenskap. Ändå kan bara en minoritet
av eleverna tänka sig att arbeta inom naturvetenskap eller teknik.

Stora skillnader mellan vad pojkar och flickor är intresserade av.

Eleverna intresserar sig för frågor kring sig själva och sina egna kroppar,
som hur man skall äta och träna för att må bra. De intresserar sig för större
frågor som rymden och frågor där vetenskap ännu inte kan förklara allt. Sex
och droger är också intressant. Dessa områden är både pojkar och flickor
intresserade av.

På många frågor syns stora skillnader mellan pojkars och flickors intresse
områden. Pojkar är intresserade av spektakulära och farliga fenomen som
atombomben, biologiska och kemiska vapen och hur dessa påverkar
människokroppen. Modern teknik intresserar också pojkarna. Flickorna är
intresserade av vad drömmar kan betyda, hur man botar sjukdomar,
ätstörningar, barn och fortplantning. Pojkar är intresserade av farliga och
hotfulla djur medan flickorna är intresserade av utrotningshotade djur. Fram
tonar ett stereotypt könsmönster.

Men tittar man på vad som inte intresserar eleverna är pojkar och flickor
överens. Vanliga tillämpningar inom optik och akustik som solnedgången,
kameran och musikinstrument intresserar inte eleverna. Varken atomer och
molekyler eller tillämpningar kring hur tvål och hudkrämer fungera lockar
eleverna. Berömda forskare, ekologisk odling och sopsortering hamnar
också långt ner på intresselistan.

Stora skillnader mellan lärares undervisning och elevers intressen

Det är stora skillnader mellan vad lärarna undervisar om och det som
eleverna är intresserade av. Lärarna undervisar om atomer och molekyler,
elektricitet, ljud, ljus, kemikalier samt växthuseffekten och detta intresserar
inte eleverna. Elevernas intresse och det lärarna undervisar om framstår som
två motsatta agendor. Alkohol, tobak och narkotika samt könssjukdomar är
några av de få frågor där lärarnas undervisning och elevernas intresse möts.

De som valt naturvetarprogrammet skiljer ut sig som den enda grupp som
har positiva erfarenheter och åsikter om NO. De tror att de har nytta av NO
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både i vardagslivet och för framtida jobb. Bara fem procent av dem som valt
yrkesprogram med inriktning mot industri, el och bygg instämmer helt i
påståendet att NO har öppnat deras ögon för nya och spännande jobb. De
flesta elever är inte intresserade av och har svårt att se nyttan med det som
lärs ut på NO lektionerna.

Lärarna säger att kursplanen är viktig när de planerar sin undervisning, men
få ändrade på denna när nya kursplaner kom år 2000. Lärarna tror att det
går att göra NO lektionerna intressantare med diskussioner, laborationer,
exkursioner, koppling till aktuella samhällsfrågor och till elevernas egna
erfarenheter. Men lärarna rapporterar om brist på fortbildning, resurser och
tid.

Gymnasievalet styrs av vad eleverna är intresserade av

Faktoranalyser visar att bakom svaren till de 108 frågorna om elevernas
intressen finns ett antal distinkta intresseprofiler. Flera av dessa har en
tydlig genusprofil som hälsofrågor som intresserar flickorna medan
pojkarna är intresserade av teknik och bomber. Elevernas intresse är tydligt
kopplat till vilket gymnasieprogram de valt. De som valt elprogrammet är
intresserade av teknik men inte av hälsofrågor. Naturbruksprogrammet
kopplar till miljöintressen och estetiska programmet kopplar till New Age
inspirerade områden.

Den intresseprofil som skiljer ut de blivande naturvetarna från de andra
eleverna handlar om spektakulära och farliga saker. Atombomber, kemiska
och biologiska vapen. Atomer och molekyler. Hur gifter, kemikalier och
elektriska stötar påverkar människokroppen. De som har dessa intressen
väljer naturvetarprogrammet i större utsträckning än andra.

Gymnasievalet styrs också av vad eleverna prioriterar i ett framtida jobb

Ungdomarna vill få ett viktigt och meningsfullt arbete där de kan utveckla
sina talanger och får vara med och bestämma. De vill ha tid för sin familj och
sina vänner. Att bli berömd, få resa eller bli chef är mindre viktigt.
Faktoranalysen visar flera olika profiler och det visar sig att även dessa
kopplar till elevernas gymnasieval. De som valt omvårdnad vill arbeta med
människor och de som vill arbeta med maskiner och verktyg väljer tekniska
yrkesprogram. De som vill arbeta konstnärligt och kreativt där man får
tänka ut nya idéer väljer estetiska programmet. De som valt naturvetar
programmet vill ha ett meningsfullt arbete där de får fatta egna beslut.
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Att bli naturvetare

Elevernas val till gymnasiet hänger tydligt samman med vad de är
intresserade av. De blivande naturvetarna visar ett brett intresse för olika
naturvetenskapliga frågeställningar, men det som skiljer ut naturvetarna
från övriga elever är intressen för naturvetenskapliga grundbegrepp som
atomer och molekyler samt för spektakulära och farliga delar av
naturvetenskapen. När eleverna tillfrågas om vad som är viktigt för framtida
jobb syns andra skäl att söka naturvetarprogrammet. Att få fatta egna beslut
och ha ett viktigt och meningsfullt arbete är prioriteringar som de blivande
naturvetareleverna gör.

Det framträder två orsaker att söka naturvetarprogrammet. Först är det
intresse för naturvetenskap, speciellt de riskabla och farliga delarna, och det
är ett intresse som pekar mest mot pojkar. Naturvetarprogrammet ger också
goda karriärmöjligheter och har hög status, vilket pekar mest mot flickor.
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Kap 8 Diskussion
I denna avhandling ställs frågan vad som är relevant NO undervisning. Det
handlar om vad som är relevant för eleverna, vad läroplan och kursplan
säger och vad lärarna anser vara relevant. Till sist ställs frågan vilken
kunskap i naturvetenskap som behövs i dagens samhälle. Dessa fråge
ställningar kommer att diskuteras och mynna ut i några slutsatser om vad
som egentligen kan betraktas som relevant NO undervisning i svensk skola
och vad som kan göras för att öka relevans och användbarhet för eleverna.

8.1 Relevant NO undervisning för eleverna
En relevant utbildning för eleverna kan betyda flera saker: Att förstå den
teknik och de apparater man möter i vardagslivet. Goda förkunskaper för en
fortsatt karriär inom naturvetenskap och teknik. Att hänga med i samhälls
debatten om miljö, genmanipulation, förnyelsebara energikällor, kärnkraft
och klimatförändringar. Resonemanget landar snart i Sjøbergs (2010) argu
ment för NO ämnena i skolan. Men dessa argument pekar på motiv för NO
utifrån samhällets behov eller vad samhället föreställer sig vara den
enskildes behov. Detta kommer att diskuteras senare, men i detta avsnitt
diskuteras frågan utifrån vad eleverna själva tycker är relevant, deras egen
syn på naturvetenskap och deras egna intresseområden.

Hur ser ungdomar på naturvetenskap?

Resultaten visar att svenska elever har stor tilltro till naturvetenskapens och
teknikens möjligheter att medverka till att förbättra samhället. Wennerholm
(2005) beskriver hur teknikoptimismen blommar på 1950 och 1960 talen.
Sedan kommer miljödebatten igång och baksidor med industrialisering och
teknisk utveckling börjar uppmärksammas. Att utveckling i sig inte löser
alla problem blir uppenbart för många. Samtidigt har den tekniska utveck
lingen möjliggjort rening och miljövänligare metoder. Utsläpp av många
farliga och miljöskadliga ämnen är idag en bråkdel jämfört med för några
decennier sedan (Bernes & Lundgren, 2009). Resultaten i artikel I och artikel
II visar också att elevernas tilltro till vetenskapens möjligheter är fortsatt
stor. De flesta tror att det går att hitta botemedel mot t.ex. cancer och HIV
och det finns en tilltro till att naturvetenskap och teknik ger ökade
möjligheter för kommande generationer. Över hela världen, inte minst i
Afrika och Asien, finns stora förhoppningar till vetenskapens förmåga att
lösa allehanda samhällsproblem (Schreiner, 2005).
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Vid kriser i samhället eller stora katastrofer har man ofta sett en tillväxt för
alternativa förklaringar till problemen. Religiositet, spiritism, pseudo
vetenskap florerade på 1930 talet och intresse för alternativ till vetenskap
finns även idag (Hammer, 1997). Horoskop finns i de flesta tidningar och
elever visar också intresse för flera liknande frågeställningar (artikel I; artikel
III). Men frågan är hur djupt dessa föreställningar sitter. När förslag kommer
på fettrik kost för att må bra och gå ner i vikt uppmärksammas det, men när
det framställs som alternativ till influensavaccin hamnar sådana påståenden
snabbt i marginalen. Det förefaller vara vetenskapen som skall rädda oss
och alternativa förklaringar blir krusningar på ytan. Det är till tekniken man
vänder sig när tsunamivågor sköljer över våra semesterparadis. Inga böner
till högre makter hjälper, men nya övervakningssystem efterfrågas av alla.
Moderna mediciner och vacciner har utplånat farsoter som plågat världen i
årtusenden och eleverna visar stor tilltro till den medicinska vetenskapens
fortsatta möjligheter (artikel I). Tillit till vetenskap har på många sätt tagit
över tillit till en allsmäktig gud. Religiösa föreställningar och världsbilder är
fortfarande vanliga, men kommer sällan i konflikt med vetenskapen. Ett
undantag är märkligt nog USA, som har såväl många nobelpristagare som
många kreationister, och där det även i politiska kretsar finns krafter som
avvisar ett vetenskapligt förhållningssätt. I övrigt har t.o.m. Vatikanen både
förlåtit Galilei och accepterat evolutionen. Samtidigt finns en skepsis mot
vetenskapens möjligheter inom vissa områden. Att naturvetenskap och
teknik orsakar miljöproblem är en vanlig uppfattning och att vetenskapen
kan lösa de flesta problem som t.ex. fattigdom är det få som tror (artikel II).
Eleverna har en positiv och balanserad syn på naturvetenskap och teknik.

Men när eleverna får frågan om naturvetenskap har öppnat deras ögon för
nya spännande jobb, om de själva vill bli forskare eller studera teknik är det
få som instämmer. Ett undantag är pojkarnas intresse för tekniska yrken. Det
skiljer mer än en standardavvikelse mellan pojkar och flickor när de
tillfrågas om de vill jobba med teknik (artikel I). Att naturvetenskap
uppfattas som viktigt men inte lockar eleverna personligen går igen i andra
länder. Viktigt men inte för mig, sammanfattar forskare de engelska
elevernas uppfattning (Jenkins & Nelson, 2005). Eleverna är heller inte
intresserade av att lära sig om berömda forskare (artikel I). Ungdoms
barometern visar att gymnasieeleverna har mycket vag uppfattning av vad
forskning idag handlar om. En forskare är en man i labbrock med spretigt
hår och mycket få kan namnge en nu levande svensk forskare. Det
vanligaste svaret är Alfred Nobel som varit död i dryga hundra år
(Gunnarsson, 2009).
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Att ungdomarna på en fråga om forskning idag bara kan namnge några få
vetenskapsmän ur det förflutna understryker det avstånd som finns mellan
dagens vetenskapssamhälle och eleverna. På många sätt är vetenskaps
samhället ett slutet samhälle och frågan är hur många vuxna som skulle
kunna namnge en nu levande forskare. Vetenskapssamhället och kunskaps
produktionen har förändrats. Studier av gamla vetenskapsmän säger inte
mycket om hur dagens forskning fungerar och vilken roll den har i
samhället. Många vet vem som uppfann telefonen men hur många har en
aning om vem som uppfann mobiltelefonen? En forskare idag ligger långt
från det ensamma geniet som går till attack mot fördomar och okunskap.
Även om den enskilda forskaren drivs av sin nyfikenhet är denne en del av
mycket större system. Gibbons et al. (1994) visar hur det inte är de
vetenskapliga upptäckterna i sig som avgör framgång utan om lösningen är
konkurrenskraftig, kostnadseffektiv och socialt acceptabel.

Undersökningar som eurobarometern visar att även om många har stor
tilltro till forskning och vetenskap har de lägre tilltro till företag och politiker
(Eurobarometer, 2010). Mycket av dagens forskning i medicin, elektronik,
vapen etc. bedrivs av storindustrin eller regeringar. Projekt och
organisationer som CERN, NASA och HUGO är mångmiljardprojekt som
likt multinationella företag producerar kunskap som antingen är profitabel,
del av nationella prestigeprojekt eller nya vapensystem (Ziman, 2000).
Några moraliska betänkligheter ser man sällan. Forskarna själva syns heller
inte, utan de och deras forskning göms i stora produktionssystem. Latour
(1987) beskriver dagens forskning och produktion av kunskap där
utvecklade teorier och modeller tappar sin historia och blir svarta lådor med
indata och utdata.

Eleverna visar tilltro till naturvetenskap, för de ser resultaten. Men själva vill
de inte vara med, och mycket tyder på att det orsakas av att varken
processen eller människorna som befolkar denna verksamhet skymtar fram.

Elevernas intresse

Det finns ett grundläggande intresse för en rad naturvetenskapliga
frågeställningar bland svenska ungdomar. I artikel I listas de populäraste
ämnena som elever vill lära sig om. Det är frågor om vad som är
hälsosammast att äta, hur man skall träna för att må bra samt hur man kan
hitta botemedel mot HIV, cancer och andra sjukdomar. Rymden, droger, sex
och fortplantning är också intressant. Eleverna vill lära sig mer om saker där
det ännu inte finns färdiga svar, vilket kopplar direkt till deras intresse för
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vad man skall äta för att må bra och för rymden. I dessa områden går
forskningen framåt och resultat och nya rön diskuteras för fullt bland
forskare och i media.

Resultaten stämmer väl överens med ROSE undersökningen i de andra
nordiska länderna och i t.ex. England (Jenkins, 2006; Lavonen, Byman, Juuti,
Meisalo & Uitto, 2005; Schreiner, 2005; Sørenssen, 2008) . Andra studier ger
samma bild av elevers intressen som resultaten i artikel I (Baram Tsabari &
Yarden, 2005; Lindahl, 2003; Osborne & Collins, 2001).

Intresset hos eleverna styrs inte i första hand av om det handlar om kemi,
fysik eller biologi. Visserligen hör många av de mest intressanta fråge
ställningarna i artikel I till biologi, och biologiämnet klarar sig också bättre i
olika utvärderingar (Skolverket, 2004). Men det finns gott om ointressanta
frågor även från biologin. Kemi har svårt att hävda sig, såvida det inte
handlar om explosioner, bomber och gifter. Fysik är kul när det handlar om
rymden och det okända men inte när det handlar om ljus och ljud.

Sammanhang från vardagen verkar inte rädda situationen. Eleverna är inte
intresserade av att lära sig om ljud även om det kommer från musik
instrument och ljusspridning intresserar inte eleverna oavsett om det sker i
klassrummet eller på himlen. Det förefaller inte vara sammanhang eller
metoder som är avgörande. Är grundfrågeställningen inte intressant hjälper
varken fiffiga försök eller praktiska problem.

Media har uppfattat ungdomars intresse tydligt. Populärvetenskap i TV och
tidningar tar ofta upp just de teman som ungdomarna frågar om.
Sjukdomar, rymden och spektakulära fenomen är givet innehåll i populär
vetenskap, vilket är helt i linje med vad elevernas intressen
(artikel I). Och populärvetenskap är populärt. Illustrerad Vetenskap har en
räckvidd på 650 000 personer vilket gör den till Sveriges mest lästa köpta
tidskrift. Det är bara medlemstidningar från t.ex. ICA och KF som har större
spridning (Tidningsstatistik, 2011). Program som Myth Busters tar upp
vanliga föreställningar och påståenden som testas i spektakulära
experiment, och har fått stor spridning runt världen. En majoritet av
gymnasieelever uppger också att media har ökat deras intresse för teknik,
naturvetenskap eller medicin. Program som Myth Busters, CSI, House,
Grey’s Anatomy och Hjärnkontoret nämns. Det är bara 14 procent av
gymnasieeleverna som uppger att inte något TV program ökat deras intresse
för naturvetenskap, medan 58 procent säger att skolan inte gjort något för att
öka deras intresse för forskning och naturvetenskap (Gunnarsson, 2009).
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Att ungdomarnas intresse handlar om den egna kroppen och individens
utveckling är inte förvånande. Puberteten är en dramatisk omvälvning för
en ung människa. Kroppen förändras liksom relationer till föräldrar,
kompisar och till det omgivande samhället. Frågor om hur man skall träna
och äta för att må bra är aktuella samhällsfrågor och nära forskningsfronten.
LCHF, stenålderskost, vegankost etc., buden är många om vad som är
nyttigt. Elevernas intresse bär också vidare. Ungdomarna nöjer sig inte med
att odla sin trädgård utan lyfter blicken mot framtiden, utåt mot samhället,
världen och rymden. Elevernas frågor om rymden och om det finns liv på
andra planeter betraktades förr som science fiction men är idag etablerade
forskningsområden.

Intresseprofiler hos flickor och pojkar

Om inte ämnena eller sammanhanget i sig kan förklara vad som är
intressant är det nödvändigt att titta närmare på vilka mönster som finns i
hur elevernas intressen ser ut. Artikel III visar intresseprofiler hos eleverna.
Hälsofrågor, Rymden, Bomber och Atomer, Miljö och Teknik är de främsta
intresseområdena som framträder, och tio intresseprofiler beskrivs i Artikel
III. Alla är distinkta och det är lätt att förstå hur de hänger ihop. Intressen
kring hälsofrågor och kring rymden är det som förklarar mest av svaren.
Intressen kring atomer, molekyler och ljus är tydligt kopplade till intresse
för atomvapen, biologiska och kemiska vapen samt hur radioaktivitet och
elchocker påverkar människor. Det betyder att de elever som är intresserade
av spektakulära och farliga delar av den tekniska utvecklingen också är
intresserade av traditionella fysik och kemikunskaper. Det är tydliga
skillnader mellan vad pojkar och flickor är intresserade av. Flickor är
intresserade av hälsofrågor och pojkar av teknik. I enkäten finns frågor om
tankeläsning, sjätte sinne, människans själ, horoskop m.m. (New Age artikel
III). Detta är inte frågor som betraktas som naturvetenskap, men det är idéer
som gör anspråk på att förklara fenomen i världen och som har genomslag i
populärkulturen. En del frågor som hör ihop med dessa som intuition,
varför man drömmer och vad det betyder samt akupunktur är också frågor
som beforskas för fullt i dag. Det är vanligare att flickor har dessa intressen
medan pojkar är intresserade av atombomber samt kemiska och biologiska
vapen. Flickor är intresserade av hur man kan skydda utrotningshotade djur
medan pojkar är intresserade av farliga och hotfulla djur.

Fram tonar ett stereotypt genusmönster. Schreiner (2006) ger samma bild när
hon analyserar de norska ROSE resultaten. Den selektiva flickan vet vad hon
är intresserad av och vad hon inte är intresserad av. Hon vet vem hon vill
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vara och vem hon inte vill vara (läs naturvetare). Den selektive pojken vet
också vad han vill lära sig om. Han vet vem han är och vem han inte är
(ibid.).

Vad gäller sådant som eleverna inte vill lära sig är flickor och pojkar
överens. Berömda forskare och varför forskare ibland är oense hamnar
nästan längst ner av 108 påståenden. Ibland säger man att intresse för
historia tilltar med stigande ålder och det verkar uppenbart här. Ungdomar
är intresserade av framtid, inte av forntid. De har livet framför sig och tittar
framåt och utåt mot det nya och okända. Ekologisk odling, växter där jag
bor, sopsortering och musikinstrument hamnar också långt ner på intresse
skalan. Dessa frågor kopplar till vardagen eller till samhället, men inte på
den nivå som tilltalar eleverna i nian. Jidesjö (2008) jämför niondeklassares
intresse med vad elever i femman vill lära sig. Det finns flera likheter men
en skillnad är att de yngre är mer intresserade av vardagsteknik. Intresset
för det vardagsnära verkar avta under högstadietiden vilket stämmer väl
med Britt Lindahls (2003) observationer.

För ungdomarna rör sig intresset för det första kring dem själva, deras egen
kropp och hur den utvecklas. För det andra är det de större frågorna som
botemedel mot sjukdomar, rymden och det som ännu inte går att förklara
fullt ut som lockar eleverna. De områden som eleverna är intresserade av
ligger nära det Roberts kallar Vision II eller vardagsemfasen och emfasen
samhälle, normer och beslut (Roberts, 2007).

Identitet och genus

World Economic Forum mäter jämställdhet i världen genom att jämföra
mäns och kvinnors livslängd samt deltagande i arbetsliv, utbildning och
politik. De nordiska länderna ligger år efter år på de översta platserna
(Hausmann, Tyson & Zahidi, 2010). Det verkar motsägelsefullt att
genusmönstren samtidigt är så stereotypa i såväl Sverige (artikel I; artikel II)
som i de andra nordiska länderna (Lavonen et al., 2005; Schreiner, 2005;
Sørenssen, 2008). Har ingenting hänt trots decenniers jämställdhetsdebatt
och trots alla kampanjer för att öka intresset för naturvetenskap bland
flickor? Googlar man på ”pojkar och teknik” får man sju träffar medan
”flickor och teknik” ger 126 000 träffar med uppsatser och avhandlingar,
sommarskolor och fortbildningar, webbsidor och facebookgrupper. Men
artikel I visar att flickorna är mer intresserade än pojkarna i betydelsen att
de vill lära sig mer om fler saker, så något har kanske hänt. Flickorna är
samtidigt mer negativa mot saker som de inte är intresserade av. Detsamma
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gäller yrkespreferenser där flickor tar tydligare ställning till de olika
påståendena (studie IV). Detta kan jämföras med Schreiners (2006) selektiva
flicka med tydliga preferenser.

Även om pojkar och flickor har liknande syn på naturvetenskapens roll och
möjligheter i samhället så är det stora skillnader mellan vad de är
intresserade av. Flickorna fortsätter att välja bort teknikyrkena och det finns
stora begränsningar i ungdomars möjligheter att fritt välja det yrke och det
liv de vill. Det kan verka som fria val, men hur fritt är det när delar av
arbetsmarknaden i praktiken är mer eller mindre stängd för pojkar
respektive flickor (Gunnarsson, 2009; SOU, 2010:99; Teknikdelegationen,
2011). Hur skall man förklara att 1970 talets jämställdhetssträvanden efter 40
år och uppenbara framgångar ändå landar i stereotypa könsmönster hos
ungdomarna? Frågan ställs hur ungdomars intressen, attityder och identitet
formas i dagens moderna samhällen.

Ungdomstiden är en tid av identitetsförvirring och identitetsbygge och
ungdomarna arbetar hårt för att hitta och befästa vem de är (Erikson, 1977).
Många menar att traditioner och familj fått mindre betydelse och sociologer
som Giddens (1999) och Ziehe (1993) betonar identiteten som en social
konstruktion. De menar att vem man vill bli inte enbart definieras av
ursprung som klass, kön eller etnicitet utan präglas av större öppenhet där
ungdomarna rör sig på en marknad. Auktoriteter tappar i betydelse. Men
vem får makten när familj, stat, kyrka och skola minskar i betydelse? Det är
knappast ett fritt val, för tillgången till socialt och kulturellt kapital ger
fortfarande ramar för individens möjligheter. Ambjörnssons (2004) beskriv
ning av hur flickor på två gymnasieprogram relaterar till gruppens regler
visar hur det konkreta sociala spelet är fullt av regler och koder. Vem du vill
vara bestämmer grupptillhörighet och grupptillhörigheten bestämmer vem
du blir. Ambjörnsson pekar på hur genus blir en viktig vattendelare, men
att t.ex. klass och etnicitet också spelar in. Resultaten i artikel III och studie
IV understryker gruppbildningen, hur den hänger samman med socialt och
kulturellt kapital och med både gymnasieval och prioriteringar för framtida
yrke.

Ungdomarna rör sig på en marknad men det är inte en fri marknad. Mode,
reklam och olika delar av ungdomskulturen är full av genusmarkörer. När
Coca Cola tycker att deras lightdryck fått en feminin profil, lanseras en
annan lightdryck, Coca Cola Zero, och reklamen är mycket sexistisk. På
många sätt verkar marknadens regler vara mer fördomsfulla och stereotypa
än familj och traditioner. Ungdomar i dag måste agera på denna
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kommersialiserade marknad, där klass, kön och etnicitet fortsätter dela upp
människor. Svensk skola har som målsättning att ge alla en likvärdig
utbildning och anpassa undervisningen till elevers olika behov. Men
resultaten visar tydliga genusmönster och stora skillnader i hur eleverna
upplevt NO undervisningen, vilket tyder på att detta inte lyckats (artikel I).
Senaste PISA undersökningen visar också hur likvärdigheten i svensk skola
snabbt har försämrats och att elevernas bakgrund har större betydelse för
skolresultaten än genomsnittet i OECD (Skolverket, 2010). Broady (2000) har
också visat hur elevers utbildningsstrategier och ambitioner är fortsatt
skiktade både klass och genusmässigt.

8.2 Relevant NO undervisning för lärarna
Skollag, läroplan och kursplaner anger lagar, regler, mål och mening med
grundskolan. Därmed kan frågan om vad som är relevant för lärarna anses
besvarad. Lärarna i artikel II nämner också läroplan och kursplan som några
av de viktigaste grunderna till sin undervisning. Men kursplanerna är inte
helt entydiga och inte alltid lättolkade. Varken den skrivna eller den tänkta
läroplanen är heller densamma som den undervisning som bedrivs
(Goodlad, 1979; Keys, 2005).

Kursplaner

NO ämnena vilar på en lång tradition. Nya moment har tillkommit och nya
mål om hållbar utveckling och naturvetenskap som mänsklig verksamhet
präglar senare tiders styrdokument. Ofta visar det sig lättare att lägga till
moment än att ta bort gamla. Fensham (2000) tar upp problemet att när
försök att reducera innehållet görs försvaras det av starka ämnesföreträdare
högre upp i utbildningssystemet. Aikenhead (1994a) visar hur de försök som
gjorts att utveckla de nordamerikanska läroplanerna vidare från 1800 talets
ämnesuppdelning misslyckats gång på gång. Vid studier i Storbritannien på
1980 talet där forskare fick prioritera inom sina områden ökade kanske inte
oväntat det totala stoffet. En bättre idé vore kanske att forskare från olika
områden fick prioritera i sina kollegors områden.

Mycket av faktastoffet har också stått sig i de svenska kursplane
revisionerna, även om det inte är lika uttalat i de målstyrda dokumenten.
”Villkoren för ljusets utbredning” kan betyda ganska mycket. Grundskolans
utbildning pekar inte ut några specifika yrken eller utbildningsvägar utan
Lpo 94 lyfter fram bildningsperspektivet. Men i NO kursplanerna ser man
ändå konflikten mellan skolan som rekryteringskälla för tekniska och
naturvetenskapliga yrken, och skolan som medborgarbildning. Strävans
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målen pekar mer mot medborgarbildning och uppnåendemålen mer mot
kunskaper om fakta och begrepp, och ligger närmare att förbereda eleven
för vidare ämnesstudier. Det är en konflikt som går igen i många länder
(Millar, 2006). Roberts (2007) beskrivning av vision I och vision II visar att
dessa får konsekvenser för innehållet och hur det behandlas. Att fostra
naturvetare (vision I) innebär att undervisningen fokuserar på fakta,
begrepp och problemlösning medan vision II är allmänbildande fråge
ställningar och problem, gärna med samhällsanknytning. I och med Lgr 80
och senare Lpo 94 blev det demokratiska uppdraget tydligare även i NO och
målet om en medborgarbildning börjar synas, vision II (Englund, 1986;
Kärrqvist & Frändberg, 2010). Kursplan 2000 lyfter också fram tre aspekter
av kunskap där faktakunskaper i ”naturen och människan” bara är en av
dessa aspekter.

Vad händer i klassrummet?

Resultaten i artikel I visar att eleverna har ett visst intresse för NO men att få
rankar NO högre än andra ämnen. Nationella utvärderingen 2003 ger
samma resultat och understryker också lärarens roll (Skolverket, 2004).

NO lärarnas syn på naturvetenskap påminner mycket om elevernas. På
frågor om naturvetenskapens möjligheter och begränsningar är svars
mönstren nästan likadana (artikel II) även om lärarna är mer övertygade om
naturvetenskapens fördelar, samtidigt som de ser problem med veten
skapens brist på objektivitet.

Tittar man på vad lärarna undervisar om är det slut på samstämmigheten
med eleverna. Lärarna undervisar om atomer och molekyler,
växthuseffekten, elektricitet, örat, ögat samt hur djur och växter samspelar.
Av de tio ämnen lärarna tar upp mest är det bara människokroppen, alkohol
och tobak som intresserar eleverna. Mest slående är att så mycket av
innehållet i undervisningen tillhör det som intresserar eleverna minst.
Teman som atomen och elektricitet hamnar långt ner på elevernas lista och
för flickor bland de tio minst intressanta av alla 108 påståenden. Även
tillämpningar som ljud i musikinstrument, färger på himlen samt hur tvål
och tvättmedel tillverkas och fungerar ratas av eleverna. Det är igen bara
människokroppen, sex och fortplantning av elevernas intressen som ryms på
lärarnas topplista. Elevernas intressen ligger närmare vision II,
medborgarbildning, medan mycket av det lärarna tar upp mera pekar mot
att fostra naturvetare, vision I. Elevernas intressen ligger också som vi sett
närmare vardagsemfasen och emfasen vetenskap, normer och beslut, medan
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lärarna mer behandlar fakta, vilket pekar mot emfaserna korrekta
förklaringen och säkra grunden (Roberts, 1995).

Resultaten i artikel II kan jämföras med olika studier om lärarnas betydelse
för elevernas intresse. Osborne och Collins (2001) och Munro och Elsom
(2000) visar lärarnas avgörande betydelse för elevernas intresse i England,
men också att undervisningen domineras av en instrumentell syn på ämnet
och att liten koppling görs till samhället eller yrkeslivet. Andra studier visar
att lärarna koncentrerar sig på väl kända ”sanningar” och att eleverna
känner sig alienerade när det blir faktaplugg istället för begreppsförståelse
(Lindahl, 2003; Lyons, 2006; Tobias, 1990). Skolinspektionen beskriver hur
eleverna tycker fysik är enformigt och svårt och att de inte ser någon mening
med att lära sig ämnet (Skolinspektionen, 2010).

Undervisningen skall utgå från kursplanen och där återfinns en hel del av
det som intresserar eleverna. Kommentarmaterialet till kursplan 2000 lyfter
också fram elevernas intresse och betonar att kunskapsbegreppet vidgats.
Eleverna och lärarna har som visat ungefär samma syn på naturvetenskap.
Lärarna uppger vidare att elevernas intressen tillsammans med kursplan,
kollegor och deras egna idéer är viktigast för dem när de planerar sina
lektioner. Samtidigt uppger få av lärarna att de förändrade sin undervisning
när kursplan 2000 kom.

Resultaten i PISA 2006 visar också att elevernas presterar bäst på frågor som
handlar om att förklara företeelser naturvetenskapligt, vilket närmast motsvarar
faktakunskaper som ryms under kursplanens aspekt naturen och
människan. Eleverna är sämre på övriga områden i PISA, att identifiera
naturvetenskapliga frågeställningar och att använda naturvetenskapliga fakta och
argument vilket ungefär motsvarar de andra aspekterna i kursplanen
(Skolverket, 2007). Skolinspektionen beskriver också hur faktakunskaper
inom området naturen och människan dominerar fysikundervisningen
(Skolinspektionen, 2010).

Mycket tyder på att implementeringen av kursplan 2000 inte blev lyckad.
Frågan är på många sätt obesvarad hur nya läroplaner och kursplaner
omsätts i praktiken i ett decentraliserat system där läromedelsmarknaden
styrs av helt andra överväganden. Läromedlen har stor betydelse och i
många länder är det vanligt att nya läromedel släpps samtidigt som nya
kursplaner. Läromedelsmarknaden i Sverige är helt avreglerad och skolorna
väljer själva vilket läromedel de vill använda. Detta skulle kunna leda till en
flora av olika och nya läromedel men istället sker motsatsen. Skol
inspektionens granskning av fysikläromedel är nedslående. Fysikböckerna
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domineras av faktakunskaper och bara delar av kursplanen täcks. Den
vetenskapssyn som förmedlas är närmast profetisk till sin karaktär, där
eleverna bibringas ett antal eviga sanningar per sida (Hedrén & Jidesjö,
2010). Ett av de populäraste fysikläromedlen för grundskolan år 2010 har
bara genomgått smärre förändringar sedan 1980 talet. Innehåll och
kapitelindelning är förbluffande lika supplementen till Lgr 69 och t.o.m.
förslagen på fördjupning om tre stora vetenskapsmän från supplementen
återfinns som essäer i slutet av boken. Lgr 69 hämtar i sin tur inspiration
från realskolan (Kärrqvist & Frändberg, 2010; Löfdahl, 1987). Margareta
Svennbeck (2004) och Leif Östman (1995) visar hur läromedel och
undervisning i såväl fysik som biologi och kemi behandlar vetenskap
problemfritt som en objektiv samling fakta. Eleverna uppmanas lära sig
saker för att de är sanna, utan hänsyn till om det är relevant eller viktigt.

När läromedelsförlagen konfronteras med forskningsresultat om elevernas
ointresse eller brister i förståelse och inlärning hänvisar de till egna studier,
d.v.s. marknadsundersökningar. Förlagen vet vad som säljer och vill att
lärarna skall känna igen sig i boken och se den räls som är utlagd att följa. Så
konserveras ett omodernt innehåll i läromedlen, med svag koppling till
samhället och yrkeslivet, bristande beskrivningar av naturvetenskaplig och
teknisk forskning, utan diskussion om vetenskapens natur och med låg
relevans för eleverna.

Många studier visar att det krävs stora insatser för att förändra ett ämnes
innehåll och lärares arbetssätt. Att läsa och instämma i läroplanen är inte
detsamma som att omsätta den i praktiken. Den kunskapssyn lärarna har
kring den naturvetenskapliga undervisningen blir på många sätt styrande
för hur lärandemiljön kommer att se ut. Kunskapssynen byggs upp av sättet
att förstå såväl undervisning och lärande som vetenskapens natur. Dessa är
nära kopplade till varandra vilket betyder att det är svårt att ändra
undervisningen utan att samtidigt ändra synen på lärande och vetenskap
(Pajares, 1992; Tsai, 2006). Keys (2005) beskriver hur läroplanen inte slår
igenom i klassrummet. Idealet för lärarna är en NO lärare som låter eleverna
arbeta undersökande och praktiskt, och trots att de flesta lärare föreställer
sig att de undervisar på det sättet, är det få som gör det i praktiken. Lärarna
berättar om brist på resurser, ont om tid och för lite yrkesmässigt stöd.

Resultaten i artikel II visar också att lärarna är övertygade om att det går att
göra NO intressantare. Laborationer, koppling till viktiga samhällsfrågor
och att eleverna får berätta om sina erfarenheter tror lärarna är viktigast för
elevernas intresse. Men det behövs mindre klasser och mer resurser, men
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också fortbildning och mer samarbete mellan olika lärare och mellan lärare
och elev (Jidesjö & Oscarsson, 2006). Lärarnas undervisning verkar ligga
närmare vision I, att fostra naturvetare, men deras ideal är vision II,
medborgarbildning. På samma sätt är det emfaserna säkra grunden och
korrekta förklaringen som dominerar läromedel och undervisning, men
idealet för lärarna är vardagsemfasen och emfasen vetenskap, normer och
beslut, som också ligger närmare elevernas intressen.

På många sätt lämnas lärarna i sticket vid kursplanereformer. De slits
mellan en stark ämnestradition och otydliga och ibland motsägelsefulla mål
i kursplanen. Stödet för implementering av kursplan 2000 var svagt. De som
vill utveckla sin undervisning och hitta alternativ till de befintliga
läromedlen får uppfinna hjulet själva, vilket görs runtom i landet. Men stöd
och tid för utvecklingsarbete brister. Alldeles för få kanaler finns för
spridning och utbyte av nya idéer. McKinsey rapporten lyfter fram vad som
utmärker framgångsrika skolsystem. Det behövs pedagogiska ledare på
skolorna och medlande nivåer som kan föra information mellan de centrala
myndigheterna och skolorna, ge skolorna stöd och sprida det utvecklings
arbete som görs (Mourshed et al., 2010). Lärarna efterlyser också mer
resurser, mer fortbildning och ökat samarbetet med kollegor och elever
(artikel II). Om rektorerna idag fungerar som pedagogiska ledare och om
kommunerna eller friskolekoncernerna i Sverige fungerar som medlande
nivå som förmår lyfta och sporra ett samarbete mellan skolor, lärare och
elever är tveksamt.

8.3 Relevant NO undervisning för samhället
Om NO undervisning i första hand skall vara en medborgarbildning eller
fostra en naturvetenskaplig elit är en motsättning som lever i kursplanen
och ger otydliga mål för verksamheten. Vilken målgrupp som är i fokus och
vilka motiv som betonas får konsekvenser för ämnesinnehåll och under
visning.

Motiv för NO

Grundläggande motiv för NO ämnenas ställning i skolan kan vara
ekonomisk nytta som skolning av arbetskraft eller goda karriärmöjligheter
för den enskilde. Sedan handlar det om att förstå vardagen i ett allt mer
avancerat och högteknologiskt samhälle och att förstå och kunna ta ställning
till samhällsproblem kring miljö, klimat och sjukdomar. Ett vetenskapligt
synsätt är grundpelare inte bara i vårt moderna samhälle utan även i vårt
tänkande (Sjøberg, 2010). Att få sin nyfikenhet tillfredsställd blir ett motiv
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och upplysningens teman om att tänka själv, att världen går att förstå och att
lära sig tänka kritiskt blir ytterligare ett (Wickman & Persson, 2009).

Grundskolan ansvarar för att eleven inhämtar och utvecklar kunskaper som
är nödvändiga att äga som samhällsmedlem och som ger en grund för
fortsatt utbildning. Skrivningarna i Lpo 94 och 2011 års läroplan är identiska
(Skolverket, 2006, 2011b). Det innebär att grundskolan inte pekar mot något
specifikt yrke utan snarare betonar bredden. Men NO ämnena har som
andra ämnen i uppdrag att väcka intresse och visa användbarheten i sina
ämnen för eleverna. Resultatet i denna avhandling visar lågt intresse för
skolans naturvetenskap bland eleverna, att eleverna inte ser användbarheten
i det de lär sig och att de flesta väljer bort en karriär i naturvetenskap eller
teknik.

Att förstå vårt moderna samhälle, vardagstekniken och vardagslivets kemi
låter konkret och relevant och lyfts också fram i fortbildningar och för att
öka elevers intresse. Men de flesta femtonåringar är inte intresserade av
vardagsteknik (Artikel I). De naturvetenskapliga begreppen är många
gånger inte heller användbara på det sättet. Ohms lag ger ingen vägledning
till lägre energiförbrukning och Maxwells ekvationer ger i all sin elegans
inga genvägar till den nya mobiltelefonen. Ungdomar använder den nya
tekniken med finess utan att bekymra sig om vad som döljs under skalet.

Många problem och utmaningar för dagens samhälle har naturveten
skapliga komponenter. För att förstå dessa krävs kunskaper i
naturvetenskap, men det räcker inte. För att kunna ta ställning krävs också
att man kan värdera information och tänka kritiskt. Problem med
samhälleliga kopplingar som har personlig relevans eller handlar om
områden där mycket inte är kartlagt är också det som intresserar eleverna
mest. Men eleverna får inte diskutera dessa saker utan mycket tyder på att
det på NO lektionerna serveras färdiga fakta och att vetenskap presenteras
som problemfri och färdig (artikel II).

Medborgarbildning eller elitprojekt

Motsättningen mellan medborgarbildning och att förbereda en natur
vetenskaplig elit är en motsättning som lever i kursplanen, men än mer i
klassrummet. Kursplan och lärarna har på många sätt ambitionen att skapa
en medborgarbildning, men den undervisning som formas i klassrummet
lyckas inte med detta. En fråga är varför konflikten mellan medborgar
bildning och att skola arbetskraft finns inom just NO ämnena. I svensk
undervisningen finns knappast någon konflikt mellan god läskunnighet för
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alla och eventuella författardrömmar. Även ungdomsidrotten har idag insett
att bredd ger förutsättningar att få fram en elit.

Undervisningen i naturvetenskap domineras av faktakunskaper med svag
koppling till världen utanför klassrummet. Den svaga kopplingen till
samhället och till eleverna själva gör att många elever uppfattar framförallt
kemi och fysik som specifika skolverksamheter. Statisk elektricitet är något
som existerar i fysikklassrummet när läraren gnider ett kattskinn mot en
ebonitstav och atomer hittas i kemisalens glasflaskor. Fysik är enligt NE den
materiella världens grundvetenskap, men i nationella utvärderingen 2003
var fysik och kemi de ämnen eleverna lärt sig minst om utanför skolan
(Skolverket, 2004).

Försök har gjorts att hitta mer elevaktiva arbetssätt för att öka intresset och
stimulera lärandet. Mer öppna laborationer med fler frihetsgrader där
eleverna får välja metoder och frågor där svaret inte är givet. Men ibland
består dessa laborationer bara av att instruktionerna tonats ned eller tagits
bort helt. Då ser man ett av problemen med induktivt lärande där eleverna
antas förstå teorier och begrepp utifrån observationer. Observationer är inte
teorioberoende, fakta och slutsatser faller inte ut entydigt ur experiment.
Eleverna lär sig inte det som förväntats och deras potential att lära sig
utnyttjas inte. ”Vi lärde oss bara att sätta fast lampor och grejor på bänken”
konstaterar en av eleverna i Kerstin Bergqvists studie om hur elever går vilse
i en optiklaboration (Bergqvist & Säljö, 1994).

Eleverna möter i skolan mängder av fakta och begrepp. Dessa har en
förhistoria och är resultatet av många hundra års forskning och
vedermödor. All denna historia är dold och begreppet eller sambandet döljs
i vad Latour (1987) kallar en svart låda. Att bryta upp dessa lådor och söka
sig tillbaka till hur kunskapen skapats leder till en lång resa som ofta inte är
möjlig. Att tro att eleverna själva skall upptäcka de samband som ligger
fördolda i lådan och göra om forskarens resa i motsatt riktning är att kräva
för mycket av eleven. I NO läromedel och undervisning underskattas ofta
svårigheten för eleven att lära sig alla nya begrepp, med nya namn som
beskriver nya samband med andra begrepp som heller inte var kända för
eleven tidigare.

Rekrytering

Naturvetenskap och teknik har en mycket stark ställning i samhället och ses
på många sätt som en motor för utvecklingen. Inte minst i Sverige med en
stark industri och ingenjörstradition blir orosrapporter om sviktande
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rekrytering och det låga intresset för naturvetenskapliga utbildningar
förstasidesstoff. Resultaten i artikel III visar tydligt intressets betydelse för
ungdomarnas val till gymnasiet. De blivande teknikerna är intresserade av
teknik, naturbrukseleverna av djur och miljö, vårdeleverna av hälsofrågor,
esteterna av New Age! De blivande naturvetarna är intresserade av en rad
olika ämnesområden men det som skiljer ut dem från de andra eleverna är
att de också är intresserade av ABC vapen, atomer och molekyler och hur
gifter, kemikalier och elektriska stötar påverkar människokroppen. Det är
framförallt elever som är intresserade av dels naturvetenskapliga fakta och
dels av spektakulära och farliga fenomen som vill bli naturvetare.
Teknikdelegationen framställer naturvetarprogrammet som den breda
vägen och programmet öppnar många dörrar efteråt. Men samtidigt verkar
det appellera till ett ganska smalt intresseområde hos grundskoleeleverna.

Tittar man på elevernas yrkespreferenser syns en annan orsak till att välja
naturvetarprogrammet (studie IV). De elever som tycker att det är viktigt
att få fatta egna beslut, arbeta med något meningsfullt där man utvecklas
och som överensstämmer med ens värderingar, väljer naturvetar
programmet i större utsträckning än andra. Broady (2010) beskriver
naturvetarprogrammets ställning som det mest statusfyllda av alla
gymnasieprogram. Detta gör att det väljs av elever just för statusen och de
möjligheter programmet ger för framtiden. Antal böcker i ett hem brukar
betraktas som ett tecken på kulturellt kapital och resultatet visar att de
blivande naturvetarna är de som har mest böcker hemma. Naturvetar
programmets ställning gör att det även väljs av elever som uppger en direkt
motvilja mot naturvetenskap (Lidegran, 2009). Detta kan också förklara
varför många elever på NV programmet väljer bort naturvetenskap efter
gymnasiet.

Resultaten visar att en del elever väljer NV programmet för att de är
intresserade av naturvetenskapliga grundbegrepp tillsammans med bomber,
radioaktivitet, gifter och andra farliga delar av naturvetenskap. Andra väljer
NV programmet för att de vill ha ett meningsfullt arbete, där de får
utvecklas och fatta egna beslut. Den första gruppen består mest av pojkar
och den andra mest av flickor. Om undervisningen skulle förändras och mer
utgå från ungdomars breda intressen kring hälsa, människan och de större
frågorna, skulle nya grupper kunna nås. Dagens blivande naturvetare skulle
heller inte protestera. De flickor som prioriterar självutveckling och vill fatta
egna beslut är mest intresserade av frågor kring hälsa, människan och
rymden och de bombintresserade pojkarna har också dessa intressen.
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I Sverige tas olika initiativ för att öka rekryteringen till naturvetenskap och
teknik, senast teknikdelegationen (SOU, 2010:28). De konkreta målen
handlar om att öka rekryteringen till NV programmet på gymnasiet och till
ingenjörsutbildningarna. Men teknikdelegationen skriver också att mest
hotad är den breda kompetens som alla medborgare behöver och som
skolsystemet borde ge. Problemen är komplexa, då deras grundorsaker står
att finna i den förtroendekris som naturvetenskap och teknik i dag
genomgår bland ungdomar i hela västvärlden. Många ungdomar söker
samhällsrelevans och relevans för den egna identiteten när de väljer
utbildning och karriär, men har svårt att finna detta i matematik,
naturvetenskap, teknik och IKT (SOU 2010:28 sid 11).

Det är intressant att teknikdelegationen lyfter fram behovet av en bred
utbildning och visar förståelse för ungdomarnas identitetsskapande.
Mängder med kampanjer har genomförts för att öka intresset för
naturvetenskap men resultaten tyder på att framgångarna har varit
begränsade. Det är en liknande situation i hela västvärlden. Det innebär att
svaret inte kan sökas i enskildheter i ämnena eller några enskilda omoderna
läroböcker i något land och lösningen är knappast ännu en glättig kampanj.
Ungdomars intresse måste ses som en del i identitetsbygget, vem man vill
bli. Ungdomarna har en vag och ibland felaktig bild av dagens forskning.
Vem ser sig själv som en gråhårig man i labbrock? Allra minst flickor och
även om naturvetarprogrammet rekryterar lika många pojkar som flickor är
det skillnad på varför de väljer detta, vilket manifesteras i de olika val de gör
efter gymnasiet. Även här vågar man påstå att de 126 000 träffarna på
”flickor och teknik” på nätet har begränsad effekt.

Skolinspektionens slutsats om fysikundervisningen är att denna misslyckas
både vad gäller medborgarbildning och med koppling till arbetslivet.
Motsättningen mellan målen om medborgarbildning och att skola
naturvetare leder på sätt och vis till att inget av målen uppfylls fullt ut.
Naturvetarprogrammets höga status gör i sig att programmet väljs bort av
många elever. Naturvetarämnena framstår för många elever som svåra och
otillgängliga, med svag koppling till samhället och verkligheten utanför
skolan. Vetenskap presenteras som färdig och konfliktfri och liten inblick
ges i hur dagens forskning bedrivs. Samtidigt finns hos de flesta elever en
stark tilltro till naturvetenskapens och teknikens möjligheter.
Naturvetenskap är viktigt, men det är inget för mig.
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8.4 Slutsatser
Lågt intresse för NO

Naturvetenskap är ett område som väcker känslor och lämnar få likgiltiga.
En del elever gillar NO ämnena men många ogillar dem också. En majoritet
upplever framförallt frågeställningar från fysik och kemi som svåra och
tråkiga med få användningsområden. Stor stoffträngsel och den faktadrill
som börjar i grundskolans senare del förefaller skrämma bort många av de
tidigare hängivna hjärnkontorstittarna. I Sverige liksom i de flesta liknande
länder finns paradoxen att trots att eleverna på högstadiet får bättre
utbildade lärare, mer utrustning samt fler och mer genomarbetade böcker så
minskar intresset för NO under denna tid. Ofta hävdas det att det viktigaste
för att öka intresset och rekryteringen till naturvetenskap är att börja tidigt
med naturvetenskap i skolan. Det är nog inget fel i det, men problemet
verka ligga högre upp i skolan och det förefaller inte troligt att intresset för
NO skulle öka om högstadiets NO fördes lägre ner i åldrarna.

I förskolan och under de första skolåren möter eleverna förskollärare och
fritidspedagoger som ofta har skolning i utomhuspedagogik eller någon
naturkurs. När klassläraren börjar dominera blir det svårare att täcka alla
ämnen. Ofta blir det ett mellanrum innan de traditionella NO ämnena
kommer i åk 6 eller åk 7. De nya kursplanerna har utarbetade mål för åk 1 3,
4 6 och 7 9. Målen för de första tre åren är gemensamma, men redan i fyran
definieras biologi, fysik och kemi som separata ämnen. Kursplaneförfattarna
har försökt att hitta ett gemensamt språk men kursplanerna innehåller
mycket stoff i respektive ämne och ämnesuppdelningen är oroväckande.
Även äldre elever har svårt att se samband mellan NO ämnena och det finns
en uppenbar risk att de yngre kommer ha ännu svårare att se de sambanden.

Resultaten visar att eleverna är intresserade av en rad olika frågeställningar
med ett naturvetenskapligt innehåll. Tilltron till vetenskapen är också stark.
Men eleverna vet inte mycket om hur forskning bedrivs och de bolag och
institutioner som bedriver forskning får inte samma förtroende som
forskarna. Få ser sig själva som naturvetare, en tydlig illustration över hur
alienerade eleverna känner sig från naturvetenskapen.

Den vetenskapliga diskursen som slår igenom vid grundskolans införande
domineras av en konfliktfri syn på vetenskap där idealet är objektivitet. Men
att naturvetenskapen är en så tydlig del av samhället och att dagens
forskning styrs av samma regler och system som annan verksamhet borde
vara en bra utgångspunkt för diskussioner i skolan. Att naturvetenskap är
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mer än logik och fakta, att det är en mänsklig verksamhet med ekonomiska
och sociala aspekter ligger i linje med elevernas intressen kring de större
frågorna. Men att undervisa om okända och konfliktfyllda områden och att
uppmuntra diskussioner kräver ett annat angreppssätt.

Naturvetenskap är en viktig del av vårt moderna samhälle. Vi är omgivna
av teknik och samhället konfronteras hela tiden av nya utmaningar. Men
vetenskap handlar inte bara om teknik och att lösa problem. Vetenskap och
upplysningens idéer om förnuft och att världen går att förstå är en
grundsten i hela det moderna projektet, en viktig del av demokratin.
Resultaten visar att dagens NO undervisning i stor utsträckning misslyckas
med att förmedla och diskutera dessa frågor. Diskussionen och utvecklingen
av teman kring naturvetenskap, teknik och samhälle på 1990 talet blir en
besvikelse. Elevernas intresse skulle stimuleras när begrepp och samband
presenteras i ett samhälleligt samanhang. Men fortfarande framställs
naturvetenskaplig kunskap som i huvudsak problemfri och färdig. I Sverige
sker en påverkan på kursplanenivå och i Lpo 94 knoppas också ett mer
samhällstillvänt teknikämne av. En liknande utveckling sker i andra länder
och teknikämnet tar kraft och innehåll från förändringsarbetet av
naturvetenskapen.

Även om läroplan och kursplan gör försök att skriva fram ett
medborgarperspektiv så får det begränsat genomslag. Det blir en kollision
mellan den moderna ungdomens intressen och en stark undervisnings
tradition. Att ändra undervisning kräver mer än en ny kursplan eller ännu
en NOT kampanj. Lärarnas syn på naturvetenskap och undervisning vilar
på en stark tradition och trycket från företrädare högre upp i
utbildningssystemet är starkt.

Kommunicera naturvetenskap

Språket är verktyget för att förstå, utveckla, testa och kommunicera
kunskaper. Att skapa intresse handlar om hur man kommunicerar om
frågeställningar, begrepp och fenomen i mänskliga och sociala
sammanhang. Språket är centralt för att skapa mening och relevans i en
lärandesituation. Att samtala om naturvetenskap och sätta in kunskapen i
sammanhang, i en berättelse, är nödvändigt för att skapa mening och öka
intresset (Säljö & Wyndhamn, 2002).
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Idag förs en debatt om en mer samhälls och elevtillvänd naturvetenskap
där kunskapen inte betraktas som färdig. Ett forskningsprojekt
Naturvetenskap för livet? genomförs där flera av de frågor eleverna är
intresserade av i artikel I tas upp. Det handlar om problem där det ännu inte
finns svar som hur man skall äta för att må bra och risker med ny teknik.
Lärare och elever får autentiskt material att utgå ifrån och resultatet är
positivt. Intresset och diskussionerna ökar och eleverna säger att de lär sig
mer (Lindahl & Ekborg, 2011). Detta är ett bra exempel på behovet av att
kommunicera naturvetenskap.

Frågan är om konflikten mellan medborgarbildning och rekrytering till
naturvetenskap och teknik är nödvändig. Om skolan kan närma sig elevers
intresse och möta deras frågor ökar relevansen för naturvetenskap i skolan.
Om NO ämnena kan koppla till verkligheten utanför klassrummet och bli
relevant i den verklighet där ungdomarnas identitetsbygge sker, kan målen
om en medborgarbildning uppnås. Då kommer också fler se naturveten
skaplig utbildning som ett alternativ.

En relevant NO undervisning

De nya kursplanerna betonar de enskilda NO ämnena mer, men har ett
gemensamt språk och gemensam organisation för biologi, fysik och kemi.
De inleder med att lyfta fram hur man använder kunskaper i respektive
ämne för att granska information, kommunicera och ta ställning i olika
frågor. Sedan följer en rad av de traditionella målen för de olika ämnena. Att
nya kursplaner denna gång skulle innebära en förändring av
undervisningen är högst osäkert. Erfarenheterna från tidigare kursplane
reformer är nedslående. Utvärderingsinstrumenten har ofta större betydelse
för såväl undervisning som läromedel än vad kursplanerna har (Eisner,
2000). De nationella proven i fysik, kemi och biologi som introducerades
2010 har från början försökt lyfta fram tillämpningar och kopplingar till
samhället och frågan är om dessa kan stötta implementeringen av de nya
kursplanerna.

Skolans naturvetenskap misslyckas idag i stor utsträckning med att visa
relevans för eleven själv och i förhållande till samhället. Kopplingen till
forskning och yrkesliv är också svag. Lärarna har idéer om en annan
undervisning, som inte genomförs. För att öka intresse och engagemang för
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skolans naturvetenskap bland eleverna behövs större förändringar än vad
de nya kursplanerna föreskriver. Förändringsarbetet måste ske på flera
nivåer. Målet bör vara en bred utbildning i naturvetenskap för alla i
grundskolan och detta är i grunden en demokratifråga. Det handlar om att
utrusta eleverna med kunskap och kompetens för att kunna hantera de
utmaningar människor ställs inför i det moderna samhället.
Ämnesinnehållet i NO ämnena bör förändras i riktning mot mer samhälls
och elevrelevans. Undervisningen måste möta elevernas intresseområden
och diskutera de frågor eleverna ställer. Fler försök likt Naturvetenskap för
livet? bör genomföras och ges stöd.

Läromedel och undervisning måste moderniseras. Kommersiella förlag är
inte tillräckligt innovativa på egen hand. Det krävs resurser för att utveckla
nytt undervisningsmaterial och stöd för lärare som vill utveckla sin
undervisning. Den förstärkta ämnesuppdelningen i de nya kursplanerna är
oroväckande och risken är att sammanhangen går förlorade. Biologi, fysik
och kemi hänger ihop som naturvetenskapliga ämnen, de hänger ihop med
andra ämnen och med de utmaningar och problem världen står inför.
Vetenskapen är inte en färdig produkt och nya sätt behövs för att presentera,
analysera, diskutera och debattera de problem och utmaningar som
samhället och individen idag står inför. Innehåll och metoder i
undervisningen måste närma sig både den forskning som bedrivs och den
arbetsmarknad som finns inom naturvetenskap, medicin och teknik i bred
bemärkelse.

Undervisningen bör förändras vad gäller innehåll och upplägg.
Kunskapssynen och det sätt på vilket vetenskap presenteras behöver
omvärderas. Samarbete mellan ämnen, mellan lärare och mellan skolor
måste öka (Mourshed et al., 2010). Innan nya moment och arbetssätt
introduceras måste det rensas i ämnesinnehållet och faktaplugget bör tonas
ned. Det krävs ett tålmodigt förändringsarbete och kunskapsbygge kring
problemen med elevernas bristande intresse och engagemang. Det krävs
välutbildade lärare för att leda detta arbete och fortbildningsinsatser krävs
för att utveckla innehåll och metoder. Man måste bryta lärarnas isolering
och etablera strukturer och dagliga mötesplatser för samarbete där
erfarenheter utbyts och nya arbetssätt utvecklas och testas.
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Människans nyfikenhet kring världens mysterier och de fenomen som
omger oss har alltid varit en viktig drivkraft för samhällets utveckling. Ett
barn iakttar och testar färg och form, lukt och smak och alla sinnen är aktiva.
I de tidiga skolåren studerar barnet nyfiket naturen och problem de
upptäcker i världen omkring sig. Sedan går skolans naturvetenskap och
elevernas nyfikenhet skilda vägar. Ungdomarna har ändå stor tilltro till
vetenskapens möjligheter och deras funderingar kring de utmaningar de
själva och världen står inför bör vara en viktig utgångspunkt i arbetet med
att öka relevansen för skolans naturvetenskap. Att bättre möta ungdomars
nyfikenhet och de frågor eleverna ställer blir en utmaning för skolan och
lyckas man möta den kommer fler elever se att naturvetenskap är inte bara
viktigt utan också något för dem.
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Kap 9 English summary
9.1 Introduction
The teaching of natural sciences in the latter part of compulsory school is
more organized than the earlier years. The teachers have better training in
the subject; the schools have better equipment and there are many more well
worked through teaching aids and textbooks available. Nevertheless, studies
show that students’ interest in natural science subjects decreases during that
period (Lindahl, 2003). This is especially true of physics and chemistry
which students in the 9th grade say are difficult, boring and not very
important subjects (Skolverket, 2004). More students fail to achieve the goals
in physics and chemistry than in other subjects and the difference between
high and low performing students in international research is greatest in
science subjects (Skolverket, 2010). There have been many campaigns to
increase interest and involvement in natural science in schools in recent
decades, but it is difficult to find any long term changes. At the same time,
popular science magazines have widespread circulation and TV program
mes with natural science content are a distinct feature in the range of TV
programming. Natural science outside of school appears to be more
interesting than the natural science presented by the school.

9.2 Purpose and research questions
The purpose of this thesis is to describe students’ interest in natural science
and to compare this with the school’s general science teaching and with the
descriptions found in the syllabi. In this way I will answer the question:

What is relevant science teaching in compulsory school?

9.3 Methodology
Data collection has been done through a questionnaire to students (Bilaga I).
The questionnaire was developed by researchers in a joint research project,
Relevance of Science Education (ROSE), and has been carried out in more
than 30 countries (Schreiner & Sjøberg, 2004). In Sweden some questions
were added to the questionnaire and a questionnaire for teachers was used
to gather information from the teachers (Bilaga II). A quantitative method
has made it possible to compare the results of Swedish students with both
the students in other countries and with the teachers.



SUMMARY 

95

The ROSE questionnaire is divided into different categories: What I want to
learn about; My future job; Me and the environmental challenges; My
science classes; My out of school experiences and My opinions about science
and technology. In Sweden two more categories were added to the original
ROSE questionnaire. One open response question about what occupation a
student would like to have as an adult and eight items about science events
in and outside school that a student might find interesting. In conclusion
students were asked what study programme they had chosen for upper
secondary school. The students answered on a four grade Likert scale
ranging from Not interested (value 1) to Very interested (value 4). A student
was presented with short positive statements and negations were avoided
making translation easier. The questionnaire used an even number of
alternatives to avoid a middle response alternative that allows students to be
neutral. Respondents may choose the middle alternative for other reasons as
well: they may be neutral, do not understand or do not care. With an odd
number of alternatives, an ordinal bias in the middle box is probable
(Oppenheim, 2000). With four alternatives, students are forced to take a
stand. However, the introduction to the questionnaire reminded students
that they could refrain from answering if they did not know or did not
understand a question. Only the endpoints were labelled since respondents
are more likely to interpret a scale as continuous if inner alternatives simply
divide the scale into three intervals with equal size, see Schreiner and
Sjøberg (2004) for a full version. The translation was made from the English
original as verbatim as possible without losing shades of meaning. This first
Swedish version of the questionnaire was compared with the Norwegian
one. Fellow researchers read the translation and compared it with the
original English questionnaire after which a revised and final Swedish
version was constructed.

The sample

In spring 2003 the student cohort aged 15 in Sweden (ninth and last year in
the Swedish compulsory school system) comprised about 110 000
individuals distributed over 1 577 schools. From these, 30 schools were
randomly selected. The schools themselves selected one class. The size of the
classes varied from 20 to 35 students with the exception of one class with 15
students. A test officer visited each school to present information about the
project, distribute the questionnaires and later collect them. Nothing
problematical was reported regarding data collection from 751 students
from 29 schools with 358 girls and 392 boys (Oscarsson & Jidesjö, 2005). The
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teacher questionnaire was sent by mail to all the 29 schools where student
data were collected. In each school there was a contact person who carried
them out with colleagues and sent them back by mail. Teacher data were
collected in late spring 2004 with a total sample of 110.

Article I and II are ranking students’ answers by mean values. It makes it
possible to compare girls and boys as well as students’ response from
different part of the questionnaire. It makes it possible to compare student
and teachers’ response. Article III and Study IV are based on explorative
factor analysis in SPSS aiming to find factors that characterise different
student interests and occupation preferences. A correlation between two
variables does not imply causality. Often a third variable explains the
relationship between the two variables. Factor analysis is widely used to
find underlying latent variables that could explain such relationships (Brace,
Kemp, & Snelgar, 2006). A large sample with many questions about people’s
views or interests often reveals patterns of correlation because several of the
questions measure the same position or attitude. An explorative factor
analysis builds constructs that reveal these underlying variables (Tabachnick
& Fidell, 2001). In the extraction all questions get a loading for each factor,
which is a measure on the correlation between the factor and the variance in
students answers on that question. Later each student gets a score for each
factor that tells us how close that student’s answers are connected with this
factor. The scores are standardised with a zero mean and a standard
deviation of one. Then it is possible to see the relation between factor scores
i.e. students interest profiles, gender and choice of upper secondary
programme.

Validity

The factor analyses show that there are clear patterns in the students’
answers on the questionnaires, meaning that there are not random
responses. The different factors are latent variables describing students’
interests and students priorities in their future job. The results in the factor
analysis are proofs on the validity of the responses and the reliability of the
questionnaire. The international approach and the possibility of inter
national comparisons provides increased opportunities for generalizations

9.4 Background
To understand how the natural science subjects are put into practice and
how students experience them, contributions from many research areas are
needed. These are described in the background.
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The development of the science has gone from the lonely genius’ struggle
against ignorance to today’s knowledge production organised by big
companies, organisations and nations. Advances in science and technology
have changed the world and confidence in science’s ability to solve the
world’s problems is great. In that sense, science and technology are more
relevant than ever. But there has been a shift in the way science is organised
and the individual researchers are not visible in the production och
knowledge.

Science subjects in school have their own tradition. From the science subjects
of the first elementary schools to today’s mini versions of academic
disciplines. The crowd of subjects is great and the tradition is strong. There
seems to be an opposition between natural science as all round knowledge
and natural science as an elite project for suitable people.

The students’ interest, commitment and learning are interconnected. They
are developed in dialectical interplay in a social and cultural environment
where the identities of young people are formed. The contact people have
with their surroundings has to be interpreted by physical and intellectual,
signs and tools that make the world intelligible. Genus, class and ethnicity
become markers in the creation of identity and in the formation of groups.
Attitudes, values and behaviours that influence what students take an
interest in and which choices they make are formed in the group.

The students’ interest in science and the problems that exist as a result of
lack of interest have been discussed for decades. The interest of the student
is a part of a broader attitude and can be understood as a part of the
construction of the student’s identity. The significance of the teachers and
how science teachers have different ways of thinking about science, teaching
and the student, and also how these ways of thinking are interconnected is
described. Several efforts to develop more relevant science teaching in order
to increase interest among students are described.

9.5 Results
Great confidence in natural sciences from both the students and the
teachers

Both teachers and students think that natural science and technology are
important for society, and are going to open new possibilities for future
generations. Confidence in the possibilities of curing diseases and making
new discoveries is strong. But teachers and students are more ambivalent to
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whether or not development has helped the poor. They agree that one
cannot always trust the objectivity of the researcher. The students show the
same response profile as the teachers. All in all teachers and students, boys
as well as girls, have the same view of science. A minority of students,
however, can imagine working within the field of science or technology
(article II).

Great differences between what boys and girls are interested in

Students are interested in questions having to do with themselves and their
own bodies, such as how one should eat and exercise to feel good. They are
interested in greater questions such as outer space and questions where
science cannot yet explain everything. Sex and drugs are also interesting.
Both boys and girls are interested in these areas. In many questions great
differences can be seen in the areas of interest between boys and girls. Boys
are interested in spectacular and dangerous phenomena such as the atom
bomb, biological and chemical weapons and how these affect the human
body. Modern technology also interests boys. Girls are interested in what
dreams might mean, how diseases can be cured, eating disorders, children
and reproduction. Boys are interested in dangerous and menacing animals,
while girls are interested in endangered species. A stereotypical gender
pattern emerges (article I).

But if you look at that which does not interest students, boys and girls are in
agreement. Ordinary applications within optics and acoustics such as
sunsets, the camera and musical instruments do not interest students. Nor
do atoms and molecules and nor applications in how soap and skin creams
function attract students. Well known researchers, ecological cultivation and
refuse sorting are also far down on the list of interests.

Great differences between teachers’ teaching and students’ interests

There are great differences between what the teachers teach about and
students’ interests. The teachers teach about atoms and molecules,
electricity, sound, light, chemicals and the greenhouse effect and that does
not interest the students. The students’ interest and what the teacher teaches
about stand out as two separate agendas. Alcohol, tobacco and narcotics
along with sexually transmitted diseases are some of the questions where
the teachers’ teaching and the students’ interests meet (article II).

Those who have chosen the science programme distinguish themselves as
the only group that has positive experiences and opinions about general
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science subjects. They think that they have a use for general science both in
their everyday lives and in future jobs. Only five per cent of those who chose
one of the vocational programmes: industrial, electrical or construction,
agreed completely with the statement that general science had opened their
eyes to new and exciting jobs. Most of the students are not interested in and
have difficulty seeing the usefulness of that which is taught in the general
science lessons (article I).

The teachers say that the syllabus is important when they plan their
teaching, but few made any changes when the new syllabus came out in
2000. The teachers think that general science lessons can be made more
interesting with discussions, laboratory work, excursions, coupling to social
issues and the students’ own experience. But the teachers report lack of in
service training, resources and time.

Choice of upper secondary programme

The factor analysis in article III shows a number of distinct interest profiles,
with clear gender profiles. Girls are most interested in health issues, while
boys are interested in technology and bombs. The students’ interests are
clearly connected to their choice of upper secondary school programme.
Those who have chosen the program for electricians are interested in
everyday technology, but not health issues. The agricultural students are
interested in the environment and the health care programme students are
distinctly interested in health issues. The profile of interests that
distinguishes the prospective science students from the other students has to
do with spectacular or dangerous things: atom bombs, chemical and
biological weapons, atoms and molecules, and how poisons, chemicals and
electric shocks influence the human body.

In study IV there is a description of what students prioritise in a future job.
The most important thing is meaningful work where they can develop their
talents and have a say in the decision making process. They want to have
time for their families and their friends. Being famous, getting to travel or
being a manager is not as important. The factor analysis shows that several
different profiles and these are also connected to the students’ choice of
upper secondary programme. Those who have chosen health care want to
work with people and those who want to work with machines and tools
choose technical vocational programmes. Those who want to work
artistically and creatively where one gets to think out new ideas choose the
aesthetic programme. Those who have chosen the natural science
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programme want a meaningful job where they can make their own
decisions.

Two reasons for applying to the science programme stand out. The first is
the interest in science, especially the risky and dangerous parts, and that is
the interest that points most to boys. Then the science programme also
provides good career opportunities and has high status, which points most
to girls.

9.6 Discussion
Important, but not for me

Swedish students have great confidence in the possibilities of science and
technology to contribute to improving society (articles I and II). Most of the
students think that cures can be found for cancer and HIV, and are confident
that science and technology will provide increased opportunities for future
generations. However, when students are asked if science has opened their
eyes to new, exciting jobs, or if they themselves would like to become
researchers or study technology, there are few who agree. One exception is
the boys’ interest in technical professions. That science is considered to be
important, but does not attract the students personally, can be seen in other
countries. Important but not for me, summarizes the research into the
English students’ outlook (Jenkins & Nelson, 2005). Nor are the students
interested in learning about famous researchers (article I). Ungdoms
barometern, an organisation that surveys the attitudes and values of
Sweden’s youth, has shown that upper secondary school students have a
very vague understanding of what research today is all about. A researcher
is a man in a white coat with straggly hair and very few can give the name of
a living Swedish researcher. The most common answer is Alfred Nobel who
has been dead for well over a hundred years (Gunnarsson, 2009).

The scientific society is in many ways a closed society and the question is
how many adults who would be able to name a living researcher. Scientific
society and knowledge production has changed. Studies of the old scientists
do not say much about how today’s research functions and the role it has in
society. Many know who invented the telephone, but how many people
have an idea about who invented the mobile phone. Much of today’s
research into medicine, electronics, arms etc. is done by large scale industry
or governments. Projects and organisations such as CERN, NASA and
HUGO are multi billion projects that, like multinational companies, produce
knowledge that is profitable, a part of a national prestige project, or a new
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weapon system (Ziman, 2000). It is seldom that one sees any moral doubts
expressed. Researchers themselves are not seen either, instead they and their
research is hidden in enormous production systems. Students have
confidence in natural science, because they see the results. Nevertheless,
they themselves do not want to be included in the process because the
people populating these activities are never seen (article I and II).

Students’ interest in natural science

There is a fundamental interest in a number of scientific issues among
Swedish young people (article I). Students’ interest is not steered primarily
by chemistry, physics or biology. Chemistry has difficulty holding its own
unless it’s a question of explosions, bombs and poisons. Physics is fun when
it is a question of outer space and the unknown, but not when it comes to
light and sound. Students are not interested in learning about sound even if
it is about musical instruments, and spreading light does not interest the
students irrespective of whether if happens in the classroom or in the
heavens. It does seem to be neither the context nor the method that is
decisive. If the basic issue is not interesting, neither ingenious experiments
nor practical problems help to make it so.

Teachers

The teachers teach about atoms and molecules, the greenhouse effect,
electricity, the ear, the eye and the interplay between plants and animals
(article II). Of the ten subjects that are taken up most by teachers it is only
alcohol and tobacco that interest the students. The most striking thing is that
so much of the content of the teaching is taken from that which interests
students the least. Themes such as atoms and electricity are near the bottom
of the list and, for girls, among the ten least interesting of 108 statements.
Students reject applications of sound in musical instruments, colours in the
sky and how soap and washing powder are produced and work. There,
again, it is only the human body, sex and reproduction from the students’
interest list that can be found at the top of the teachers’ list.

The teachers say that the things most important to them when they are
planning lessons are the students’ interests together with the syllabus,
colleagues and their own ideas. At the same time only a few of the teachers
say that they have changed their teaching since syllabus 2000 came into
effect (article II). There is much that indicates that support for the
implementation of syllabus 2000 was too weak. In many ways, teachers are
left in the lurch at curriculum reforms. They are torn between the strong
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traditions of the subject and unclear and sometimes contradictory goals in
the syllabus. Support and time for development work is insufficient. There
are too few channels for spreading and exchanging new ideas. The
McKinsey Report emphasises that which distinguishes a successful school
system. Pedagogical leaders in schools and mediating levels that can convey
information between the central authorities and the schools, give the schools
support and spread the development work that has been done are needed
(Mourshed et al., 2010). The teachers would like more resources, more in
service training and increased cooperation between colleagues and students.
Teachers and students are doubtful that principals today function as
pedagogical leaders and that municipalities or private school groups in
Sweden work as a mediating level that is capable of lifting and stimulating
cooperation between schools, teachers and students.

The results in article III clearly show the importance of young people’s
interest in their choice of upper secondary school. The science programme is
chosen by a picture where some choose the science programme because they
are interested in basic scientific concepts along with bombs, radioactivity,
poisons and other dangerous parts of science. Others choose the science
programme because they want to have meaningful work, where they can
develop and make their own decisions. The first group consists mostly of
boys and the second mostly of girls. If the teaching was to be changed and
be based more on young people’s broad interests in health, the human being
and major issues, new groups could be reached. Nor would today’s
prospective scientists protest. The girls who prioritise personal development
and want to make their own decisions are most interested in questions that
have to do with health, the human being and outer space and that is in many
ways true also for the boys who are interested in bombs.

9.7 Conclusions
The results show that the students are interested in a number of different
issues with scientific content. Confidence in science is, in fact, strong. But the
students do not know much about how research is carried on and the
companies and institutions that pursue research do not receive the same
trust as the researchers. Few see themselves as science students, a clear
illustration of how alienated from science the students feel.

There are big differences between the areas of interest of girls and boys that
are reflected in the differences in their reasons for choosing the science
programme. Girls continue to reject technical professions and the
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possibilities for young people to choose the professions and lives they want
are greatly limited. It may seem to be a free choice, but how free is it when
parts of the labour market in practice are more or less closed to boys and
girls respectively (Gunnarsson, 2009; SOU, 2010:99; Teknikdelegationen,
2011). Fashion, advertising and different parts of the youth culture are full of
gender markers. In many ways the rules of the market seem to be more
biased and stereotypical than family and traditions. Young people today
have to act in the same commercialised market, where class, gender and
ethnicity continue to be divisive. The goal of Swedish schools is to provide
everyone with an equivalent education and adapt teaching to the different
needs of the students. But the latest PISA measurement shows how
equivalence has quickly deteriorated in the Swedish schools and that the
background of the student is of greater significance for school results
compared with the average in the OECD (Skolverket, 2010)

Science in compulsory school seems to be dominated by a view of science
that is not controversial and where the ideal is objectivity. But science is
more than logic and facts, and the fact that it is a human activity with
economic and social aspects is in line with the students’ interest in bigger
issues. Teaching about unknown and controversial areas and encouraging
discussions requires another approach. Language is the tool for
understanding, developing, testing and communicating knowledge.
Creating interest is about how one communicates issues, concepts and
phenomena in a human and social context. Language is central, a
prerequisite for creating meaning and relevance in a learning situation.

Science is a subject that arouses feelings and leaves few indifferent. Some
students like science subjects, but there are also many who do not like them.
Above all a majority experiences physics and chemistry as difficult, boring
subjects with few areas of usefulness. A great amount of material and the
drilling of facts that begins in the last years of compulsory school lead to
decreased interest. In Sweden as in most other similar countries the paradox
is that in spite of having better trained teachers, more equipment, more and
better textbooks, interest in science decreases during that period. It is often
maintained that in order to increase recruitment to science, it is important to
begin with science early in school. There is nothing wrong with that, but the
problem seems to lie higher up in school and it does not seem likely that the
interest in science would increase if the science subjects of the last three
years of compulsory school were moved down to the lower ages.



VIKTIGT – MEN INGET FÖR MIG 

104

The conclusion is that science in the schools has to a great extent failed to
show relevance to the students and in relationship to society. The connection
to research and professional life is also weak. The goal ought to be a broad
course of study in science for everyone in compulsory school and that is
fundamentally a question of democracy. It is about equipping the students
with the knowledge and competence to be able to handle the challenges that
people face in a modern society. The content of the subjects in the natural
sciences ought to be changed so that they are directed towards greater
societal and student relevance. Teaching has to meet the students’ areas of
interest and discuss the questions that the students ask. To increase student
interest and commitment to science in schools requires greater changes than
those prescribed in the new syllabi. Work for change has to happen on
several levels. Teaching has to change regarding content and plan. The view
of knowledge and the way that science is presented needs to be reassessed.
The cooperation between subjects, teachers and schools has to increase
(Mourshed et al., 2010). Before new elements and ways of working are
introduced, the content of subjects has to be cleaned up and rote
memorisation has to be toned down. Patient work for change and building
knowledge about the problem of the lack of student interest and
commitment is required.

Textbooks and teaching aids and teaching have to be modernised.
Commercial publishers are not innovative enough on their own. Resources
for the development of new teaching material and support for teachers who
want to develop their teaching is required. The intensified division between
the subjects in the new syllabi is alarming and the risk is that coherence will
be lost. Biology, physics and chemistry are interconnected as natural
sciences, and they are interconnected with other subjects and with the
challenges and problems facing the world. Science is not a finished product
and new ways are needed for presenting, analysing and debating the
problems and challenges that society and the individual are facing today.
Content and teaching methods have to approach both the research that is
carried on and the labour market that exists within science, medicine and
technology in the broad sense.

Well trained teachers are needed to lead this work and the professional
development that is required to develop content and methods. It is
necessary to break the teachers’ isolation and establish new structures and
daily meeting places for cooperation where experiences are exchanges and
new ways of working are developed and tested.
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The human being’s curiosity about the mysteries of the world and the
phenomena surrounding us has always been a driving force in the
development of society. A child observes and tests, colour and form, smell
and taste and all of the senses are active. In the early school years children
study nature with curiosity and problem are discovered in the world around
them. Then school science and student curiosity take separate paths. But
young people still have a great deal of confidence in science’s possibilities
and their thoughts around the challenges faced by them and the world
becomes an important starting point in the work to increase the relevance of
science in the schools. Meeting the curiosity of young people better and
answering the questions students ask is a challenge for schools and if this
are successful, more students will see that science is not only important, but
actually something for them.
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Abstract
This article presents Swedish results from ‘the Relevance of Science Education’ (ROSE) study, which is 
a large world wide comparative research project based at the University of Oslo. The Swedish sample 
consisted of 751 students, most of whom were 15 years old, from 29 schools and data were collected in 
spring 2003. Student opinions about science lessons are presented in relation to enrolment intentions 
for upper secondary school together with what they want to learn about in science and technology. 
The findings indicate that secondary science instruction seems to address only a minority of the stu-
dents, those that have chosen science or technology in their further education. At the same time, all 
students have interest in science and technology and many seem most interested in some important 
issues in societal development. The results are discussed from the perspective of learners and contri-
bute to the debate about establishing a scientific literacy approach in compulsory education.

Introduction
During the 1990s, research into the attitudes of students to science was not pursued to the same 
extent as in earlier decades, especially the 1970s and 1980s. Nevertheless, teachers remain inte-
rested in such investigations because the affective response of students to what is presented has 
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a great influence on the success of instruction. In research concerned with these questions, key 
terms are student attitudes and interests. These are not easy to define because the terms overlap, 
they are difficult to measure and there is in addition a temporal aspect to consider. Perhaps these 
are the main reasons why researchers increasingly have avoided grappling with this area (Rams-
den, 1998). In recent years, however, research in the field has once again appeared, not least 
because of discussions on the purpose of school science.  

Science content in schools has been debated for a long time and there are many different opinions 
about how to choose and treat it (Duschl, 2000; Fensham, 1988, 2000). In recent decades, there 
has been much discussion about scientific literacy concerning the aims, definition and practice 
of school science (Bybee, 1997). DeBoer (2000) emphasizes that teachers must always adapt to 
prevailing conditions and therefore science education requires a broad conceptualization of goals. 
Society needs experts in science and technology as well as a population with a good general le-
vel of education which means that some students will go on to work in the world of science and 
technology while others will deal with science based social issues. At present, in many countries 
fewer young people choose science as a career and many express negative attitudes to school 
science. The most important factors influencing these attitudes include gender and the quality of 
teaching (Osborne, Simon & Collins, 2003). Millar (2006) gives an account of the tension between 
‘pre-professional training for some’ and ‘scientific literacy for all’ and relates how school science 
can provide scientific literacy in practice. He analyzes what this tension means for the selection 
of content and teaching skills keeping in mind that people are consumers of scientific knowledge 
rather than producers. He suggests that we take advantage of young people’s interest in science 
and technology and deal with it in the compulsory school system in a fashion more attuned to 
everyday experience of the subjects, for example through media, thereby creating the prerequisites 
for good citizenship. 

Gardner (1975) reviewed and elucidated what is meant by student attitudes towards science. He 
emphasized the need for taking into deeper consideration children’s experience of joy, wonder, 
satisfaction and delights in school science and distinguished between attitude towards science and 
scientific attitude. The former refers to interest in content, the attitude toward scientists and social 
responsibility and the latter refers to open-mindedness, honesty and critical thinking. Gardner 
demonstrated several different methods of collecting and analyzing data about students’ attitudes 
towards science and the need to consider several variables, such as urban vs. rural children, socio-
economic status, childhood experiences, parental interest, school variables, curriculum, instructio-
nal variables and gender. The review brought to light gender differences as the most important 
variable, noting that boys are more informed about physical sciences and girls are more familiar 
with biology and health. 

Since the1970s, a lot of research has taken place using these variables. Studies have confirmed 
strong gender differences with girls being more negative towards school science (Greenfield, 1997; 
Kelly, 1986; Mattern & Schau, 2002; Murphy & Beggs, 2003; Reid & Skryabina, 2003). Jones, 
Howe and Rua (2000) showed that gender variation depends however on the school science con-
tent. Several studies have found that interest varies over time and that interest decreases with in-
creasing age (George, 2000; Greenfield, 1997; Murphy & Beggs, 2003; Spall, Stanisstreet, Dickson 
& Boyes, 2004). When young people are asked what they are interested in, physical science often 
comes at the bottom of the list (Angell, Guttersrud, Henriksen & Isnes, 2004; Spall et al., 2004) 
and topics concerning different aspects of biology come out on top and vary with age (Baram-
Tsabari & Yarden, 2005). Lindahl (2003) showed that in Sweden student interest in physics and 
chemistry is low and decreases during the last years of compulsory school. She concluded that this 
has little to do with age, as interest in other subjects is higher and increases. She also found that 
it has little to do with gender, since both girls and boys put these subjects at the bottom of their 
ranking lists. Schreiner (2006) described five student types as signs of late modern identities with 
distinct orientations towards science. She used ROSE data from around the world and detected a 
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cross-national pattern in relation to modernization. The more modernized a country is, the stron-
ger the gender differences become and this has consequences for the subject matter young people 
want to learn about. 

Francis and Greer (1999) showed the affective domain to be a complicated multi-dimensional field 
of research and put forward variables that are operationally feasible. Attitudes towards science 
have been measured in so many ways that results are sometimes difficult to compare (Mattern & 
Schau, 2002). Dawson (2000) indicated that school science has not changed much with regard to 
content yet student interest has changed. Student experiences of school science (Osborne & Col-
lins, 2001), reviewed by Lyons (2006), disclose transmissive pedagogy, decontextualized content 
and unnecessary difficulty as core issues in several countries, with consequences for enrolment in 
advanced science programmes and for a science-for-all perspective. 

”With so many education authorities around the world now recognizing that short term 
“band-aid” approaches have done little to address the growing disenchantment of students 
with traditional school science, these authorities may now be more willing than in the past 
to embrace approaches and curricula that engage and nurture the interests of today’s young 
people.’”
              (Lyons, 2006, p. 608)

Similar findings are presented by George (2006) who found that science self-concept is the most 
important predictor of attitudes towards science and that attitudes towards the utility of science 
are of critical importance, since they are associated with attitudes towards science, especially over 
the middle and high school years. 

Student alienation from school science leads to a concern about recruitment and about establish-
ing a general education in which science and technology constitute essential parts. Research into 
student opinions about science lessons, enrolment intentions and what they want to learn about 
in science and technology delivers messages for different stakeholders (Jenkins & Nelson, 2005; 
Ramsden, 1998). In a research project called ‘Science and Scientists’ (SAS) Sjøberg (2000) pointed 
out that children in different parts of the world have dissimilar experiences when they meet school 
science. The data presented in this paper deals with what Swedish students say they want to learn 
in science and technology and their opinions regarding these fields of knowledge. The data are 
part of a large worldwide research project, ‘the Relevance of Science Education’ (ROSE) study, 
which is a development of the SAS-study under the direction of Professor Svein Sjøberg at the 
University of Oslo. Full details about ROSE, including background, rationale, underlying ideas, 
data collection and methodological issues can be found in Schreiner and Sjøberg (2004). Both the 
SAS- and ROSE-projects focus on student opinion regarding what is relevant to learn and what 
is experienced in different societies. Cultural and historical factors have marginalized student opi-
nion in educational research and curriculum development. Students have for the most part been 
regarded as objects of study incapable of determining what they should learn. During their period 
of training, students are not considered to be qualified participants in fundamental decisions (Jen-
kins & Nelson, 2005). The purpose of this paper is to argue the value of recognising the views of 
students in the curriculum decision-making process and to suggest that choices being made by 
students with regard to further study can be identified in their interests and attitudes.

The research questions to be addressed in this paper are:
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Methodology 
The ROSE project’s main instrument is a questionnaire, which is divided into seven different ca-
tegories. In this paper results from the categories ‘What I want to learn about’ and ‘My opinions 
about science and technology’ are presented. In the ‘What I want to learn about’ category there 
are questions concerning astrophysics, earth science, human biology with sex and reproduction, 
genetics, zoology, botany, chemistry, optics, acoustics, electricity, energy, technology, ‘Science, 
technology and society’ (STS)  and ‘Nature of science’ (NOS). The questions were put into diffe-
rent contexts such as spectacular phenomena, fear, technological ideas and inventions, aesthetical 
aspects, beauty, care, health, personal use and everyday relevance. In Sweden two more categories 
were added to the original ROSE questionnaire. One open response question about what occupa-
tion a student would like to have as an adult and eight items about science events in and outside 
school that a student might find interesting. In conclusion students were asked what study pro-
gramme they had chosen for upper secondary school. This question makes it possible to analyze 
the data as seen from the choice of further education after compulsory schooling. In addition, it 
makes it possible to compare opinions towards compulsory science lessons of future science stu-
dents with future non science students and of students who have chosen a more academic upper 
secondary programme with those who have chosen a vocational programme, making this a unique 
contribution to the literature from the ROSE project. 

The first part of the questionnaire asked students how interested they were in learning about 108 
different topics. The intention of these questions was to get evidence regarding student interest in 
contents and contexts. Some of the topics may seem controversial and unusual in a science con-
text, e.g. topics regarding ghosts, horoscopes, mind reading and religion. The inclusion of these 
topics does not mean that these topics must be legitimate parts of a science curriculum. They are 
simply included to investigate the variety of student interests, also in unusual contexts. 

The students answered on a four-grade Likert scale ranging from Not interested (value 1) to Very 
interested (value 4). Figure 1 is an example from the questionnaire.

The Likert-scale was chosen because it is easy to construct and easy to respond to. A student was 
presented with short positive statements and negations were avoided making translation easier. 
The questionnaire used an even number of alternatives to avoid a middle response alternative that 
allows students to be neutral. Respondents may choose the middle alternative for other reasons as 
well: they may be neutral, do not understand or do not care. With an odd number of alternatives, 
an ordinal bias in the middle box is probable (Oppenheim, 2000). With four alternatives, students 
are forced to take a stand. However, the introduction to the questionnaire reminded students that 
they could refrain from answering if they did not know or did not understand a question. Only 
the endpoints were labelled since respondents are more likely to interpret a scale as continuous if 
inner alternatives simply divide the scale into three intervals with equal size. When labelling midd-
le alternatives, more adjectives are needed to separate the categories and these adjectives are not 

Figure 1. The ROSE questionnaire, see Schreiner and Sjøberg (2004) for a full version.

Anders Jidesjö et al.
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always easy to translate properly (Schreiner & Sjøberg, 2004). In the analysis we interpreted the 
scale as an interval scale and numbered the alternatives from one to four, even though it is an ordinal scale. 

The translation was made from the English original as verbatim as possible without losing shades 
of meaning. This first Swedish version of the questionnaire was compared with the Norwegian 
one. Fellow researchers read the translation and compared it with the original English question-
naire after which a revised and final Swedish version was constructed.

In spring 2003 the student cohort aged 15 in Sweden (ninth and last year in the Swedish compulsory 
school system) comprised about 110 000 individuals distributed over 1 577 schools, information 
supplied from the national Swedish statistics agency ‘Statistics Sweden’ (http://www.scb.se). From 
these, 30 schools were randomly selected out of a sample with nine stratum variables, the same as 
in the OECD/PISA study to ensure a national sample with correct weight for each type of school. 
The schools themselves selected one class. The size of the classes varied from 20 to 35 students with 
the exception of one class with 15 students. A test officer visited each school to present information 
about the project, distribute the questionnaires and later collect them. Nothing problematical was 
reported regarding data collection from 751 students from 29 schools with 358 girls and 392 boys (1 
missing) (Oscarsson & Jidesjö, 2005).  

Results
Secondary students’ opinions of school science 
Table 1 (next page) presents sixteen different items about ‘My science classes’ with mean values for 
boys and girls with standard deviation (SD), mean differences between girls and boys and standard 
error differences (SED). Mean differences that are statistically significant are presented with their 
p-values and shown in bold. 

Students find school science quite interesting (mean 2.71 in Table 1) but not when compared with 
other subjects (mean 1.95 in Table 1). Students believe that everyone should study school science 
and it is sometimes helpful in everyday life but they do not want to have as much school science 
as possible, as other things are more interesting. At the same time, school science does not open 
their eyes to new and exciting jobs. Few want to become scientists and most students do not want 
to seek employment in technology. Accordingly, young people are uncertain as to whether or not 
there are occupations associated with school science.

There are small differences between boys and girls, with some exceptions. Very few girls want em-
ployment in technology, while boys show a slightly positive attitude to such a career. Girls also see 
school science as more difficult, they disagree more strongly about wanting to become a scientist 
and they are less likely to want to have as much school science as possible. 

The Swedish ROSE study added a question about choices of upper secondary school programmes. 
As there is an important tension between the two purposes of school science, i.e. ‘pre-professional 
training for some’ versus ‘scientific literacy for all’, the next step in this analysis is to look if this 
tension can be recognized among the learners’ opinions. The students were grouped according to 
their choice according to the list below. About 10 % of the students chose programmes for upper 
secondary level that did not fall within these categories. The first two categories consist of vocatio-
nal programmes and the next two represent programmes which are more preparatory for tertiary 
education.

14% chose vocational programmes related to health, childcare, commerce or restaurants.1.
13 % chose vocational programmes related to industry, construction or engineering.2.
35 % chose the social science, media or art programmes.3.
27 % chose the natural science or technology programmes. 4.

Science for all or science for some
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Table 1. To what extent do students agree with the following statements about the science classes 
they have had at school? Means, standard deviations (SD), mean differences (girls-boys), stan-
dard error differences (SED) and p-values. Mean differences in bold face are for statements with 
statistically significant gender differences with p-values.  1=disagree   4=agree

Statement
Girls

 mean 
(SD)

Boys
 mean 
(SD)

All
mean
(SD)

Mean dif-
ference
Girl-Boy

SED p

1. School science is a difficult 
subject

2.68
(1.01)

2.34  
(1.05)

2.50 
(1.04)

0.34 0.076 <0.001

2. School science is interesting 2.73 
(1.04)

2.69
(1.10)

2.71  
(1.07)

0.04 0.079

3. School science is rather easy 
for me to learn

2.53
(1.07)

2.66
(0.96)

2.60
(1.02)

-0.13 0.075

4. School science has opened my 
eyes to new and exciting jobs

2.06
(1.05)

2.08
(1.04)

2.07
(1.04)

-0.02 0.077

5. I like school science better 
than most other subjects

1.87 
(1.02)

2.02
(1.09)

1.95
(1.06)

-0.15 0.078

6. I think everybody should learn 
science at school

2.90
(1.09)

2.73   
(1.14)

2.81  
(1.12)

0.18 0.082

7. The things that I learn in sci-
ence at school will be helpful 
in my everyday life

2.75 
(1.00)

2.63
(1.04)

2.69
(1.02)

0.12 0.075

8. I think that the science I learn 
at school will improve my 
career chances

2.51   
(1.11)

2.52    
(1.11)

2.52   
(1.11)

-0.01 0.081

9. School science has made me 
more critical and sceptical

1.96
(0.89)

2.11   
(0.98)

2.04 
(0.94)

-0.15 0.069

10. School science has increased 
my curiosity about things we 
cannot yet explain

2.53  
(1.10)

2.42  
(1.10)

2.47 
(1.10)

0.11 0.081

11. School science has increased 
my appreciation of nature

2.24
(0.96)

2.15
(0.98)

2.20
(0.97)

0.09 0.072

12. School science has shown me 
the importance of science for 
our way of living

2.16
(0.95)

2.19
(0.93)

2.18
(0.94)

-0.03 0.069

13. School science has taught me 
how to take better care of my 
health

2.35
(0.99)

2.26
(1.00)

2.30
(1.00)

0.09 0.073

14. I would like to become a 
scientist

1.56 
(0.93)

1.79  
(1.06)

1.68
(1.00)

-0.23 0.073 0.002

15. I would like to have as much 
science as possible at school

1.64
(0.90)

1.86  
(1.01)

1.75 
(0.96)

-0.22 0.071 0.002

16. I would like to get a job in 
technology

1.55
(0.88)

2.63  
(1.18)

2.12  
(1.18)

-1.08 0.077 <0.001

Anders Jidesjö et al.
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Table 2 shows results with mean values for the different choices of upper secondary programmes.

Table 2 displays significant differences between the categories of upper secondary choices. Only 
future science and technology students agree with a majority of the statements about their science 
classes in compulsory school. There are large statistically significant differences (p<0,001) between 
future science students and future non-science students in all statements in Table 2 except state-
ment 13 ‘School science has taught me how to take better care of my health’. Future vocational 
students and social science students have means below 2 for many statements, which is low on a 
four-point Likert scale. As an example, only about 5 % of future vocational students clearly agree 
(score 4) to statements like ‘School science has opened my eyes to new and exciting jobs’ and ‘I 
like school science better than most other subjects’. It seems as enrolment intentions for upper 
secondary school are correlated with student opinions about science lessons in the compulsory 
school system. The next step in this analysis is to find out what content are of interest to all stu-
dents.

Statement
Vocational 
programs

(health,
childcare…)

Vocational 
programs

(industry, con-
struction or 
engineering)

Social
science,
media
or art.

Science or 
technology

1. School science is a difficult subject 2.89 2.45 2.69 1.99

2. School science is interesting 2.60 2.47 2.49 3.32

3. School science is rather easy for me to learn 2.18 2.36 2.44 3.27

4. School science has opened my eyes to 
new and exciting jobs

1.70 1.70 1.80 2.90

5. I like school science better than most 
other subjects

1.55 1.72 1.64 2.76

6. I think everybody should learn science 
at school

2.51 2.39 2.81 3.33

7. The things that I learn in science at 
school will be helpful in my everyday life

2.42 2.34 2.66 3.12

8. I think that the science I learn at school 
will improve my career chances

2.05 2.01 2.32 3.38

9. School science has made me more criti-
cal and sceptical

1.74 1.85 2.07 2.33

10. School science has increased my curios-
ity about things we cannot yet explain

2.25 2.18 2.52 2.89

11. School science has increased my appre-
ciation of nature

1.97 2.06 2.27 2.34

12. School science has shown me the im-
portance of science for our way of living

1.95 1.99 2.24 2.47

13. School science has taught me how to 
take better care of my health

2.37 2.05 2.33 2.41

14. I would like to become a scientist 1.29 1.34 1.46 2.43

15. I would like to have as much science as 
possible at school

1.46 1.44 1.55 2.45

16. I would like to get a job in technology 1.46 2.54 1.63 2.83

Table 2. To what extent do students agree with the following statements about the science clas-
ses they have had at school? Mean values for categories created from students’ choices of upper 
secondary programs. 1=disagree   4=agree

Science for all or science for some
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What students want to learn
The 20 most popular of 108 different topics regarding what students want to learn are presented in Table 
3 with mean values for girls and boys, mean differences, standard error differences and p-values. 

Table 3. What students want to learn about. The 20 most popular topics out of 108 ranked ac-
cording to mean in a falling order. Means with standard deviations (SD), girls’ means, boys’ 
means, mean differences (girls-boys), standard error differences (SED) and p-values. Mean dif-
ferences in bold face are statements with statistically significant gender differences with p-values.            
1=Not Interested   4=Very Interested

Statement
Mean
(SD)

Girls
mean

Boys 
mean

Girls mean - 
Boys mean SED p

How to exercise to keep the body fit 1.
and strong

3.03
(0.96)

3.21 2.87 0.34 0.069 < 0.001

How it feels to be weightless in space2. 3.00
(1.02)

2.90 3.10 -0.20 0.075 0.008

The possibility of life outside earth3. 2.93
(1.05)

2.96 2.91 0.06 0.072

Why we dream while we are sleeping, 4.
and what the dreams may mean

2.93
(1.06)

3.35 2.55 0.81 0.077 < 0.001

How different narcotics might affect 5.
the body

2.84
(1.00)

3.14 2.56 0.58 0.070 < 0.001

How alcohol and tobacco might affect 6.
the body

2.83
(0.98)

3.12 2.57 0.55 0.069 < 0.001

What to eat to keep healthy and fit7. 2.81
(1.02)

3.13 2.52 0.60 0.072 < 0.001

What we know about HIV/AIDS and 8.
how to control it

2.80
(1.01)

3.20 2.44 0.76 0.069 < 0.001

How to perform first-aid and use basic 9.
medical equipment

2.79 
(1.00)

3.12 2.50 0.62 0.070 < 0.001

Phenomena that scientists still cannot 10.
explain

2.77 
(1.12)

2.71 2.84 -0.13 0.082

Thought transference, mind-reading, 11.
sixth sense, intuition, etc…

2.77 
(1.11)

3.10 2.47 0.63 0.079 < 0.001

Sexually transmitted diseases and how 12.
to be protected against them.

2.77 
(0.97)

3.11 2.45 0.66 0.067 < 0.001

Cancer, what we know and how we can 13.
treat it

2.74 
(1.03)

3.11 2.39 0.72 0.071 < 0.001

How meteors, comets or asteroids may 14.
cause disasters on earth

2.71 
(1.04)

2.61 2.81 -0.20 0.076 0.009

How my body grows and matures15. 2.69
(1.00)

2.95 2.46 0.49 0.072 < 0.001

How computers work16. 2.69
(1.03)

2.38 2.98 -0.61 0.071 < 0.001

Sex and reproduction17. 2.68
(0.94)

2.85 2.53 0.32 0.068 < 0.001

Black holes, supernovas and other 18.
spectacular objects in outer space

2.67 
(1.11)

2.57 2.76 -0.20 0.081 0.016

How to protect endangered species of 19.
animals

2.65
(1.02)

2.91 2.42 0.49 0.073 < 0.001

Unsolved mysteries in outer space20. 2.65
(1.12)

2.66 2.63 0.03 0.083

Anders Jidesjö et al.
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Science for all or science for some

Table 4. What students do not want to learn. The 20 least popular topics out of 108 ranked accor-
ding to mean in a falling order. Means with standard deviations (SD), girls’ means, boys’ means, 
mean differences (girls-boys), standard error differences (SED) and p-values. Mean differences in 
bold face are statements with statistically significant gender differences with p-values. 
                                               1=Not Interested   4=Very Interested1=Not Interested   4=Very Interested

Statement
Mean 
(SD)

Girls 
mean

Boys 
mean

Girls 
mean-
Boys 
mean SED p

89. How the sunset colours the sky 2.08 (0.97) 2.31 1.87 0.44 0.069 <0.001

90. How different musical instruments produce 
different sounds

2.08 (0.98) 2.06 2.09 -0.03 0.072

91. The ability of lotions and creams to keep the skin 
young

2.05 (1.03) 2.54 1.60 0.94 0.068 <0.001

92. Why religion and science sometimes are in conflict 2.05 (1.02) 2.22 1.88 0.34 0.074 <0.001

93. How different sorts of food are produced, 
conserved and stored

2.02 (0.88) 2.02 2.03 -0.01 0.065

94. How to improve the harvest in gardens and farms 2.02 (0.93) 1.99 2.04 -0.06 0.068

95. Optical instruments and how they work 
(telescopes, cameras, microscopes, etc.)

2.01 (0.90) 1.88 2.11 -0.23 0.066 <0.001

96. Atoms and molecules 1.99 (1.02) 1.84 2.13 -0.29 0.074 <0.001

97. Organic and ecological farming without use of 
pesticides and artificial fertilizers

1.99 (1.00) 2.07 1.91 0.16 0.074 0.026

98. How scientific ideas sometimes challenge religion, 
authority and tradition

1.94 (0.98) 1.96 1.91 0.05 0.072

99. How mountains, rivers and oceans develop and 
change

1.93 (0.84) 1.96 1.90 0.06 0.061

100. How technology helps us to handle waste, garbage 
and sewage

1.90 (0.87) 1.81 1.98 -0.17 0.064 0.008

101. Why scientists sometimes disagree 1.87 (0.90) 1.88 1.86 0.02 0.066

102. Benefits and possible hazards of modern methods 
of farming

1.87 (0.89) 1.83 1.90 -0.07 0.066

103. Plants in my area 1.84 (0.85) 1.92 1.75 0.17 0.062 0.006

104. Detergents, soaps and how they work 1.81 (0.82) 1.94 1.69 0.25 0.059 <0.001

105. How plants grow and reproduce 1.79 (0.83) 1.84 1.75 0.08 0.061 0.171

106. Famous scientists and their lives 1.66 (0.84) 1.59 1.72 -0.13 0.062 0.032

107. How crude oil is converted to other materials like 
plastics and textiles

1.58 (0.77) 1.47 1.68 -0.20 0.056 <0.001

108. Symmetries and patterns in leaves and flowers 1.40 (0.68) 1.53 1.28 0.25 0.049 <0.001
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Table 5. What girls and boys want to learn about ranked according to means in a falling order. 
Mean values and mean differences. Common items in italic. 
1=Not Interested   4=Very Interested

Anders Jidesjö et al.

What girls want to learn
Girls 
mean

Girls-
Boys 
mean What boys want to learn

Boys 
mean

Girls-
Boys 
mean

1. Why we dream while we are 
sleeping, and what the dreams 
may mean

3.35 0.81 How it feels to be weightless in 
space

3.10 -0.20

2. How to exercise to keep the 
body fit and strong

3.21 0.34 How the atom bomb functions 3.03 -0.91

3. What we know about HIV/AIDS 
and how to control it

3.20 0.76 Explosive chemicals 3.01 -0.98

4. How different narcotics might 
affect the body

3.14 0.58 How computers work 2.98 -0.61

5. What to eat to keep healthy and 
fit

3.13 0.60 The possibility of life outside 
earth

2.91 0.06

6. How alcohol and tobacco might 
affect the body

3.12 0.55 Biological and chemical 
weapons and what they do to 
the human body

2.88 -0.64

7. How to perform first-aid and use 
basic medical equipment

3.12 0.62 How to exercise to keep the 
body fit and strong

2.87 0.34

8. Sexually transmitted diseases 
and how to be protected against 
them

3.11 0.66 Phenomena that scientists still 
cannot explain

2.84 -0.13

9. Cancer, what we know and how 
we can treat it

3.11 0.72 How meteors, comets or 
asteroids may cause disasters 
on earth

2.81 -0.20

10. Thought transference, mind-
reading, sixth sense, intuition, 
etc...

3.10 0.63 Black holes, supernovas and 
other spectacular objects in 
outer space

2.76 -0.20

11. Eating disorders like anorexia or 
bulimia

3.09 1.38 How cassette tapes, CDs and 
DVDs store and play sound and 
music

2.76 -0.52

12. Biological and human aspects 
of abortion

3.02 1.13 The effect of strong electric 
shocks and lightning on the 
human body

2.74 -0.48

13. The possibility of life outside 
earth

2.96 0.06 Rockets, satellites and space 
travel

2.74 -0.61

14. How my body grows and 
matures

2.95 0.49 Brutal, dangerous and 
threatening animals

2.70 -0.20

15. Life and death and the human 
soul

2.94 0.67 How things like radios and 
televisions work

2.67 -0.42

16. How to protect endangered 
species of animals

2.91 0.49 The use of lasers for technical 
purposes (CD-players, bar-code 
readers, etc.)

2.67 -0.74

17. Birth control and contraception 2.91 0.69 Very recent inventions and 
discoveries in science and 
technology

2.67 -0.52

18. How it feels to be weightless in 
space

2.90 -0.20 How mobile phones can send 
and receive messages

2.66 -0.20

19. Epidemics and diseases 
causing large losses of life

2.88 0.62 Unsolved mysteries in outer 
space

2.63 0.03

20. How to control epidemics and 
diseases

2.88 0.56 How petrol and diesel engines 
work

2.61 -0.96
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The most popular topics are a student’s own body, health and diseases. Space and phenomena we 
cannot explain are also popular, and these topics show the smallest gender differences. Students 
want to learn more about what to eat and how to exercise to keep the body healthy and fit. There 
is also a relatively large interest in alcohol, narcotics and tobacco and how they affect the body as 
well as with why we dream when we sleep and what dreams mean. The items concerning health 
are important questions both in research and for society in general. HIV/AIDS, cancer, how to 
perform first aid and use basic medical equipment, sex and reproduction and how to protect 
oneself from sexually transmitted diseases are also contexts of health with a strong connection 
to societal matters. Space is another interesting context for young people today and several items 
about this are among the 20 most popular things students want to learn about. One topic is how 
to protect endangered animal species. This context deals with biological diversity and is the stage 
for important discussions in science today. How computers work is also put forward; computers 
of course have a great impact on our way of living. 

The 20 least popular topics are presented in Table 4 with mean values for girls and boys, mean 
differences, standard error differences and p-values.

The least interesting topics include how different musical instruments produce sounds; the ability 
of lotions and creams to keep skin young; how different foods are produced, conserved and stored; 
how to improve garden and farm harvests; optical instruments and how they work; organic and 
ecological farming; plants in my area and how they grow and reproduce; detergents, soaps and 
how they work; and how crude oil is converted to other materials. These are ten topics one could 
call everyday life contexts and young people dislike them the most. One may have expected that 
for example lotions and creams would come out on top because it is connected to the body and 
many people use it every day. This is not the case. The most popular topics include modern diseases, 
what to eat and how to exercise to keep the body fit, not how food is produced, conserved and sto-
red. In addition, atoms and molecules are at the bottom list. The idea of particles causing phenomena 
in the world is a fundamental aspect of science but the students seem to dislike it the most.

Gender differences
Table 5 shows gender differences in science topics with the 20 most popular items for boys and 
girls, presented with mean values and mean differences. 

A closer look at girls’ and boys’ most popular topics reveals that there are both common interests 
and divergences (Table 5). The overall mean for girls is 2.41 and for boys 2.31. Some unusual 
contexts in science education are found among the girls e.g. ‘life and death and the human soul’ 
together with ‘thought transference and mind reading’. How to exercise to keep the body fit and 
strong as well as space are popular topics for both sexes. Girls are oriented towards health issues 
and the body, why we dream, diseases, drugs, abortion, eating disorders, and occultism. Boys are 
oriented towards space, bombs, explosive chemicals, weapons and new technology.

Science students versus non-science students 
As there are significant differences between future science students and future non-science stu-
dents concerning their opinions about their science lessons, it is interesting to see if those differ-
ences persist when it comes to where their interest lie. When looking at all the 108 items in this 
part of the ROSE questionnaire, students who have chosen science or technology programmes for 
upper secondary school have an overall mean of 2.53 compared with all the other students’ overall 
mean of 2.36 which is a significant difference (t=5.67, p<0.001). Nevertheless, future science stu-
dents have the same favourite topics as other students. 

Science for all or science for some
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Discussion
Secondary students’ opinions of school science
Students finishing compulsory school have an interest in science and technology and want to 
learn more about them, but there is considerable variation. When students were asked about 
school science lessons, the opinions of boys and girls were largely the same. School science is not 
interesting when compared with other school subjects (Table 1). A study by Lyons (2006) indi-
cated transmissive pedagogy, perceived difficulty and decontextualized science content as princi-
pal problems facing school science. In other words, if young people are to be shown what labour 
markets connected to science and technology can offer, then out-of-school experiences could be 
an important aspect to consider when contextualizing science content in late compulsory school. 
These results are similar to those found in England by Jenkins and Nelson (2005). They summa-
rized their results as ‘important but not for me’. If the connection to employment is not clear, it 
might be possible to help students see what can be in it for them by discussing for example the 
use of knowledge for social progress. It does not mean that everyone should study science and 
technology. Discussing what science means for welfare and life style is an important part of scien-
tific literacy (Millar, 2006) and also part of the Swedish science curriculum (the National Swedish 
Agency for Education, 2000). A limitation in our study is that the ROSE findings are based on 
the perceptions of students, which are only one consideration of the curriculum. We do not know 
about their teachers’ opinions or other stakeholders’ views on these matters. Lindahl (2003) made 
direct observations, interviewed Swedish students and analyzed how they perceived their science 
lessons and what influenced their choice for upper secondary school and her work is part of the 
review carried out by Lyons (2006). Our study thus corroborates studies in different countries, us-
ing different methodologies but pointing to similar problems with school science. 

There is a message from many students that they do not think school science has made them more 
critical and sceptical, it has not increased their curiosity about things we cannot explain, it has 
not increased their appreciation of nature or the importance of science for our way of life nor has 
it helped them understand how to better take care of their health. Science instruction could play 
a very important role in all these areas and Millar (2006) emphasizes several of these aspects as 
fundamental parts of scientific literacy in practice. He argues it is not only a question of know-
ing some content, just as important is having ideas about science, e.g. awareness regarding data 
and their limitations, how knowledge is produced within scientific communities and the ability to 
make informed decisions while staying awake to possible undesired consequences. Millar argues, 
like others, that science and technology are important in the education of citizens. The ROSE data 
reported here indicate that many implications from the part played by science in our way of living 
are not clear to learners. An appreciation of nature and an understanding of the way resources are 
used in developing more sustainable methods of exploitation have direct implications for our way 
of life, our health and are key issues for many researchers today. Contemporary issues facing so-
ciety are important, yet students do not seem to perceive the relevance of science and technology 
to these issues. More research is needed into what this means in the shaping of relevant learning 
environments. 

“Pre-professional training for some’ or ‘scientific literacy for all”
When sorting the data according to choices students made for upper secondary level, a new picture 
emerges. Only those who chose science or technology programmes show a positive overall attitude 
towards compulsory school science, while those headed towards vocational programmes, social 
sciences, art or the humanities seem to be negative. Science instruction in late compulsory level 
seems to be oriented only to students with an interest in advanced science studies. Science instruc-
tion seems to have taken place in a perspective of ‘learning for science’ instead of ‘learning from 
science’ (Fensham, 1988, 2000), which has consequences for establishing a scientifically literate 
population. This means that there are indications that most students perceive science instruction 
in late compulsory level as ‘pre-professional training for some’ instead of ‘scientific literacy for all’. 
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Millar (2006) discusses the need for new curriculum content when establishing a compulsory core 
science course. This is because the school science curriculum does not include many of the things 
people have to manage today. He points to health and environmental issues as important examples 
with epidemiology and clinical sciences as essential knowledge fields in this regard. In the Swedish 
curriculum the point of including science and technology in compulsory schooling is to prepare all 
people for citizenship, not to train a few for further studies. The important finding in the present 
study is that there are significant differences between the opinions of future science students about 
school science and the opinions of all other students.

With this in mind, what then are all students interested in learning about in science and technol-
-

sition of deciding. The point is to put forward their perspectives as an important voice and regard 
them as qualified participants in fundamental decisions (Jenkins & Nelson, 2005) and not only as 
receivers of instruction. Another reason for asking students is that today most people are consum-
ers, rather than producers, of scientific knowledge. Science and technology are part of compulsory 
education as a prerequisite for citizenship. Societal development is changing the experiences that 
young people go through and this has consequences for what they find important to learn. Thus 
in order to develop further, school science should recognize these changing circumstances and 
consider what it is that all students want to learn about. 

What students want to learn 
Baram-Tsabari and Yarden (2005) analyzed spontaneous questions asked by children after watch-
ing a television programme in Israel and found that their interest in science and technology con-
cerned biology with a focus on health issues; the human body; nutrition; technology with a focus 
on computers; the Internet; modern artefacts; astrophysics with a focus on the Big Bang; space-
craft; and the possibility of extraterrestrial life. In brief, this is perfectly in line with the ROSE 
data reported here. Lindahl (2003) drew similar conclusions from a qualitative approach, as did 
Osborne and Collins (2001). In spite of the fact that the studies use different methodologies, are 
carried out in different countries with different school systems and the samples vary somewhat in 
age, our results point in a similar direction, i.e. students’ interest of societal challenges of present 
importance. In many of these contemporary challenges, science and technology constitute essen-
tial parts. Keeping healthy, life on Earth and the universe are three examples that young people 
find interesting. In the Swedish curriculum there are learning objectives in this direction (the 
National Swedish Agency for Education, 2000). These topics can also be found among the ‘core 
science modules’ in Millar’s (2006) science for citizenship course. In the latest review of students’ 
attitudes towards science carried out by Osborne, Simon and Collins (2003) the importance of a 
‘science in society’ perspective in school science is emphasized. Their detailed analysis indicates 
that school science offers mostly a backward looking view on well established scientific knowl-
edge while students’ interests are concerned with what is of immediate importance and the future. 
Hence, if school science is estranged from socio-scientific issues, it will have serious consequences 
for the learners’ perceived relevance. With the ROSE data, it is possible to look at some of the 
socio-scientific issues students put forward but by this, we have not said that these issues are the 
only important ones. More studies are needed that pay attention to teachers selection and treat-
ment of content, the role of media and other stakeholders’ involvement with science content and 
the consequences of this when young people encounter school science.

There is a topic in the questionnaire related to telepathy, mind reading, sixth sense and intuition. 
One might call this context ‘unscientific’. Nevertheless, these matters are discussed in society today 
and many people claim that they may be used to solve crimes and cure diseases. These beliefs chal-
lenge a trust in science and technology as fundamental for welfare and social order. In this connec-
tion, it is important to understand what the points are with a scientific world picture. There is no 
point in making any firm inferences, there is only one statement going in this direction, but when 
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looking at what the girls point at (Table 5) it comes up again as ‘life and death and the human 
soul’. Maybe the interest in those items is in line with the others, i.e. students want to learn more 
about all the things that are important for our way of life, i.e. socio-scientific issues. Students claim 
that school science has not increased their curiosity for things we cannot explain. When they are 
asked what they want to learn about, ‘phenomena that scientists cannot explain’ comes up among 
the 20 most popular (see Table 3). Does this mean that there needs to be a context of adventure 

mentioned in this paper, together with the ROSE results, this is a plausible identification of aspects 
that is engaging for students in the end of compulsory school. Students in secondary education 
pay much attention to the human dimensions of science and technology from a global and inter-
national standpoint, results also found and discussed by Baram-Tsabari and Yarden (2005).

What students do not want to learn about is also interesting. One way to understand these results 
is that students have learnt enough about these items and are satisfied with their knowledge about 
them. On the other hand, if these things were taught in school science, would it not be expected 

put these results in a cause - effect relationship. Maybe, it could be that the students’ interests are 
mainly influenced from other variables than those in school. What about parental aspirations, me-

way of interpreting the results is that they are effects from pedagogies used in the schools where 
ROSE data was collected. In Sweden the school mission is formulated in terms of objectives and 
capabilities and teachers are free when it comes to the type of teaching and content arrangement 
(the National Swedish Agency for Education, 2000). Nevertheless, the consistency in the national 
data set rather implies that there are underlying cultural effects. Furthermore, in the international 
ROSE data set (Schreiner, 2006) the consistencies among students in the western world also make 
it probable that there are important cultural elements influencing what students find relevant. 
Osborne, Simon and Collins (2003) point out that it is not curriculum variables that determine 
student attitudes towards school science, it is teacher variables and the need for more research 
investigating those circumstances. 

Many students dislike a context like beauty: ‘how sunset colours the sky’, technology contexts like: 
‘benefits and possible hazards of modern methods of farming’ and ‘how technology helps us han-
dle waste, garbage and sewage’. Moreover, students are not really interested in why religion and 
science sometimes are in conflict, how scientific ideas sometimes challenge religion, authority and 
tradition, why scientists sometimes disagree and famous scientists and their lives. These constitute 
topics dealing with scientific practice and its relation to society. The history of science contains 
fascinating stories that lead to many insights and a better understanding of modern phenomena. 
‘Things that scientists still cannot explain’ is among the most popular topics and ‘why scientists 
sometimes disagree’ is among the least popular topics. It is not easy to understand what this is all 
about. Maybe the message is again that students want to learn about today’s content, not about 
people in the past. Students are more inclined to show interest in tomorrow’s science than in yes-
terday’s findings. Today many different actors are involved in presenting science and technology, 
e.g. science centres, computer games, Internet, television and magazines. These interest groups 
treat content in a way that encourages people to visit exhibitions, look at programmes or read 
papers and magazines. These circumstances mean that the ways in which school science presents 
its topics sometimes are challenged by other stakeholders. The consequences of this for student 
experiences and for the public function of school science instruction needs to be considered, as 
discussed by Jenkins and Nelson (2005) and Osborne and Collins (2001). This is one way to fur-
ther investigate cultural conditions that may have importance for understanding young people’s 
manifestation of will, in this case what they want to learn or not want to learn about. 

One final thing to discuss has to do with the gender differences in Tables 3, 4 and 5. Schreiner 
(2006) tried to interpret ROSE data from other approaches than gender but concluded that stu-
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dent interest in science is gender-specific. In the Swedish data, girls are more positive towards 
what they want to learn and more negative towards what they do not want to learn. To generalize, 
girls are oriented towards the human body, health, space and occultism and boys are oriented 
towards space, technology and weapons. Where girls in secondary education want to learn how 
to protect endangered animal species, boys want to learn about brutal, dangerous and threatening 
animals. Of course, there are pitfalls in generalizing; a boy can have a girl’s profile and vice versa. 
Nevertheless, there are significant differences, which are worthy of attention.

Conclusions
One important finding in this paper is that compulsory school science in Sweden caters for the in-
terests of only a minority of students, i.e. those who decide to study science or technology in upper 
secondary school. This has consequences for education of the general population as scientifically 
literate citizens. This is not in line with the Swedish curriculum where science and technology is 
part of preparation for citizenship. There is a need for additional studies to search for cause-effect 
relations.

Another finding is that secondary student perspectives seem to be in line with modern global chal-
lenges facing humanity but there are important differences between boys and girls. The concepts 
of ‘attitudes towards science’ or ‘towards different school subjects’ are too broad. Research needs 
to be more specific and relate to the specific content being discussed because students show an 
interest in content, not in subjects. For example, some contents related to biology and physics are 
among the top 20 that students want to learn about, other contents related to those subjects are 
not deemed interesting. Maybe we can learn something from the learners and carry out research 
on what societal development might mean for school science instruction, i.e. to understand stu-
dent interest as a function of their prior experiences. Adopting this approach involves making the 
learner’s perspectives on content a central rather than marginal issue. 

Science and technology are relevant parts of compulsory education since they are important for 
our way of living. If compulsory schools fail to establish an agenda where thinking and doing 
science is fun, where science involves participation, the result will be alienation and a feeling of 
being an outsider. In the absence of knowledge, mysticism grows. Democracies enlighten their 
citizens in important cultural values and the educational system is part of this. To treat science and 
technology content in contexts that contribute to important cultural values for different groups 
is of great importance and needs to be better understood. The voices of learners are a clear and 
distinct proof of this. 
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Abstract
This article presents comparisons concerned with secondary school science teachers’ and their stu-
dents’ beliefs about science and technology and also what science content secondary science teachers 
teach and what their students want to learn. Student data are part of the Relevance of Science Educa-
tion (ROSE) study and the teacher data are part of an extensive study carried out only in Sweden. The 
results indicate that both secondary science teachers and their students are optimistic about science 
and technology as essential parts of societal development. When content from these knowledge fields 
is considered for instruction, significant disparities exist between what teachers teach and what their 
students want to learn. Additional results concerning the secondary science teachers’ beliefs, ‘out-of-
school experiences’, ‘Science Technology and Society’ (STS) approaches and ‘inquiry-based instruction’ 
are pointed out as important for the development of science instruction in secondary schools. The 
results are discussed in the contexts of students’ voices and teachers’ beliefs.
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Introduction
There is a new volume of research concerned with students’ attitudes towards science. One pro-
blem area is the recruitment of future professionals and consequently, there is a main concern in 
many countries about the declining trend in the number of students pursuing science education 
(George, 2006). Another problem is concerned with the establishment of a scientific literacy ap-
proach in compulsory schools, not solely concentrating on recruitment but on educating everyone
for a citizenship in which science and technology constitute an essential part (Bybee, 1997; DeBo-
er, 2000; Fensham, 2000; Kolstoe, 2000; Osborne & Collins, 2001). These two purposes of science 
at compulsory level are treated by Millar (2006) as ‘pre-professional training for some’ or ‘scientific 
literacy for all’ and can be recognized also in ‘vision 1’ and ‘vision 2’ for science education as ex-
pounded by Roberts (2007a;b). Pointed out by den Brok, Fischer and Scott (2005), little research 
has been done into what makes the teaching of science effective in the eyes of the students, a 
perspective critically reviewed by Jenkins (2006). Lyons (2006) compared students’ experiences of 
school science in different countries and found similarities in compliance with three themes, i.e. 
‘decontextualized content’, ‘transmissive pedagogy’ and ‘unnecessary difficulties’. Listening to the 
learners delivers the message that secondary science content in school does not connect to the real 
world, it is uncommunicative and thereby bound by authority instead of showing how evidence is 
produced by practical work and inferences that involve discussions in a sense of community. 

Osborne and Collins (2001) provide data from a focus-group study with students and in all their 
groups, students emphasise the importance of teachers, specifically in the way they present the 
science content and organise the work. In a review of students’ attitudes towards science (Os-
borne, Simon & Collins, 2003) there is substantial evidence pointing to the significance of teachers 
and teacher styles. They also point out that students seem to be more in line with science in society, 
which means that contemporary socio-scientific issues are important for the students’ perceived 
relevance. School science seems to offer mostly a backward-looking view of well-established scien-
tific knowledge while students’ interests are concerned with what is of immediate importance and 
the future. Hence, if school science is estranged from ‘science in society’ it can be expected to have 
negative consequences for the learners’ perceived relevance. Lyons (2006) as well as Osborne et al. 
(2003) point out that many students like science the way it is presented by other actors in society 
but dissociate from the way it is treated in school. Likewise, Braund and Reiss (2006) point out the 
need for the contribution of out-of-school experiences to make science in school more authentic. 
From this, one question to ask is what opinions secondary science teachers’ and their students’ 
have about science and technology in society and in school. Another question is what secondary 
science teachers teach in comparison to what their students want to learn. 

One way to understand teachers’ teaching is to carry out research into teachers’ beliefs (Pajares, 
1992). They can be good indicators of decisions and actions but are defined in many ways by 
different people and are hard to measure. Beliefs can develop into attitudes and values and they 
are best understood by looking at what a person ‘says, intends and does’ which implies putting 
beliefs into a broader ‘belief system’. Tsai (2002) found that science teachers’ beliefs about teaching 
science, learning science and their apprehension of the nature of science (NOS), are often rela-
ted in a belief system, called ‘nested epistemologies’, which influences how instruction is carried 
out. Almost all teachers in his study held a traditional view in all three dimensions. In short this 
means that teaching science is regarded as transferring knowledge to the students and learning 
science as reproducing a set of well-established truths. This implies that if any of these aspects are 
to be changed there need to be changes in all three dimensions. What the relationship to science 
content is needs further research. Tsai (2007) further develops this by showing how teachers’ ‘sci-
entific epistemological views’ vary across various dimensions and are related to how instruction 
is formed. There was no strong relationship to the students’ ‘scientific epistemological views’, but 
a strong relationship to how they perceive science learning environments. Newton and Newton 
(2001) point to the fact that teachers with less content knowledge rarely interact with their stu-
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dents in subject-relevant and causal questions. den Brok et al. (2005) explain the importance of 
interaction as understood by ‘influence’ and ‘proximity’, for students’ attitudes (see also Jarvis & 
Pell, 2004). Waters-Adams (2006) adds to this by emphasizing that there is no linear relation bet-
ween knowledge and putting it into practice. This complexity was not described until as late as the 
1990s. Beliefs about ‘teaching science’, ‘teaching children’ and ‘understanding of NOS’, develop 
with teaching experience. All three aspects need to be considered because they influence each 
other. Keys (2005) shows that the intended curriculum is never fully implemented and describes 
four expressed beliefs, ‘platonic’, ‘organizational’, ‘associated’ and ‘transitional’. When these beliefs 
are not implemented, teachers explain this as being caused by lack of provision of resources, time 
and professional support. Keys calls for more research into teachers’ beliefs, which can provide 
information about how to bridge the gap between the intended and enacted curriculum. The same 
type of question was raised in 1979 by Galton and Eggleston (1979). 

Is there any way to take this further? It seems to be hard to establish an agenda in school science 
that is more attuned to the needs of children (Brown & Melear, 2005). They propose inquiry-
based projects as one way to develop further and seek relationships between teachers’ beliefs and 
actions. In their study, teachers say that they like inquiry-based instruction but often their actions 
are not in line with this approach. Trumbull, Scarano and Bonney (2006) confirm this and point 
to underlying beliefs about teaching and learning as the most important factors that need to be 
reflected on. Bencze, Bowen and Alsop (2006) also point in this direction. Teachers ‘scientific 
theory profiles’ can be understood from two continuums, realist to anti-realist and rationalist to 
naturalist. Those with an orientation towards naturalist/anti-realist profiles were more inclined 
to put forward student-directed and open-ended projects, drawn from history, philosophy and 
the sociology of science. Watts, Alsop, Gould and Walsh (1997) show how students’ questions 
cause critical incidents that teachers have to reflect upon. Those reflections involve becoming 
learner sensitive, thinking about NOS and the aims of science education. Another way to become 
learner sensitive is to ask the students to write down questions they would like to ask instead of 
asking what they think is difficult (Mashill & Pedrosa de Jesus, 1997). The students have relevant 
questions, they can formulate them and they do not fall into alternative conceptions but rather 
reflect on their lack of understanding. van Zee, Iwasyk, Kurose, Simpson and Wild (2001), further 
elaborate this. They identified four aspects that help to establish interaction between students 
and teachers. Firstly, that students ask questions when they are invited to do so, secondly, that 
students ask about contexts they have experienced, thirdly, that students feel safe and secure in 
a learning environment so that different ways of looking at things can be examined and fourthly, 
work in small groups where students can talk without the teacher interfering. The teachers’ role 
is to direct the students towards conceptual understanding and ask them to elucidate and explain. 
Martín-Díaz (2006) adds that teachers’ educational background and teaching experiences are 
also important for being able to bring in new content and this should be considered in in-service 
training (see also Jarvis & Pell, 2004). Sabatini and McLoughlin (1999) describe the importance 
of how to educate prospective teachers to make science relevant, both for them and subsequently 
for the students. 

Tan (1988) demonstrates how a curriculum is part of the development of a culture. Science is em-
bedded in the educational system from the increasing needs of public welfare and the population. 
Due to social concerns and the need for relevance, reforms in teaching science should be based 
on the recognized needs, economic realities and characteristics of the socio-cultural environment. 
Bennett, Lubben and Hogarth (2007) reviewed the effects of context-based and STS approaches in 
eight different countries and found evidence that these approaches improve both girls’ and boys’ 
attitudes towards school science, reduce gender differences in attitudes and do not worsen their 
achievements (see also Mee-Kyeong & Erdogan, 2007). 

It seems that the students’ alienation from secondary school science has a lot to do with teacher 
variables and out-of-school approaches. The aim with this paper is to investigate these questions. 
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Results are presented from a comparative study of secondary science teachers and their students. 
The first part constitutes a comparison between secondary science and technology teachers’ and 
their students’ opinions about science and technology. The second part deals with what content 
science and technology teachers teach in secondary schools in comparison with what their stu-
dents want to learn. The third part is not comparative, instead it presents data about secondary 
science and technology teachers’ beliefs about their science lessons together with details about 
what they believe is important for their students’ interests. It also considers what sources of inspi-
ration have an influence on the teachers’ planning of science lessons and selection of contents. The 
student data are part of a large worldwide research project, the ‘Relevance of science Education’ 
(ROSE) study, under the direction of Professor Svein Sjøberg, University of Oslo. The teacher data 
have been generated by an extensive study inspired and enlarged from ROSE and has been car-
ried out only in Sweden. The national findings are analyzed on the basis of the following research 
questions:

-
dents with regard to science and technology? 

  their students want to learn? 

interests and what guides their selection of science content in school?

Methodology
In ROSE a questionnaire divided into eight different categories is used with items on a four-graded 
Likert-scale. In this paper data from two categories are presented. All other parts of the ROSE 
study including background, development, limitations, rationale, underlying ideas, data collection 
and methodological issues are critically described in Schreiner and Sjøberg (2004). 
The first category presented in this paper is ‘My opinions about science and technology’ which 
consists of sixteen statements about the relevance of science and technology in society including 
some statements about scientists and their work. The endpoints of the scale in this category are 
‘disagree’ and ‘agree’. The teachers and their students have all answered the same questions.  

The second part uses data from the student questionnaire in the category ‘What I want to learn 
about’ with subheading ‘How interested are you in learning about the following?’ consisting of 
108 items. This category contains questions concerning astrophysics, earth science, human bio-
logy with sex and reproduction, genetics, zoology, botany, chemistry, optics, acoustics, electricity, 
energy, technology, ‘Science, Technology and Society’ (STS) and ‘Nature of Science’ (NOS). The 
questions are put in different contexts such as: spectacular phenomena, fear, technological ideas 
and inventions, aesthetical aspects, beauty, care, health, personal use and everyday relevance. The 
teacher questionnaire was developed from the student questionnaire. The question ‘What I want to 
learn about’ was changed to ‘What I teach about’ with the subheading ‘To what extent do you bring 
up the following in your instruction’. The endpoints of the scale were changed from ‘not interested 
– very interested’ to ‘not at all – thoroughly’. Otherwise every item throughout this category was 
kept and asked to the students’ teachers. These two data sets make a comparison possible between 
what secondary science teachers teach and what their students want to learn. 

The third and last part present ‘teachers’ opinions about their science lessons’ with three data 
sets. The first is concerned with ‘This is important for the students’ interest in science’ with 21 
questions, the second with ‘This is guiding me when I plan my lessons’ with 19 questions and the 
third with ‘To what extent do you agree with the following statements about science instruction’ 
with 20 questions.
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In the creation of the Swedish student questionnaire, the English original version was translated 
and then the Norwegian questionnaire was used to make comparisons and check for possible in-
distinctness. The translation was made as verbatim as possible without losing shades of meaning. 
Furthermore, other researchers read the translation and compared it with the English original. 
From this, a revised and final version was constructed. 

In the teacher questionnaire only the way of phrasing the questions were changed. In the catego-
ries presented in this paper all items were kept the same and can therefore be found in Schreiner 
and Sjøberg (2004). The additional questions, asked only to the teachers, are all presented in the 
third part of this paper. A final version of the teacher questionnaire was tested on some science 
teachers to eliminate indistinct items or wordings that were difficult to understand. From this, the 
final version was created. 

The sample
In 2003 the student cohort aged 15 in Sweden (ninth and last year in the Swedish compulsory 
school system) comprised about 110 000 individuals distributed over 1 577 schools. This informa-
tion was supplied from the national Swedish statistics agency ‘Statistics Sweden’ (http://www.scb.
se). From these, 30 schools were randomly selected out of a sample with nine stratum variables 
to assure correct weight for each type of school. Those variables are the same as in the OECD/
PISA study to ensure a national sample. The schools themselves selected one class each. The size 
of the classes varied from 20 to 35 students with the exception of one class with 15 students. A 
test-assistant visited each school, gave information about the project, distributed the question-
naires and later collected them. Nothing problematical was reported regarding data collection 
from a total of 751 students in 29 schools. Further details about the student sample are described 
in a technical report (Oscarsson & Jidesjö, 2005). The teacher questionnaire was sent by mail to 
all the 29 schools where student data were collected. In each school there was a contact person 
who carried them out with colleagues and sent them back by mail. Teacher data were collected in 
late spring 2004 with a total sample of 110. 

Swedish school science in compulsory level: Science studies
The current science curriculum is from the year 2000 and the directive is described in terms of 
‘goals to aim for in science studies’. There are goals that students should have attained by the 
end of the fifth and the ninth year. Three aspects recur throughout the science curriculum, i.e. 
‘knowledge of nature and Man’, ‘scientific activity’ and ‘use of knowledge’. There are descriptions 
of physics, chemistry and biology and a common science curriculum. The different parts support 
and complement each other to fulfil the national task. Furthermore, the field of science studies is 
linked to knowledge in other subjects in the school curriculum. The wording depicts science as a 
process developed through human activity, as the joy of discovery, as important for democracy, 
as a central part of Western cultural tradition and stresses the need for sustainable development. 
When it comes to the selection of content, and the use of different teaching methods and mate-
rials, teachers are free to choose as long as their students reach the capabilities postulated in the 
goals to aim for (the National Swedish Agency for Education, 2006).

Results
Secondary science teachers’ and their students’ opinions about science and technology
Table 1 presents 16 statements about science and technology ranked according to the mean values 
of secondary science teachers. In addition, students’ means for girls’ and boys’ respectively for the 
same items are presented.
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Secondary science teachers seem to be positive to science and technology in general, optimistic 
that it can help solve diseases and believe that these knowledge fields develop and change conti-
nually. They also show scepticism that scientists should always be trusted and are always neutral 
and objective and that science and technology can solve all problems. There is more ambivalence 
to if science and technology can help the poor and if they can assist in eradicating poverty and fa-
mine in the world. When comparing the teachers’ rankings with their students’ an almost identical 
pattern is displayed with slightly lower means among the students. Both boys and girls rank those 
statements in almost the same falling order as their teachers. The next step in this analysis is to 
investigate what science content that should be considered for instruction in school. 

Table 1. Secondary science teachers’ opinions about science and technology compared with their 
students’ opinions on the same statements, girls’ and boys’ respectively. The list is ranked accor-
ding to teacher means in falling order, with standard deviations (S.D.) and means for boys and 
girls. 
1=disagree  4=agree

 Statement Teacher  
mean (S.D.)

Girls
mean

Boys 
mean

1. Science and technology are important for society 3.90 (0.31) 3.08 3.07

2. A country needs science and technology to become 
developed 3.68 (0.47) 3.03 2.99

3. Science and technology will find cures to diseases 
such as HIV/AIDS, cancer, etc. 3.60 (0.63) 3.25 3.02

4. Thanks to science and technology, there will be 
greater opportunities for future generations 3.55 (0.66) 3.03 2.99

5. Scientific theories develop and change all the time 3.47 (0.65) 2.99 2.82

6. The benefits of science are greater than the harmful 
effects it could have 3.43 (0.72) 2.74 2.88

7. Science and technology benefit mainly the devel-
oped countries 3.27 (0.77) 2.84 2.90

8. Science and technology make our lives healthier, 
easier and more comfortable 3.02 (0.77) 2.50 2.66

9. New technologies will make work more interesting 2.92 (0.85) 2.54 2.87

10. Science and technology are the cause of the environ-
mental problems 2.78 (0.85) 2.44 2.44

11. Science and technology will help to eradicate pov-
erty and famine in the world 2.43 (0.91) 2.12 2.20

12. Science and technology are helping the poor 2.38 (0.80) 1.85 2.10

13. Science and technology can solve nearly all problems 2.00 (0.83) 1.80 2.13

14. Scientists follow the scientific method that always 
leads them to correct answers 1.84 (0.81) 2.05 2.31

15. Scientists are neutral and objective 1.63 (0.70) 1.80 2.02

16. We should always trust what scientists have to say 1.50 (0.62) 1.49 1.74
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What secondary science teachers teach and what their students want to learn about
This analysis is done first in Table 2 where the first 20 items out of 108 are ranked according to 
teachers’ selection of content compared with what their students want to learn. Teacher means are 
presented and compared with their students’ ranking, i.e. the position of the same items when they 
are ranked according to students’ means, by girls and boys respectively.

Table 2. Teachers’ selection of content compared with what their students want to learn. The list 
is ranked according to teachers’ means in falling order and presents the first 20 items with highest 
means and standard deviations (S.D.) out of 108. The comparison with students is presented with 
the position those items get by the students’ when ranked according to means for girls and boys 
respectively. 
1=never, 4=thoroughly

Topic Teacher mean 
(S.D.)

Girls
ranking

Boys 
ranking

1. Atoms and molecules 3.56 (0.66) 98 73

2. The greenhouse effect and how it may be changed 
by humans 3.31 (0.77) 60 68

3. How the human body is built and functions 3.31 (1.09) 22 51

4. Electricity, how it is produced and used in the 
home 3.25 (0.90) 102 50

5. How alcohol and tobacco might affect the body 3.21 (1.01) 6 23

6. How the ear can hear different sounds 3.20 (0.92) 71 74

7. How people, animals, plants and the environment 
depend on each other 3.16 (0.86) 70 80

8. The ozone layer and how it may be affected by 
humans 3.14 (0.80) 57 70

9. Sex and reproduction 3.13 (1.19) 23 30

10. How the eye can see light and colours 3.07 (0.87) 58 71

11. Heredity, and how genes influence how we de-
velop 3.03 (1.18) 21 62

12. How loud sound and noise may damage my hear-
ing 3.03 (0.93) 42 44

13. New sources of energy from the sun, wind, tides, 
waves, etc. 3.03 (0.83) 65 21

14. Chemicals, their properties and how they react 2.99 (1.05) 87 66

15. Sexually transmitted diseases and how to be pro-
tected against them 2.98 (1.19) 9 43

16. How different narcotics might affect the body 2.96 (1.04) 4 25

17. Birth control and contraception 2.93 (1.21) 17 65

18. How my body grows and matures 2.92 (1.10) 14 38

19. Inventions and discoveries that have changed the 
world 2.88 (0.76) 51 26

20. What to eat to keep healthy and fit 2.86 (0.96) 5 32
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Many of the items teachers lay stress on are ranked lowly by their students. Secondary science 
instruction seems to be in line with the students views only when it comes to ‘alcohol and tobacco’ 
and ‘sexually transmitted diseases’. Some of the items teachers teach a lot, are at the lower end of 
the girls’ ranking with the boys closely above. If the secondary students do not want to learn about 
many of the items that their science teachers teach, what then do they want to learn about and 
what is the teachers’ ranking of those items according to their means? This is presented in Table 3 
with the 20 first items out of 108.

Table 3. What secondary students want to learn about in science and technology compared whit 
their teachers’ selection of science content. The list is ranked according to students’ means in fal-
ling order and presents the 20 first items with highest means and standard deviations (S.D.) out of 
108. The comparison with teachers is presented with the position those items get by the teachers 
when ranked according to their means. 
1=Not interested, 4=Very Interested

 Statement Student Mean 
(S.D.)

Teacher 
ranking

1. How to exercise to keep the body fit and strong 3.03 (0.96) 65

2. How it feels to be weightless in space 3.00 (1.02) 73

3. The possibility of life outside earth 2.93 (1.05) 38

4. Why we dream while we are sleeping, and what the 
dreams may mean 2.93 (1.06) 101

5. How different narcotics might affect the body 2.84 (1.00) 16

6. How alcohol and tobacco might affect the body 2.83 (0.98) 5

7. What to eat to keep healthy and fit 2.81 (1.02) 20

8. What we know about HIV/AIDS and how to control it 2.80 (1.01) 30

9. How to perform first-aid and use basic medical equipment 2.79 (1.00) 61

10. Phenomena that scientists still cannot explain 2.77 (1.12) 53

11. Thought transference, mind-reading, sixth sense, intui-
tion, etc 2.77 (1.11) 106

12. Sexually transmitted diseases and how to be protected 
against them 2.76 (0.97) 15

13. Cancer, what we know and how we can treat it 2.74 (1.03) 52

14. How meteors, comets or asteroids may cause disasters on 
earth 2.71 (1.04) 57

15. How my body grows and matures 2.69 (1.00) 18

16. How computers work 2.69 (1.03) 75

17. Sex and reproduction 2.68 (0.94) 9

18. Black holes, supernovas and other spectacular objects in 
outer space 2.67 (1.11) 44

19. How to protect endangered species of animals 2.65 (1.02) 66

20. Unsolved mysteries in outer space 2.65 (1.12) 93
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Many of the things that students put forward as interesting to learn about are ranked lowly by 
their teachers. In Table 2 and 3 the disparities are almost like two different agendas and it is when 
it comes to science content in secondary schools, as seen from the teachers’ and the learners’ per-
spectives, that these two separate agendas appear. The next step in this analysis is to look more in 
detail at secondary science teachers’ opinions about their science lessons. 

Secondary science teachers’ opinions about their science lessons
To understand something about the disparities in content orientations presented in Table 2 and 
3, the continuation of this analysis turns to more detailed data concerning teachers’ beliefs about 
their science lessons. The first data set is concerned with what the teachers believe is important 
for students’ interests in science and technology, presented in Table 4. 

Table 4. Teachers’ opinions about their science lessons – ‘This is important for students’ interests 
in science’. Means, standard deviations (S.D.) and standard errors (S.E.). 
1=disagree  4=agree

 Statement Mean S.D. S.E.

1. Laboratory work 3.8 0.4 0.04

2. When instruction is about important questions in society 3.5 0.5 0.05

3. When students are allowed to tell what they know or what 
they have experienced 3.5 0.6 0.06

4. Be in nature 3.5 0.6 0.06

5. Do field trips 3.5 0.6 0.06

6. Play with science kits or technological tools 3.4 0.6 0.06

7. Instruction by the teacher 3.4 0.6 0.06

8. Do study tours 3.3 0.6 0.05

9. When the class have dialogues with the teacher 3.1 0.7 0.07

10. Talk in private with the teacher 3.0 0.7 0.07

11. Watch TV 3.0 0.6 0.06

12. Read in other books 3.0 0.7 0.07

13. Get into contact with companies working with science 2.9 0.8 0.08

14. Read in science school books 2.9 0.7 0.07

15. Write compositions 2.9 0.8 0.08

16. Take notes from the blackboard during expositions 2.8 0.8 0.08

17. Talk with friends 2.8 0.7 0.07

18. Write lab reports 2.7 0.8 0.08

19. Talk with parents 2.7 0.8 0.08

20. Talk with other adults, friends and relatives 2.7 0.8 0.08

21. Go to the cinema 1.9 0.8 0.08
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According to the teachers, almost all statements are important for maintaining students’ interests 
in their science lessons. Out-of-school experiences are ranked highly by the teachers as well as 
STS-approaches like ‘important questions in society’. In addition, experimental work and student 
centred views are put forward. If ‘out-of-school experiences’, ‘STS-approaches’ and to some extent, 
‘inquiry-based instruction’ are believed to be important for the students’ interests, in what ways 
do these influence the selection of contents? This is presented in Table 5 with data on secondary 
teachers’ opinions of what is important for their selection of contents when planning their science 
lessons.

Table 5. Teachers’ opinions about their science lessons – ‘”This is guiding med when I plan my 
lessons”. Means, standard deviations (S.D.) and standard errors (S.E.).
1=disagree, 4=agree 

The directive comes out as most highly ranked followed by the teachers’ own thoughts and ideas. 
Many of the items with means below 2.5 are practices outside school. For example, contacts with 
companies, ideas from Internet and TV seem to have a low impact on the teachers’ selection of 
science content, but are ranked highly by them as important for students’ interests in science (Ta-
ble 4). Can some of these circumstances have an influence on the mismatch in Tables 2 and 3? We 
asked the teachers to tell us about this, presented in Table 6. 

 Statement Mean S.D. S.E.

1. Curriculum and syllabuses 3.5 0.6 0.06

2. My own thoughts and ideas 3.4 0.6 0.06

3. Tip-offs from colleagues 3.0 0.7 0.07

4. Wishes from students 3.0 0.7 0.07

5. Local syllabuses 2.9 0.9 0.09

6. Important questions in society 2.8 0.7 0.07

7. The textbook and its putting up 2.6 0.8 0.08

8. Joint planning in working party 2.5 0.9 0.09

9. Ideas from Internet 2.4 0.7 0.07

10. Ideas from TV 2.4 0.7 0.07

11. Popular science magazines 2.4 0.8 0.08

12. Ideas from daily papers 2.3 0.8 0.08

13. Wishes or demands from head teacher 2.2 1.0 0.10

14. Specialist literature from my period of training 2.1 0.8 0.08

15. Ideas from radio 1.8 0.8 0.08

16. Wishes from parents 1.8 0.8 0.08

17. Contacts with companies 1.8 0.8 0.07

18. Close friends and people among my acquaintances 1.7 0.7 0.07

19. Ideas from weekly publication magazines 1.7 0.7 0.07
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Table 6. Teachers’ opinions about their science lessons – ‘To what extent do you agree with the 
following statements about science instruction?’ Means, standard deviations (S.D.) and standard 
errors (S.E.)
1=disagree, 4=agree

Teachers believe that it is possible to make science more interesting and that their students get an 
all-round education and are being prepared for everyday life, but there is some uncertainty about 
if science is clearly connected with the students’ everyday life. Furthermore, when the new cur-
riculum in science was introduced in Sweden in 2000, neither what is taught nor the instruction 
changed much according to the teachers. They do not work much together or in an interdiscipli-
nary manner and they are unsatisfied with their in-service training. 

 Statement Mean S.D. S.E.

1. It is possible to make science in school more interesting 3.6 0.6 0.06

2. Science teaching gives the students an all-round education 3.5 0.6 0.05

3. The science teaching prepares for everyday life 3.1 0.7 0.06

4. The students are working a lot with tasks and projects 2.9 0.7 0.07

5. Science instruction feels up to date and of today 2.8 0.7 0.07

6. The students are doing a lot of group-work 2.8 0.8 0.08

7. Science instruction is clearly connected with the students 
everyday life 2.7 0.7 0.07

8. The students are working a lot o their own 2.7 0.7 0.07

9. Science instruction prepare the students for future work 2.6 0.8 0.08

10. The students talks a lot and I answer questions 2.6 0.6 0.06

11. I often need to read over the content I teach about 2.5 1.0 0.09

12. In science we often work together on our school 2.4 0.9 0.09

13. In science we often work interdisciplinary 2.2 0.9 0.09

14. The new syllabus in year 2000 changed what I bring up 2.2 0.9 0.10

15. The new syllabus in year 2000 changed the instruction 2.2 0.9 0.09

16. I talk a lot and the students answer questions 2.1 0.7 0.07

17. The different subjects in science are best taught separately 2.1 1.0 0.10

18. The students are using the computers a lot 2.0 0.7 0.07

19. Boys are more interested in science than girls 1.9 0.9 0.09

20. I am satisfied with the in-service training I get in science 1.6 0.9 0.09
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Discussion
What are the differences between the opinions of secondary science teachers and their students with 
regard to science and technology? 
From the data presented in this paper there is agreement between science teachers and their stu-
dents that science and technology are essential parts of contemporary society and the future.
The result show few disparities. Earlier research points to contemporary socio-scientific issues, 
technology and future challenges as important aspects for young peoples’ willingness to participate 
in science instruction (Osborne et al., 2003). Science teachers agree that science and technology 
are important for society and that a country needs them to develop. There is also faith that these 
knowledge fields can solve serious diseases like HIV/AIDS, cancer and that science and technolo-
gy will make a contribution towards greater opportunities for future generations. For the most part 
both students and their teachers agree that science and technology make our lives healthier, easier 
and more comfortable and that new technology will make work more interesting. Another result 
is that there is ambivalence with regard to if science and technology will help to eradicate poverty 
and famine in the world and if these knowledge fields are helping the poor. Today, scientists are 
trying to solve environmental problems and to obstruct poverty traps. The Swedish curriculum 
also points to questions of globalization and an effort towards a more sustainable exploitation of 
resources which means that famine and poverty could be important contexts in school science.  

Neither the students nor their teachers are negative towards science and technology. Actually, we 
have found that they hold the same opinions and this is a finding we have found nowhere else 
in the literature. Nevertheless, when Lyons (2006) analyzed students’ experiences of secondary 
science classrooms he found ‘decontextualized content’, ‘transmissive pedagogy’ and ‘unnecessary 
difficulties’ as core themes. Sweden is one country in his study. How can this be the case? The le-
arners seem to be critical to school science at the same time as they are, like their teachers, positive 
to those knowledge fields as contributors to societal development. In what ways those opinions 
influence secondary science instruction is hard to decide, but ought to be further investigated as 
there are indications from research presented in the introduction of this paper that science in-
struction mainly focuses on facts established in the past and does not put much stress on future 
prospects. As students seem to dissociate themselves from these knowledge fields due to the ways 
they are dealt with in school, what is it that secondary science teachers cover in their lessons that 
can produce this kind of hesitance among the students? 

What are the differences between what secondary science teachers teach and what their students want 
to learn?
Another finding in this paper is the indication that an essential part of the content that is taught 
in secondary science classrooms is not in alignment with what students want to learn. Science 
teachers give precedence to contents such as atoms and molecules, the greenhouse effect, electri-
city, how the ear can hear, how the eye can see, how people, animals, plants and the environment 
depend on each other, how chemicals react and the ozone layer. These are all items that are far 
from the students’ rankings of the same items. The ones that are somewhat in line are ‘how alcohol 
and tobacco might affect the body’, ‘sexually transmitted diseases and how to be protected against 
them’ and maybe also ‘sex and reproduction’. Our results show that, it is when it comes to specific
contents in school, teachers and their students diverge in what they consider relevant. This is a 
way to make ‘teacher variables’ more comprehensible. Almost all teachers in Tsai’s (2002) study 
perceived teaching science as transferring knowledge to the students and learning science as the 
reproduction of a set of well-established truths. When investigating those perspectives further, 
teachers’ ‘scientific epistemological views’ were found to be strongly connected with how students 
perceive their science leaning environments (Tsai, 2007). Research that relates teachers’ work 
with specific contents seems to be poorly developed, despite that this topic is important due to the 
consequences for students’ experiences with secondary school science.
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Another approach to the problem is to begin with what students want to learn about and compare 
those items with the position they were given by the teachers. In doing so, similar divergences are 
revealed. Students interests are oriented to modern challenges such as health issues, astronomy, 
diseases and phenomena that scientists cannot explain while school science focuses on for exam-
ple atoms and molecules, electricity in our homes, how chemicals react, how the eye can see and 
the ear can hear together with the ozone layer. Another way of expressing it is that young teenag-
ers want to learn about contemporary science while much of the instruction in secondary science 
classrooms focuses on learning a collection of well-established facts, in line with the discussion of 
Osborne et al. (2003). What kinds of traditions have an influence on these two agendas? Is this 
an undesirable situation? And what can we learn from research, paying attention to teachers’ and 
students’ views? 

What are secondary science teachers’ beliefs concerning what is important for their students’ interests 
and what guides their selection of science content in school?
When asking the teachers about what is important for students to help them take an interest in 
science, laboratory work comes out as being most important, followed by when teaching is about 
‘important questions in society’. When ‘students are allowed to tell what they know and experi-
ence’, ‘being in nature’, ‘doing field trips and study tours’ and ‘playing with science kits’ are also 
mentioned. Surveys, class dialogues and private talks with the teacher are also emphasized. Many 
of these statements fit the discussion about inquiry-based instruction. Several researchers point to 
the importance of this approach to take this field further, and secondary science teachers seem to 
agree. One problem is that this approach appears to be hard to establish (Brown & Melear, 2005). 
According to Trumbull et al. (2006) the cause for this is underlying beliefs about teaching and 
learning. One way to cross this barrier is to listen to the needs of the learners (Watts et al., 1997). 
Students can formulate relevant questions and express what they would like to learn, for example 
by writing them down and such information is important when planning lessons (see Mashill & 
Pedrosa de Jesus, 1997; van Zee et al., 2001, for a further elaboration). This means that students’ 
perspectives on what is relevant are important in developing school science instruction and several 
researchers point to a need to reconceptualize science learning practices (see for example Roberts, 
2007a;b). To be student centred requires good content knowledge and being able to maintain dis-
cipline and teachers can find it scary to become a co-learner, focusing on the students’ progress 
instead of the subject (Watts et al., 1997). Furthermore, secondary science teachers also rank seve-
ral out-of-school experiences as being important for students’ interest in science and technology: 
watching e.g. TV, reading other books and contacts with companies working with science.  To sum 
up, secondary science teachers point out both ‘inquiry-based instruction’ and ‘out-of-school expe-
riences’ as being important for their students’ interests in science education. What then are those 
teachers being influenced by when selecting contents and planning their science lessons? 

Curriculum and syllabuses, own thoughts, colleagues, wishes from students and burning ques-
tions in society come out as being most important for the selection of contents and planning of 
science lessons. It seems as if the instruction is very student centred and society oriented. If this 
were true, the disparities between what is taught and what students want to learn about would be 
unexpected. Inconsistencies like these are difficult to interpret. Beliefs about teaching are based 
on early experiences, hard to change, difficult to measure and central for action (Pajares, 1992). 
But as several researchers point out, beliefs are not always implemented (Keys, 2005; Tsai, 2002; 
Waters-Adams, 2006).In today’s society it is easy to get information and many different actors 
treat science and technology content in different ways. This is the starting point for Braund and 
Reiss (2006) when they emphasize that because the nature of science has changed during the 20th

century, the nature of learning science has been challenged and there is a need for increased out-
of-school experiences to make science in school more authentic. The teachers believe that TV, 
reading other books and contacts with companies are important for students’ interest in science 
but show ambivalences towards if textbooks, joint planning, Internet, TV, popular science maga-
zines and daily papers are important aspects for the preparation of science lessons. The teachers 
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seem to be well aware of these sources of information as being important for students’ perceived 
relevance, but school science lessons are mainly planned from other starting points. Different sta-
keholders in society, that treat content in different contexts in the way that people want to listen, 
watch and read their stories, have to a lesser extent influence on science teachers when they plan 
their lessons. Also, literature from their teacher education programmes is ranked low. Hence, what 
are the science teacher training programmes busy doing? (also reflected by Lyons, 2006; Martín-
Díaz, 2006; Sabatini & McLoughlin, 1999). In a modern society, information is treated by interest 
groups in different ways due to the different purposes of the groups. From research evidence pre-
sented in the introduction of this paper a reasonable suggestion would be that these circumstances 
are interesting for understanding, from the students’ and their teachers’ points of views, problems 
of relevance with science instruction in secondary schools. It is a matter of setting out what soci-
etal development implies for social order and information processing and ways that young people 
encounter school science. Is content selected for students learning processes in the 21st century 
(Braund & Reiss, 2006), for scientific literacy in the 21st century (Millar, 2006) or for antiquated 
views on teaching and learning science (Tsai, 2002)? A thorough comprehension of the purposes 
behind the selection and treatment of content by science teachers is likely to be one important part 
in making school science relevant in the eyes of the learners. 

Secondary science teachers believe that it is possible to make science instruction more interesting 
and that it prepares students for everyday life. This is not in line with Lyons (2006) results when 
the students describe their experiences of science lessons. There seems to be a mismatch between 
the teachers’ apprehensions and students’ experiences. The teachers in our study show some un-
certainty about if science instruction is up to date and modern. How can science instruction pre-
pare for everyday life if it is not up to date and current? Most of the teachers do not believe that 
the different science subjects are best taught separately, but they do not work much together, nor 
do they work in an interdisciplinary manner. According to the teachers, when the new syllabuses 
in science were introduced in 2000, they did not have any significant effect on neither what they 
take up nor the instruction. In PISA 2006 Swedish students show distinctly higher competence 
in knowledge in science compared with knowledge about science (OECD, 2006; 2007). Compe-
tencies such as using scientific evidence are also weak areas and these failings indicate that the 
new science syllabuses from 2000 are poorly implemented. At the same time, the teachers are very 
dissatisfied with their in-service training.  

Pajares (1992) points to the fact that beliefs develop into values and attitudes, and that the best 
way to understand the relationship between beliefs and practice is to study belief systems. Waters-
Adams (2006) means that beliefs about teaching science, teaching children and understanding the 
nature of science develop with teaching experience, in line with Tsais’ (2002) nested epistemolo-
gies. This complexity has been further developed by showing that teachers’ ‘scientific epistemolo-
gical views’ vary across different dimensions and are related to how instruction is formed (Tsai, 
2007) but the relationship to contents is poorly developed (Tsai, 2002). 

In this paper we contribute with concrete dimensions of teachers’ beliefs about their science les-
sons. The distinction between what secondary science teachers teach and what their students want 
to learn about and their beliefs about science and technology, indicate that connections between 
teachers’ beliefs and content taught in the classroom are complex matters and need to be further 
investigated. To progress further, some researchers propose inquiry oriented learning environ-
ments and students’ questions as fundamentals of becoming student oriented and learner sensitive 
(Watts et al., 1997). The point is not to charge teachers with the responsibility, but instead to try to 
go into particulars about the problem. It is when it comes to specific contents in secondary schools 
that ‘what teachers teach’ and ‘what students want to learn’ diverge from each other. Maybe it is 
time to start listening with a keen ear to those affected by secondary school science, i.e. the teac-
hers and their students and tone down other groups, like universities, with an interest in deciding 
what school science should be about and how it should be treated (see also Lyons, 2006). 
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Conclusions
There are interesting findings presented in this paper. Firstly, secondary science teachers and their 
students seem to have the same opinions about science and technology. They are both positive 
about these knowledge fields as being important contributors to societal development. Secondly, 
when it comes to what science and technology content are taught in secondary schools, there 
seems to be a disparity between what teachers teach and what their students want to learn. It 
is like two different agendas. Thirdly, when trying to understand what guides the teachers when 
selecting this content it is like opening up a complex landscape of problems. Many out-of-school 
experiences are believed by the teachers to be important for young people’s interests in science, 
but several of these areas are not essential when they plan their lessons. The teachers know a lot 
about what they would like to do and what is important for their students’ interests, but have they 
been left alone? It is highly demanding work to put research results into practice. To help teachers 
improve secondary school science, collaboration is needed and research that relates teachers’ be-
lief systems to specific science content are important, but poorly developed. 

Tan (1988) demonstrated the importance of understanding curriculum changes in science in re-
lation to cultural development. Science in school is embedded in the educational system from 
the perspectives of public welfare, recognized needs, economic realities and characteristics of the 
socio-cultural milieu. This is a concrete example of science in school functioning from social con-
cerns and the need for relevance. Therefore, to understand societal development becomes crucial, 
and if these human elements are ignored science in schools will appear to be irrelevant rather than 
helping humanity. In a modern world where due to globalization actions and merchandise are in-
dissolubly intertwined between countries, these perspectives, attuned to the needs of the children, 
have never been of more vital importance for science education than today. 
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Abstract
The ROSE survey explores which science topics 15-year-old students want to study. By carrying out a 
factor analysis on results from Sweden it was possible to describe ten interest profiles. The interest 
profile with the strongest connection to the students’ interest in school science consists of topics such 
as explosive chemicals, ABC weapons, electric shocks, atoms and molecules. Only a minority of the 
students has these interests, but it is this minority who appreciates school science and who chooses 
to study science at upper secondary school. The factor analysis also reveals large differences between 
genders and furthermore, that the students’ own interests govern their choice of study programme at 
upper secondary school.

Background
Students’ attitudes to science and technology have increasingly gained greater attention over the 
last decade. Fewer young people are choosing science as a career in many countries (Osborne, Si-
mon, & Collins, 2003) A study in Sweden in the early 90s indicated that as many as 75 percent of 
the students assumed to have the capability to study science did not do so. Students felt that par-
ticularly mathematics at lower secondary level was difficult and boring (Skolverket, 1994, 1995). 

In the last decades great efforts have been made to increase recruitment to science and technol-
ogy. Nevertheless, the proportion of Swedish students choosing science at upper secondary school 
has remained stable.  The last 15 years somewhere between 18 and 22 percent of students from 
compulsory school have chosen either a science or technology programme (Skolverket, 2007).

Science in society or science in school
Jidesjö, Oscarsson, Karlsson and Strömdahl (2009) show that there is considerable interest in 
many general science topics among 15-year-old boys and girls in Sweden. Students want to learn 
more about what to eat and how to exercise to keep the body healthy and fit. They are also inter-

Health care or Atom bombs?
Interest profiles connected to a science 
career in Sweden

Magnus Oscarsson is teacher educator at Mid Sweden University in Härnösand and graduate student at the Swedish 
national graduate school in science and technology education research (FontD). He has carried out the ROSE study in 
Sweden, is national project manager for OECD/PISA and science manager for TIMSS 2011 in Sweden.

Karl-Göran Karlsson is associated Professor in science education at Mid Sweden University, and science manager for 
OECD/PISA in Sweden.

MAGNUS OSKARSSON
Mid Sweden University
magnus.oskarsson@miun.se

KARL-GÖRAN KARLSSON
Mid Sweden University
kg.karlsson@miun.se



[191]7(2), 2011

ested in alcohol, narcotics and tobacco and how these affect the body, as well as why we dream 
when we sleep and what dreams may mean. Students are not interested in topics like atoms and 
molecules, plants in their local environment, optical instruments, detergents, plastics or lotions 
and creams. Results from the ROSE survey in England and Norway show the same picture (Jen-
kins & Nelson, 2005; Schreiner, 2005). It is hard to see any clear differences between students’ 
interest in various science subjects. Students are interested in some topics from Biology as well as 
topics from Physics and Chemistry, while other topics from these subjects are at the very bottom 
of students’ interest lists. Students are also asked both about scientific concepts and different ap-
plications. There is a lack of interest for  optics and acoustics as well as for the rainbow and how 
sound is produced in musical instruments (Schreiner & Sjöberg, 2004) . Students find school sci-
ence less interesting than other subjects (Lindahl, 2003). In fact, school science in Sweden seems 
appealing only to a minority of students and it is mainly from this minority recruitment to science 
is made  (Jidesjö, et al., 2009).  

It seems to be a disparity between what teachers teach and what their students want to learn. 
Teachers focus on facts like atoms and molecules, electricity, the eye and the ear while students are 
interested in health care, space or unsolved problems in science or society.   (Oscarsson, Jidesjö, 
Karlsson, & Strömdahl, 2009). 

According to a recent survey, 58 percent of  upper secondary school students report that school 
does not increase their interest in research or science (Gunnarsson, 2009). However, in contrast 
to school science, several popular television programmes such as Mythbusters, CSI, House and 
Grey’s Anatomy stimulate a great deal of interest in scientific topics. The majority of students have 
favourite programs promoting increased interest in science while only 14 percent of the students 
state that television does not increase their interest in science (ibid.).

Interest in science
Students’ interest is science is here defined as a subjective interest. The focus is on students own 
interest in science topics, their opinions about science, attitudes to school science and career am-
bitions. 

Schreiner (2005) has analysed the Norwegian ROSE survey and explored five different student 
types.  The unselective enthusiast: A student type committed to school who is interested in most 
subjects, positive to school and teachers and who plans to take an advanced education. The un-
selective reluctant: A student type who is aloof and unwilling and who has a negative attitude 
towards science in particular and school in general. The unselective undecided: This student type 
is ambivalent to both school and science. The selective boy: A student who is self-expressive with 
critical and conscious attitudes, with discriminating preferences, interests in school science and 
in traditionally masculine topics. The selective girl: She is similar to the previous boy having criti-
cal and conscious attitudes, discriminating preferences, and with interests in traditionally female 
topics.

Schreiner explores how these types relate to and get into conflict with science and school science 
in modern society. Students are concerned about the negative features of science and are aware of 
the environment. Science is considered important for society by most of the student types but not 
important for themselves personally.

Furthermore, ROSE-data from around the world reveals a transnational pattern in relation to 
modernization. The more modernized a country is, the lower the interest in school science and 
the stronger the gender differences (Schreiner, 2005). The OECD/PISA study also shows a pattern 
where countries with high socioeconomic indices and good results on the cognitive test tend to 
have lower scores on the interest scale. This is the case when comparing different countries with 
each other. Nevertheless, there is a positive relationship between the cognitive and the attitudinal 
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scale within most countries, meaning that a good performing student is also an interested student 
or vice versa. In each country, there is also a positive relationship between students’ socioeco-
nomic background and their science score. In Sweden, however, the relationship between interest 
and socioeconomic background is weak (OECD, 2007). 

Interest and identity
To understand the lack of interest in school science shown by students in Sweden and many other 
countries it is necessary to look at the formation of identity. Adolescence is a time of identity con-
struction. In modern society, the flow of information is greater than ever and there are more alter-
natives to consider in the construction of identity. Giddens (1991) describes the weakened role of 
tradition and authority in this process. There is greater freedom to choose and more alternatives 
than previously. The formation of self-identity is an ongoing endeavour, a reflexive project that we 
continuously work and reflect upon. Who we are and who we will become creates a story about 
ourselves. Modern society offers hope of emancipation but at the same time we see growing differ-
ences and marginalisation (ibid.). Bourdieu describes how society is divided by economic, social 
and cultural capital. Style, taste, how you dress, language, who you associate with, all construct a 
different habitus available to the individual in society (Bourdieu, 1993). In this sense, it is not just 
about what you as an individual want to become, instead it is about to whom you belong and to 
whom you want to belong. 

Students’ interest is in this sense, not a free choice. There exists alternatives but the group con-
strains are strong. 

Identity and gender
If identity making is choosing where to belong, gender becomes important. Gender is a good il-
lustration of the absence of a real freedom of choice, not only in the biological sense. The social 
construction of different gender roles becomes obvious during adolescence. Male and female are 
still the main archetypes between which we have to choose. The entire youth culture is impreg-
nated with different roles for boys and girls. It is so incorporated in our culture that it is very 
hard to overcome even if we recognize it. Gender in this sense is about doing, not about being  
(Smedler & Drake, 2006). How we talk, how we dress, how we act etc. is about making gender in 
real life as a part of our identity making. Butler (1999) describes this dichotomy as a heterosexual 
matrix.   In the young person’s liberation from the family, the rules of the peer group become 
more important than the rules of the family. Ambjörnsson  (2004) describes how upper secondary 
girls struggle to become a ‘proper’ girl: not too much make up and not too little, hair and body of 
the right shape; the overall appearance has to give the right signals. It is however an ambiguous 
picture. The Nordic countries are regarded as having great gender equality.  In the latest global 
gender gap report Sweden, Norway, Finland and Iceland are the countries with the highest gender 
equality.  Women in these countries have better opportunities in education and politics and better 
economical opportunities.  The equality score is also increasing, driven mainly by a decreasing 
gap between women’s and men’s labour force participation rates and salaries (Hausmann, Tyson, 
& Zahidi, 2010)
 

Which students choose science?
It was difficult to see any clear pattern in students’ interest in different science subjects or interests 
for topics placed in different contexts in the first analysis of data from the ROSE survey (Jidesjö, 
et al., 2009). It seems necessary to dig deeper into the material in search for patterns that might 
explain the low interest in school science (Skolverket, 2004). Is it possible to find constructs that 
group different topics in the questionnaire better than just different subjects or different context? 
Is it possible to explain students’ choice of upper secondary programme from these constructs?
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Almost all Swedish students continue on one of the 17 national three-year programmes in upper 
secondary school. All programmes offer a broad general education and basic eligibility to study at 
post-secondary level. Two programmes are dominated by science and technology: the Science pro-
gramme and the Technology programme. There are also several vocational programmes oriented 
towards engineering, industry and health (The Swedish National Agency for Education, 2007). 
Boys dominate vocational programmes oriented towards industry and girls dominate vocational 
programmes with an orientation to health and the service sector. The Science programme is an 
exception and has the smallest gender difference. The science programme has high status and is 
chosen by both boys and girls. The difference in these students’ interests and career ambitions 
can nevertheless be seen when they apply for university.  A programme like bio-medicine have 
more than 80 % percent girls while the engineering programmes only attract 25 % girls on average 
(SOU, 2010). 

Research questions
How does interest in different science topics reflect choice of study programme at upper second-
ary school?
Which interest profiles distinguish future science students from other students?

Methodology
Rose questionnaire
By means of a questionnaire about attitudes to science and technology, the ROSE project aims to 
capture aspects of 15-year-old students’ interest in science education (Schreiner & Sjöberg, 2004). 
About 40 countries from all continents are involved in the ROSE survey (ROSE 2011). The Swed-
ish ROSE study received data from 29 schools with a total sample of 751 students (Oscarsson & 
Jidesjö, 2005). 

The first part of the ROSE questionnaire asks about the students’ interest in learning about 108 
different science topics. The topics in the questionnaire are from different science subjects and the 
topics are placed in different contexts. The students answered on a four-grade Likert-scale ranging 
from Not interested (value 1) to Very interested (value 4). Another part of the questionnaire asked 
about students’ opinion of their science classes (Schreiner & Sjöberg, 2004).  

Factor analysis 
In this study we conducted an explorative factor analysis in SPSS aiming to find factors that char-
acterise different student interests and preferences. A correlation between two variables does not 
imply causality. Often a third variable explains the relationship between the two variables. Factor 
analysis is widely used to find underlying latent variables that could explain such relationships 
(Brace, Kemp, & Snelgar, 2006). A large sample with many questions about people’s views or 
interests often reveals patterns of correlation because several of the questions measure the same 
position or attitude. An explorative factor analysis builds constructs that reveal these underlying 
variables (Tabachnick & Fidell, 2001).

In the factor analysis it was necessary to have answers to all the 108 questions in the question-
naire. 148 students had some missing values, hence, these are excluded from the present analysis 
and the analysis is based on 603 complete questionnaires. 

First an initial solution is made followed by a varimax rotation. In the space that all answers create, 
the rotation searches for a pattern with high correlation between topics connected to each factor 
and low correlation between the factors. Next step is the extraction where all questions (topics) 
get a loading for each factor that explains to what extent the factor can explain the variance in the 
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students’ answers to that specific question. The factors with the highest sum of square loadings 
are identified. In the last step each student gets a score for each factor that tells us how close that 
student’s answers are connected with this factor. The scores are standardised with a zero mean 
and a standard deviation of one. Then it is possible to see the relation between factor scores i.e. 
students interest profiles, gender and choice of upper secondary programme.

Validity
To investigate the validity of the factor analysis it is necessary to search for high correlation be-
tween variables with high loading for each factor and low correlation between variables with high 
loading for different factors.   Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy (KMO) is a ratio 
of the sum of squared correlations between the variables to the sum of squared correlations plus 
the sum of partial correlations. The KMO value for the factor analysis described in this article is 
0.951  and this is well above what is required (Kaiser, 1974). Cronbach’s alpha ( ) is a measure 
of how closely related a set of items is as a group i.e.  internal consistency.   is calculated for the 
topics with highest loading on each factor (Cronbach, 1990). As a rule of thumb   should be over 
0.7 (Brace, et al., 2006).  for the 10 factors in this analysis vary between 0.76 and 0.92.  The  and 
KMO values ensure a good validity in the factor analysis and indicate that it is fair to regard each 
factor as a latent variable, that is a variable that is not directly observed but derived from other 
observed variables. 

Results
After the rotation 18 factors with loadings over 1 were found. The sum of the square loadings 
tells us to what extent the factor explains the variance of the answers to these 108 questions. All 
18 factors explain 66 percent of the variance. It is not enough space here to describe all factors, 
so we pursue the 10 factors with highest loading, see table 1. These 10 factors explain in total 53 
percent of the variance. 

Component
Rotation Sums  

of Squared Loadings

(Factor) Total
percent of 
Variance cumulative percent

1 11.09 10.27 10.27

2 7.76 7.19 17.46

3 7.35 6.81 24.27

4 7.09 6.57 30.84

5 6.37 5.90 36.74

6 4.70 4.35 41.09

7 3.81 3.53 44.62

8 3.41 3.16 47.78

9 3.35 3.10 50.88

10 2.51 2.32 53.20

Table 1. SPSS table with factor loadings for the rotated solution.
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Table 2 contains the topics with the highest loading for the ten factors. As a rule loadings over  0.32 
are usually investigated (Tabachnick & Fidell, 2001). It is not possible to show all topics with a 
factor loading over 0.32 so only enough topics to illustrate each factor are presented.  Each factor 
is named in italics to illustrate the area of interest it represents. When extracting the ten factors 
described above, it is easy to find a connection between the topics with high loading for each fac-
tor, see table 2. The Sum of Square Loading (SSL) as a percentage of the variance for each factor 
is also given. 

Factor 1 Health (SSL= 10.27 percent  =0.929) all loadings over 0.6 loading
What we know about HIV/AIDS and how to control it 0.79
Cancer, what we know and how we can treat it 0.77
Sexually transmitted diseases and how to be protected against them 0.76
Biological and human aspects of abortion 0.71
How to control epidemics and diseases 0.69
Birth control and contraception 0.67
How to perform first-aid and use basic medical equipment 0.65
How babies grow and mature 0.65
How my body grows and matures 0.65
How different narcotics might affect the body 0.63
How the human body is built and functions 0.63
Epidemics and diseases causing large losses of life 0.63
How gene technology can prevent diseases 0.64

Factor 2 Space (SSL= 7.19 percent  =0.909) all loadings over 0.5 loading
Black holes, supernovas and other spectacular objects in outer space 0.73
Stars, planets and the universe 0.73
How meteors, comets or asteroids may cause disasters on earth 0.69
Unsolved mysteries in outer space 0.67
Rockets, satellites and space travel 0.64
The first landing on the moon and the history of space exploration 0.63
The possibility of life outside earth 0.63
The inside of the earth 0.56
How to find my way and navigate by the stars 0.53
Earthquakes and volcanoes 0.50
The use of satellites for communication and other purposes 0.50

Factor 3 Risk (SSL= 6.81  percent  =0.903) all loadings over 0.5 loading
Explosive chemicals 0.78
Biological and chemical weapons and what they do to the human body 0.72
How the atom bomb functions 0.69
Chemicals, their properties and how they react 0.66
Atoms and molecules 0.65
The effect of strong electric shocks and lightning on the human body 0.64
How radioactivity affects the human body 0.61
How a nuclear power plant functions 0.58
Light around us that we cannot see (infrared, ultraviolet) 0.55

Table 2 Ten factors with high loading topics.
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Factor 4 Environment (SSL= 6.66 percent,   =0.885) all loadings over 0.5 loading
Organic and ecological farming without use of pesticides and artificial fertilizers 0.74
Benefits and possible hazards of modern methods of farming 0.71
How to improve the harvest in gardens and farms 0.69
Plants in my area 0.64
How different sorts of food are produced, conserved and stored 0.61
Medicinal use of plants 0.60
How energy can be saved or used in a more effective way 0.58
Risks and benefits of food additives 0.57
New sources of energy from the sun, wind, tides, waves, etc. 0.55

Factor 5 Technology (SSL= 5.99 percent,  =0.888) all loadings over 0.5 loading
How cassette tapes, CDs and DVDs store and play sound and music 0.80
How things like radios and televisions work 0.80
How mobile phones can send and receive messages 0.76
The use of lasers for technical purposes (CD-players, bar-code readers, etc.) 0.74
How computers work 0.71
Electricity, how it is produced and used in the home 0.56
How to use and repair everyday electrical and mecanical equipment 0.53
Optical instruments and how they work (telescope, camera, microscope, etc.) 0.50

Factor 6 New Age (SSL= 4.35 percent,   =0.860) all loadings over 0.5 loading
 Thought transference, mind-reading, sixth sense, intuition, etc. 0.80
Ghosts and witches, and whether they may exist 0.76
 Why we dream while we are sleeping, and what the dreams may mean 0.70
 Astrology and horoscopes, and whether the planets can influence human beings 0.59
Life and death and the human soul 0.58
Alternative therapies (acupuncture, homeopathy, yoga, healing, etc.) and how effective 
they are 0.57

Factor 7 Philosophy of Science (SSL= 3.53 percent,  =0.835) all loadings over 0.5 loading
How scientific ideas sometimes challenge religion, authority and tradition 0.67
Famous scientists and their lives 0.61
Big blunders and mistakes in research and inventions 0.60
Inventions and discoveries that have changed the world 0.58
Why scientists sometimes disagree 0.57
Why religion and science sometimes are in conflict 0.57

Factor 8 Earth science (SSL= 3.16 percent,  =0.806) all loadings over 0.4 loading
How mountains, rivers and oceans develop and change 0.55
Clouds, rain and the weather 0.50
The inside of the earth 0.49
How people, animals, plants and the environment depend on each other 0.44
The origin and evolution of life on earth 0.42

Magnus Oscarsson and Karl-Göran Karlsson
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Cancer, HIV, abortion and first aid are about Health. Black holes, stars, planets and unsolved mys-
teries in outer space are about Space. The factor with high loading for explosive chemicals, biologi-
cal and chemical weapons and how the atom bomb functions is called Risk. However, Risk is also 
connected to an interest in chemical reactions, atoms and molecules. In the same way it is easy to 
understand the meaning of the factors named Environment, Technology, New Age, Philosophy of 
Science, Earth Science, Animals and Natural Beauty. 

The next step is to see how the factors are correlated to gender (see table 3) and to students’ choice 
of upper secondary programme (see table 4). 

Factor 9 Animals (SSL= 3.10 percent,  =0.806) all loadings over 0.4 loading
Animals in other parts of the world 0.71
How animals use colours to hide, attract or scare 0.63
Brutal, dangerous and threatening animals 0.61
Animals in my area 0.50
How to protect endangered species of animals 0.49
Dinosaurs, how they lived and why they died out 0.48

Factor 10 Natural Beauty (SSL= 2.32 percent,  =0.761) all loadings over 0.4 loading
How the sunset colours the sky 0.58
Why we can see the rainbow 0.53
Symmetries and patterns in leaves and flowers 0.50
Why the stars twinkle and the sky is blue 0.46

Factor
Mean of the standardised  
scores for different factors Difference 

girls-boys
girls boys

Health 0.48 -0.46 0.93*

Space -0.09 0.08 -0.17*

Risk -0.38 0.37 -0.75*

Environment 0.01 -0.01 0.03

Technology -0.30 0.29 -0.59*

New Age 0.30 -0.29 0.59*

Philosophy 
of science 0.00 0.00 0.00

Earth science 0.12 -0.11 0.23*

Animals -0.03 0.03 -0.06

Natural Beauty 0.12 -0.12 0.24*

significant at a 5 percent level.

Table 3 Factor scores by gender.
Each student has a score for each factor that tells how close that student’s answers are connected 
with this factor. The scores are standardised with a zero mean and a standard deviation of one. 
(Mean=0 and SD=1).
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There are large differences between girls and boys, especially for Health (nearly 1 SD) and New 
Age as female factors and Risk and Technology as male factors. 

In the questionnaire the students were also asked about their choice of study programme for up-
per secondary school. There are seventeen different national programmes to choose from and 90 
percent of the students had chosen one of those. (The remaining 10 percent of the students had 
chosen private schools or other programmes.) 

Future science students have high scores for several factors and highest for Risk, Earth science 
and Philosophy of Science. The Art programme connects with New Age, the Health Programme 
connects with the Health factor, and the Electrical Engineering programme has high scores for 
Technology and low score for Health and New Age. Natural resource programme has high score 
for Environment and Animals.

Student’s opinion about their science classes
In the questionnaire there are also questions about the students’ science classes. Students are 
asked if they like school science better than most other subjects and the interest factors are com-
pared with that question. Those students who agree scores 0.74 for Risk, 0.21 for Health and 0.24 
for Space. Those who disagree scores -0.39 for the Risk factor, -0.11 for Health and -0.14 for Space.  
Those students that like science better than other subject has small positive values for most of the 
factors, though they like many topics in science. Nevertheless the Risk factor is the factor with 
strongest connection to school science.

Factor

Mean of the standardised scores for different factors according to choice of different 
upper secondary programme.

Science Technology Art Health Care Electrical Engi-
neering

Natural 
 Resource 

 Use

Health 0.22 -0.63 -0.01 1.17 -0.70 -0.84

Space 0.19 0.24 -0.07 -0.04 -0.11 -0.59

Risk 0.51 0.43 -0.31 -0.52 0.04 -0.61

Environment 0.08 -0.15 0.25 -0.07 0.04 1.49

Technology -0.01 0.30 -0.02 -0.46 0.65 -1.00

New Age -0.08 -0.19 0.64 0.11 -0.57 -0.72

Philosophy 
of science 0.35 -0.04 -0.05 -0.33 -0.40 0.22

Earth science 0.46 0.00 -0.03 -0.17 -0.25 0.29

Animals 0.19 -0.08 0.27 -0.13 -0.33 1.05

Natural Beauty -0.01 -0.23 0.13 -0.52 -0.37 -0,19

Table 4 Factor scores by different upper secondary level choices
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Discussion
The ten factors described in this article illustrate ten distinct interest profiles in science among 
Swedish students. Topics with high loading for each factor are easily connected and the factors are 
easy to understand.  The KMO is 0,951 and this is well over what is required, furthermore Cron-
bachs alpha coefficients are also high. 

Gender
There are large gender differences in the students’ responses. Girls are interested in how to cure 
diseases, birth control and functions of the human body. The difference between girls’ and boys’ 
scores on the Health factor is almost one standard deviation. New Age, which includes thought 
transference, ghosts and what dreams may mean, is also a typical girls’ interest.  Earth Science 
and Natural Beauty are to lesser extent female factors. Boy factors are Technology with interests 
in technical devices and Risk with interests in explosives, weapons, chemicals and atoms.  This 
is a very traditional gender pattern. Girls are interested in Health whereas boys are interested in 
Risk. This is also true for most of the previously reported results from the ROSE survey in Sweden 
(Jidesjö, et al., 2009; Oscarsson, et al., 2009). The results are also in line with Schreiner (2005) 
with apparent gender patterns for the different interest profiles. It is possible to compare students 
interested in Health with Schreiner’s ‘selective girl’ with discriminating preferences and interests 
in traditionally female topics. Similarly, Schreiner’s ‘selective boy’, with interests in school science 
and in traditionally masculine topics, can be compared with Risk students in this study. 

The large gender differences seem to be in contradiction to the fact that Sweden is regarded as one 
of the most equal countries in the world (Hausmann, et al., 2010). Has nothing changed despite 
growing gender equality and despite campaigns to increase girls’ interest in science? The diffe-
rences in interests and career ambitions between boys and girls are an expression of the gender 
rules and regulation that still exist in the identity formation during adolescence. We can compare 
this with Ambjörnssons (2004) description of the importance of the peer group and how the girls 
struggle to become a ‘proper’  girl. Boys are boys, girls are girls, and Butler’s (1990) heterosexual 
matrix is still evident, in contradiction to our apparently emancipated society. Tradition is less 
important and youths are acting in a market. It is however not a free market. There is no trace of 
unisex fashion in the clothing stores and many magazines and television shows are orientated to 
either boys or girls. How does this affect recruitment?  The science programme at upper secondary 
school attracts both boy and girls but it seems to be for different reasons. This is shown by the dif-
ferent path they chose after secondary school (SOU, 2010).

The interest rules
It is apparent how students own interest govern their choice of upper secondary programme. Fu-
ture Health care students have high scores in Health and future Electrical engineering students 
have high scores in Technology. Future Natural resource use students have high scores in Environ-
ment and Art students are fascinated by New Age. This is an example of Giddens (1991) descrip-
tion of identity formation and how youth choose their future. For a young boy or girl choosing 
upper secondary programme today it is not primarily about what to be as a grown up. Instead it is 
more about who they want to be and what group they feel connected to.

Earth Science and Philosophy of Science are factors that interest future science students.  Risk 
with interests in explosive chemicals, ABC weapons but also in chemicals, atoms and molecules is 
nevertheless the factor that is most obviously connected with an interest in school science. Future 
science students are also recruited mostly from the group with high scores in Risk. Factor analysis 
show that this area of interest is what separates science students from other students. This does not 
mean that science students find these topics more interesting than other topics. How to exercise 
to keep the body fit and strong, how it feels to be weightless in space, the possibility of life outside 
earth and other topics from Health and Space are the most popular even among future science 
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students. These topics are also popular among a majority of other students and therefore this is 
not observable in the factor analysis. Students with high score in Health and Space and low score 
in Risk could be a potential for recruitment to science. These students’ interests are many ways in 
line with the science curriculum. Hence, if science teachers focus more on combining topics from 
Risk, Earth Science, and Philosophy of Science with topics from Health and Space, there is a great 
potential for increasing students’ interest in science. 

Oscarsson et al. (2009) describes a gap between the science curriculum and the topics that the 
teachers cover in their science classes. Compulsory school has goals concerning scientific lite-
racy, and an aim that all students shall reach a specified level of general knowledge in science. A 
new science curriculum is launched in 2011 with even more focus on scientific literacy and the 
implementation will be a challenge. New national test in the science subjects were introduced in 
2009 and they might contribute to bridging the gap between the curriculum and what is taught in 
Swedish science classrooms.

Conclusions
It is striking how the students’ interest profiles govern their choice of upper secondary programme.  
It seems obvious that students’ interests must be in the forefront in a discussion about recruitment 
to upper secondary school. Future science students are interested in a broad spectrum of science 
topics but it is their interest in spectacular and dangerous phenomena that separates them from 
other students. The new science curriculum is better in line with the majority of the students’ inte-
rests and the future will show whether that can change the students’ picture of school science and 
increase their interest of a science career. 
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Karriär och självutveckling.
Vad ungdomar prioriterar i sitt framtida yrke.  

 Abstrakt 

Denna studie presenterar resultat om ungdomars prioriteringar inför framtida yrkesval. 
Resultaten bygger på en enkät till 751 svenska elever i årskurs nio. Enkäten är en del av 
projektet Relevance of Science Education (ROSE) och har använts av forskare i över trettio 
länder. Viktigast för svenska ungdomar är att få ett intressant arbete där de får fatta egna 
beslut och kan utvecklas.  De vill också ha tid för familj och vänner. Att bli berömd och att få 
bestämma över andra är mindre viktigt. Det är stora skillnader mellan pojkars och flickors 
prioriteringar och för pojkar är det viktigast att tjäna pengar. En faktoranalys genomförs, och 
sju olika profiler med vad som är viktigt i ett framtida jobb presenteras. Dessa profiler 
korrelerar med ungdomarnas gymnasieval. De som vill arbeta med människor väljer 
omvårdnadsprogrammet, de som vill arbeta med djur men inte med människor väljer 
naturbruksprogrammet. Den faktor som skiljer ut de blivande naturvetarna handlar om att få 
fatta egna beslut och arbeta med något meningsfullt där man utvecklas och som 
överensstämmer med de egna värderingarna. Tillsammans med tidigare resultat från ROSE-
enkäten syns två orsaker till att välja naturvetarprogrammet. Dels intresse för naturvetenskap, 
speciellt de riskabla och farliga delarna och dels de karriärmöjligheter som programmet ger.
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1. Bakgrund
Att höja intresset för naturvetenskap och öka rekryteringen till naturvetenskapliga och 
tekniska utbildningar och yrken har varit ett återkommande tema de senaste årtiondena. 
”Europe needs more scientists” skriver EU i en omfattande rapport om hur fler ungdomar 
skall fås att bli naturvetare (Europakommissionen, 2004). Frågan är vad det är som lockar 
ungdomar att läsa naturvetenskap. 

Fler naturvetare?
Teknikdelegationen tillsattes 2008 av regeringen med uppdragen att kartlägga behovet av 
arbetskraft inom matematik, naturvetenskap och informations- och kommunikationsteknik, 
samt att försöka öka intresset för studier inom dessa områden. I rapporten Vändpunkt Sverige
konstaterar teknikdelegationen att intresset för matematik, naturvetenskap och teknik minskar 
och att färre vill bli ingenjörer, trots att samhället blir alltmer tekniskt avancerat. De sätter upp 
en framtidsvision om hur Sverige skall klara de stora gemensamma utmaningarna inom miljö, 
demografi och infrastruktur. Det krävs en stabil nationell arbetsmarknad som är konkurrens-
kraftig i en global kunskapsekonomi. Alla medborgare behöver kompetens att förstå, påverka 
och ta till sig de möjligheter som finns i ett komplext och tekniskt avancerat samhälle (SOU, 
2010:28; Teknikdelegationen, 2011). 

Många kampanjer har genomförts för att öka intresset och engagemanget för naturvetenskap i 
skolan under de senaste decennierna. Natur och Teknik i skolan (NOT) var ett projekt som 
arbetade med attitydpåverkan och metodutveckling i naturvetenskap i skolan (Sjøberg, 1999). 
En rad satsningar har också gjorts för att locka fler flickor att läsa teknik och naturvetenskap. 
Inledande framgångar har rapporterats för dessa projekt, men några långsiktiga förändringar 
är svåra att spåra.  

Gymnasievalet
Rekryteringen till gymnasiets naturvetar- och teknikprogram har legat på en nivå mellan 18 
och 22 procent av grundskoleeleverna de senaste 15 åren. Hösten 2011 är den preliminära 
siffran 11,4 % på naturvetarprogrammet och 6,7 % på teknikprogrammet och sedan 
tillkommer elever som går på specialutformade program (Skolverket, 2011). Samtidigt har 
högskolor och universitet byggts ut och antalet examinerade från högskole- eller 
universitetsutbildningar i naturvetenskap fördubblades mellan 1993 och 2001 
(Europakommissionen, 2004). Många platser står ändå tomma på dessa utbildningar, vilket 
ger bilden av en brist på naturvetarstudenter. I många andra europeiska länder är bristen på 
naturvetare tydligare än i Sverige och i t.ex. England halverades andelen som valde att läsa 
matematik och naturvetenskap på gymnasie- och högskolenivå mellan 1980 och 1993 
(Osborne, Simon & Collins, 2003).

Elevernas val av studieväg påverkas starkt av vad de själva är intresserade av. I en studie av 
gymnasieval 2003 är elevernas intresseprofiler tydligt kopplade till deras val av gymnasie-
program (Oskarsson & Karlsson, 2011). Olika intresseprofiler presenteras och de sex 
profilerna som förklarar mest av variansen presenteras nedan.  De olika intresseprofilerna har 
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namn som speglar det huvudsakliga innehållet och inom parentes ges de engelska namnen 
från artikel III.  

Hälsa: Hur man botar sjukdomar som HIV och cancer, ger första hjälp och bekämpar 
epidemier, (Health).
Rymden: Stjärnor, planeter, rymdfärder och okända fenomen i rymden, (Space). 
Risk: Atombomber, kemiska och biologiska vapen. Atomer och molekyler. Hur gifter, 
kemikalier och elektriska stötar påverkar människokroppen, (Risk). 
Miljö: Ekologiskt och modernt lantbruk. Nya förnyelsebara energikällor och hur man 
sparar energi, (Environment). 
Teknik: Hur datorer, mobiltelefoner, DVD-spelare, TV, radio etc. fungerar,
(Technology).
New Age: Tankeläsning, intuition, sjätte sinnet. Finns spöken och häxor? Om astrologi 
fungerar? Alternativa terapier, (New Age). 

Flickor är mest intresserade av Hälsa och New Age. Pojkar är mest intresserade av Teknik och 
Risk. Intresset styr gymnasievalet. De som är intresserade av djur väljer naturbruksgymnasiet, 
de teknikintresserade väljer teknik eller el och omvårdnadseleverna visar stort intresse för 
människor och hälsofrågor.  De blivande naturvetarna visar ett brett intresse för olika 
naturvetenskapliga områden, men den intresseprofil som tydligast skiljer ut 
naturvetarprogrammet är Risk (Oskarsson & Karlsson, 2011).

De som valt naturvetarprogrammet skiljer också ut sig som den enda grupp som har positiva 
erfarenheter av NO och som ser möjligheten av en yrkeskarriär inom naturvetenskap. Bara 
fem procent av dem som valt yrkesprogram med inriktning mot industri, el och bygg 
instämmer helt i påståendet att NO har öppnat deras ögon för nya och spännande jobb 
(Jidesjö, Oscarsson, Karlsson & Strömdahl, 2009). 

Att bli naturvetare
Andra studier visar att naturvetarprogrammet väljs av elever som söker de karriärmöjligheter 
och den höga status programmet ger. Dit söker sig barn välförsedda med kulturellt och socialt 
kapital (Broady, 2010). Över 40 % av läkarnas barn och 37 % av universitetslärarnas barn 
valde naturvetarprogrammet 1998, jämfört med 8 % av barn till vård- och handelsanställda 
och 7 % av barnen till industriarbetare (Broady et al., 2000). Naturvetarprogrammet väljs 
även av vissa elever som inte är intresserade av naturvetenskap i första hand, utan av den 
status och de möjligheter programmet ger för framtiden. Några av naturvetareleverna 
uttrycker t.o.m. en direkt motvilja mot matematik och naturvetenskap (Lidegran, 2009). Även 
om naturvetarprogrammet har högst överströmning till högre utbildning av alla 
gymnasieprogram väljer nästan hälften av avgångseleverna från naturvetarprogrammet att inte 
läsa någon mer naturvetenskaplig eller teknisk utbildning (Teknikdelegationen, 2011).

Vad innebär det att bli naturvetare? Lärande handlar om att delta och bli delaktig i olika 
verksamheter. Den lärande tillägnar sig metoder, roller och vanor i en verksamhet (Lave & 
Wenger, 1991). Vad eleverna väljer och vad de vill bli handlar om vem de är och vem de vill 
bli. Då är bilden av naturvetaren viktig. Ungdomar visar sig ha grunda kunskaper i hur dagens 



KARRIÄR OCH SJÄLVUTVECKLING 

5

forskning ser ut och vilka som är forskare. Endast tre procent av gymnasieungdomarna uppger 
att de känner till en hel del om svensk forskning och nästan hälften uppger att de i princip inte 
känner till något alls. Bara en av sex säger sig kunna nämna en nu levande svensk forskare 
eller vetenskapsman, och det vanligaste svaret är Alfred Nobel! Även i skolböckerna är bilden 
av vetenskapsmannen ett geni från igår som lär sig lösa naturens gåtor (Hedrén & Jidesjö, 
2010).

Samtidigt är samhället mer dynamiskt än någonsin och människor är upptagna av framtiden. 
Förr var det missväxt och andra yttre faror som hotade människor men dagens risker med 
miljöförstöring, energibrist och klimathot är skapade av människan själv. Både orsaker till 
dagens risker och hot liksom möjliga lösningar är tydligt kopplade till industrins och 
teknikens utveckling (Beck, 2000). Tillgången på information blir allt större och tilltron till 
säkra auktoriteter mindre. Det gäller föräldrar, religion och stat men också skolan och 
vetenskapen. Friheten och möjligheterna verkar större än tidigare. Att välja utbildning och 
välja yrkesbana handlar om att hitta vem man är och vem man är på väg att bli. Det innebär 
att välja grupptillhörighet och detta blir tydligt i ungdomsåren. Kamratgruppens normer blir 
på många sätt viktigare än föräldrarnas. Ambjörnsson (2004) visar hur flickor på två olika 
gymnasieprogram formar och formas av de olika värderingar och normer som de två 
grupperna har. Hon beskriver hur genus är en del i att förstå grupptillhörighet men att 
uppdelningen också styrs av andra faktorer som klass och etnicitet. Samhällsklasserna blir 
synliga i skillnader i kulturellt, ekonomiskt och socialt kapital (Bourdieu, 1993; Broady, 
1998). Ett av måtten på kulturellt kapital är hur många böcker som används och det är en 
vanlig bakgrundsvariabel som brukar samvariera med såväl elevernas resultat, som med deras  
intressen och ambitioner (OECD, 2007, 2009). 

Ungdomsbarometern frågar 10 000 ungdomar mellan 15 och 24 år om deras intressen, vanor 
och ambitioner. Intressantaste områdena är psykologi, design, data & IT, ekonomi, språk och 
media. Populära utbildningar bland de studieintresserade är civilingenjör, psykolog och lärare. 
Viktigaste anledningen att välja en viss utbildning är i tur och ordning intresse, få jobba med 
något man brinner för, framtidsyrke och bred kompetens. Prestige och tradition kommer långt 
ner. Ungdomarna tillfrågades också om vad som är viktigt för deras framtida arbete. Intressant 
arbete är viktigast följt av kul kollegor/social gemenskap, att det passar ens utbildning och bra 
balans mellan arbete och fritid. Nästan hälften säger också att hög moral och god etik är krav 
de ställer på en blivande arbetsplats. Mjuka värden dominerar medan lön och status kommer 
längre ner och detta gäller speciellt för den äldre delen av de svarande (Ungdomsbarometern, 
2010).

ROSE-enkäten riktar sig till femtonåringar och ger möjlighet att studera den yngre gruppens 
åsikter om vad som är viktigt för eleverna i ett framtida jobb och se om det påverkar hur de 
väljer studieväg. De frågor som ställs i denna studie är: 

Frågor
1. Vad tycker eleverna är viktigt i deras framtida jobb? 
2. Hur speglas intresset för framtida jobb i valet av gymnasieprogram? 
3. Vilka ungdomar vill bli naturvetare? 
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2. Metod
Relevance of Science Education (ROSE) är ett internationellt projekt som undersöker elevers 
intresse för naturvetenskap. En enkät har genomförts av forskare i över trettio länder. I 
Sverige besvarade 751 elever på 29 skolor enkäten. I ROSE-enkäten tillfrågas eleverna bl.a. 
om vad som är viktigt för deras framtida jobb. 26 frågor besvaras på en fyrgradig likertskala. 
Ett medelvärde räknas ut för eleverna där likertskalan poängsätts från 1 = inte viktigt till 4 = 
mycket viktigt (Schreiner & Sjøberg, 2004).  Eleverna  tillfrågas också om användbarheten i 
det de lärt sig i NO, om de kan tänka sig att bli naturvetare,  vad de valt till gymnasiet och hur 
många böcker familjen har hemma i bokhyllan (Oscarsson & Jidesjö, 2005). 

En explorativ faktoranalys genomförs för att leta underliggande attityder och hållningar hos 
eleverna som kan förklara svarsmönster i enkäten. En vinkelrät rotation genomförs, vilket 
innebär att man söker en lösning där korrelationen mellan de olika faktorerna är så liten som 
möjligt. Sju faktorer som förklarar 61 % av variansen identifieras. En faktoranalys kräver svar 
på alla frågor och 44 elever hade lämnat någon av de 26 frågorna obesvarade. Resultatet 
bygger på 707 elever.

I analysen tilldelas eleverna ett indexvärde för hur nära deras svar ligger de olika faktorerna. 
Indexvärdena är standardiserade med ett medelvärde på noll och en standardavvikelse på ett. 
Med dessa indexvärden kan faktorerna jämföras med bakgrundsdata och andra delar av 
enkäten.

Tillförlitlighet och giltighet
Medelvärdet från likertskalan används för att sortera svaren på frågorna inbördes och för att 
jämföra pojkar och flickor, medan de enskilda medelvärdena tolkas med försiktighet.  

Ett krav på en faktoranalys är att sambandet mellan variabler med hög laddning för samma 
faktor skall gå att förstå. Sambandet är tydligt i denna analys och slutsatsen blir att faktorerna 
representerar underliggande latenta variabler. Faktorerna är namnsatta för att illustrera dessa 
latenta variabler.  I en vinkelrät lösning skall dessutom korrelationen mellan variabler som 
laddar för olika faktorer vara låg. Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy (KMO) 
är en kvot mellan summan av kvadraterna på korrelationerna och summan av kvadraterna på 
korrelationerna mellan variablerna plus summan av kvadraten av de partiella korrelationerna. 
KMO är 0,798 i denna analys och det brukar betraktas som godtagbart (Kaiser, 1974). 

Sammantaget visar faktoranalysen att det finns svarsmönster till frågorna om vad som är 
viktigt för elevernas framtida yrken. Svaren är alltså inte slumpmässiga utan faktorerna 
beskriver latenta variabler som visar underliggande profiler vad gäller elevernas 
yrkespreferenser. Resultatet av faktoranalyserna är i sig ett mått på svarens giltighet. Det 
internationella upplägget, där liknande resultat erhållits i de andra nordiska länderna, visar  på 
god tillförlitlighet. Möjligheten till internationella jämförelser ökar också generaliserbarheten.
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3. Resultat
Vad är viktigt för elevernas framtida jobb?
Eleverna får ta ställning till 26 olika alternativ om vad som är viktigt för deras framtida jobb. 

Tabell 1. Elevernas svar på frågan: Hur viktigt är följande för mitt framtida jobb?
Tabellen sorterad efter populäraste alternativen för samtliga.

* skillnad mellan pojkar och flickor signifikant på 99 % nivå 

flickor pojkar 
flickor-
pojkar

Arbeta med något jag tycker är viktigt och meningsfullt  3,58 3,18 0,40*
Fatta egna beslut  3,47 3,21 0,26*
Använda mina talanger och förmågor  3,42 3,21 0,21*
Tjäna mycket pengar  3,18 3,40 -0,22* 
Ha mycket tid för familjen  3,36 3,22 0,14
Ha mycket tid för mina vänner  3,38 3,20 0,17*
Utveckla och förbättra mina kunskaper och förmågor 3,39 3,12 0,27*
Ha mycket fritid för mina intressen, hobbyer och aktiviteter 3,15 3,26 -0,11
Arbeta med något som stämmer med mina åsikter och 
värderingar

3,38 2,99 0,39*

Arbeta på ett ställe där det ofta händer nya och spännande saker 3,22 2,96 0,26* 
Arbeta i team med många människor omkring mig  2,86 2,78 0,08
Tänka ut nya idéer  2,85 2,67 0,18 
Hjälpa andra människor  3,10 2,34 0,76*
Arbeta oberoende av andra människor  2,74 2,59 0,15
Arbeta med något som gör att jag kan resa mycket  2,79 2,54 0,25*
Jobba med människor istället för med saker  3,03 2,26 0,78* 
Tillverka, designa eller uppfinna något  2,66 2,56 0,10
Bli berömd 2,16 2,41 -0,24* 
Bli chef på jobbet 2,07 2,42 -0,35*
Arbeta konstnärligt och kreativt 2,41 1,96 0,45*
Bygga eller reparera saker med händerna  1,73 2,40 -0,67*
Jobba med djur  2,38 1,78 0,60* 
Arbeta med maskiner eller verktyg  1,51 2,54 -1,04*
Bestämma över andra människor  1,82 2,21 -0,40* 
Jobba med något lätt och enkelt  1,90 2,11 -0,20*
Arbeta inom miljövård  1,97 1,71 0,26*
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Det viktigaste för eleverna är ett arbete som är viktigt och meningsfullt. Tid för familj, vänner 
och för fritidsintressen är viktigt för såväl pojkar som flickor. Pengar är viktigt, framförallt för 
pojkar. Att bli berömd och att få bestämma över andra är mindre viktigt. Ett lätt och enkelt 
jobb är heller inte eftersträvansvärt. Att arbeta inom miljövård kommer längst ner, och långt 
ner kommer också att jobba med djur, arbeta konstnärligt och arbeta med maskiner. Detta kan 
delvis förklaras med att dessa områden alla är mer specifika än de populäraste, som att arbeta 
med något viktigt och meningsfullt eller fatta egna beslut.  

Skillnaden mellan pojkars och flickors prioriteringar är signifikant på en 99 % nivå för alla 
frågor utom sex. Flickor vill arbeta med människor och de vill inte jobba med bygg, teknik 
eller maskiner.  Pojkar vill inte jobba med djur eller miljövård. 

Genomsnittet för flickornas svar är 2,75 och standardavvikelsen mellan dessa är 0,63. 
Pojkarnas medelgenomsnitt är 2,66 och standardavvikelse 0,49. Flickorna har tydligare 
preferenser och tar tydligare ställning till de olika frågorna.

Faktoranalys
En explorativ faktoranalys genomförs där man letar underliggande variabler som kan förklara 
svarsmönster hos eleverna. Sju faktorer identifieras och dessa förklarar tillsammans 61 
procent av variansen i svaren. I tabell 2 listas de frågor som har högst laddning för respektive 
faktor. Laddningen är ett mått på korrelationen mellan respektive fråga och faktorn. Det som 
frågorna med hög laddning för samma faktor har gemensamt representerar den latenta 
variabel som antas ligga bakom svaren. Faktorerna tolkas och namnges för att spegla denna 
latenta variabel enligt tabell 2. 
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Tabell 2. De sju faktorerna med de frågor som laddar högst för var och en.
Inom parentes anges i vilken utsträckning faktorn förklarar variansen i resultat.

Chefen (10,9 %) laddning
Bli chef på jobbet 0,829
Bestämma över andra människor 0,757
Bli berömd 0,702
Tjäna mycket pengar  0,655

Självutveckling (10,0 %) 
Fatta egna beslut  0,692 
Arbeta med något som stämmer med mina åsikter och värderingar 0,672 
Arbeta med något jag tycker är viktigt och meningsfullt  0,632 
Arbeta oberoende av andra människor  0,584 
Utveckla och förbättra mina kunskaper och förmågor 0,503 

Innovation (9,8 %)
Tillverka, designa eller uppfinna något  0,810
Arbeta konstnärligt och kreativt 0,780
Tänka ut nya idéer 0,721
Använda mina talanger och förmågor  0,524

Vänner & familj (8,3 %)
Ha mycket tid för mina vänner 0,814
Ha mycket fritid för mina intressen, hobbyer och aktiviteter  0,710 
Ha mycket tid för familjen  0,708 

Människor (8,2 %)
Hjälpa andra människor   0,720
Jobba med människor istället för med saker  0,665
Arbeta i team med många människor omkring mig  0,649

Praktikern (7,3 %)
Arbeta med maskiner eller verktyg  0,853 
Bygga eller reparera saker med händerna  0,821 

Djur & miljö (6,6 %)
Jobba med djur  0,801
Arbeta inom miljövård  0,784
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Tabell 2 visar tydligt grupperade svarsmönster om vad eleverna tycker är viktigt för deras 
framtida jobb. Att bli chef och bestämma över andra blir Chefen. Att fatta egna beslut, arbeta 
med något som stämmer med mina åsikter och värderingar och är viktigt och meningsfullt blir 
Självutveckling. På samma sätt namnges Innovation, Vänner & familj, Människor, Praktikern
och Djur & miljö. 

Att faktorn Chefen förklarar mest av spridningen i resultat handlar inte om att den består av 
populära alternativ utan att dessa alternativ uppvisar stor spridning i svaren mellan olika 
elever. Att bli berömd är t.ex. alternativet med störst spridning i elevsvaren.  

Varje elev får också ett indexvärde som talar om hur nära elevens svar ligger den faktorn. 
Indexvärdena är standardiserade med medelvärde noll och standardavvikelse ett. 

Tabell 3. Faktorer, indexvärden mot genus.
Medel i indexpoäng för de olika faktorerna uppdelat efter genus.

Flickor pojkar flickor-pojkar 

Chefen -0,21 0,20 -0,41*

Självutveckling 0,14 -0,13 0,27* 

Innovation 0,13 -0,12 0,25*

Vänner & familj 0,03 -0,03 0,05 

Människor 0,24 -0,23 0,47*

Praktikern -0,44 0,43 -0,87* 

Djur & miljö 0,21 -0,21 0,42*

 * skillnad signifikant på 99 % nivå 

Att arbeta med teknik, bli berömd och få bestämma kopplar till pojkar. Jobba med människor 
och självutveckling kopplar till flickor. Det är signifikanta skillnader mellan pojkar och 
flickor för sex av faktorerna. Vänner & familj består av alternativ som enligt tabell 1 både 
pojkar och flickor tycker är viktiga.

Gymnasievalet
Det har tidigare visat sig att elevernas gymnasieval tydligt påverkas av vad de är intresserade 
av (Oskarsson & Karlsson, 2011). Frågan är om även elevernas inställning till framtida yrke 
påverkar hur de väljer till gymnasiet. Tabell 4 visar hur faktorer som styr yrkesval kopplar till 
elevernas gymnasieval. 
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Tabell 4. Samband mellan faktorer som styr yrkesval och elevernas gymnasieval.
Medel i indexpoäng för de olika faktorerna för elever som valt olika gymnasieprogram

FAKTOR 
Naturvetar-
programmet 

Teknik-
programmet

Estetiska 
programmet 

Omvårdnads-
programmet 

El-
programmet 

Naturbruks-
programmet 

Chefen -0,12 -0,06 -0,06 -0,49 0,15 -0,80

Självutveckling 0,38* -0,14 -0,23 -0,02 -0,47 0,19

Innovation 0,03 0,13 0,87* -0,68* -0,30 -1,04*

Vänner & familj -0,24* 0,00 0,03 0,24 -0,35 0,38

Människor 0,12 -0,23 0,12 1,05* -0,54* -0,94

Praktikern -0,11 0,42* -0,27* -0,34 0,72* 0,24

Djur & miljö 0,01 -0,45* 0,10 0,50 0,10 1,38*

*Högsta positiva och negativa sambandet för varje program. Dessa skillnader är signifikanta på en 99 % nivå 

De blivande naturvetarna uppvisar högst samband med faktorn Självutveckling, de vill alltså 
fatta egna beslut, arbeta med något viktigt där de utvecklas och som stämmer med deras 
värderingar. Esteterna korrelerar med Innovation och de som valt omvårdnad med Människor.
Naturbrukseleverna vill arbeta med djur, men inte med människor. Sammantaget ger tabell 4 
en tydlig bild av vad elever som valt olika gymnasieprogram tänker sig är viktigt i sitt 
framtida yrke. Intressant är också vad eleverna inte tycker är viktigt. Naturvetarna prioriterar
inte Vänner & familj, teknikerna inte Djur & miljö, omvårdnad  inte Innovation och det gör 
inte de som valt naturbruk och el heller.

Att bli naturvetare
Eleverna tillfrågas om vad de tycker om användbarheten i NO-undervisningen. Det har 
tidigare visat sig att det är de som valt naturvetarprogrammet som genomgående har positiva 
erfarenheter av NO (Jidesjö et al., 2009). Nedan följer sambandet mellan faktorer som styr 
yrkesval och ett antal frågor om vilken nytta eleverna tycker att de har av NO. 
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Tabell 5. Korrelation mellan faktorer som styr yrkesval och vilken nytta eleverna tycker
att de har av NO.

NO-ämnena 
har öppnat 
mina ögon 
för nya och 
spännande
jobb 

Det jag lär 
mig i NO 
kommer
vara till 
nytta i min 
vardag

Jag tror att 
det jag lär 
mig i NO 
kommer
förbättra mina 
chanser att få 
ett bra jobb 

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

Jag kan 
tänka mig 
att bli 
forskare i 
naturveten-
skap

Jag kan 
tänka mig 
att jobba 
med teknik

Chefen 0,05 0,05 0,08 0,02 0,08 0,14* 

Självutveckling 0,25* 0,27* 0,27* 0,24* 0,19* 0,02 

Innovation 0,11* 0,18* 0,16* 0,20* 0,15* 0,09 

Vänner& familj -0,10* -0,01 -0,02 -0,08 -0,16* -0,01 

Människor 0,12* 0,14* 0,09 0,21* -0,03 -0,15* 

Praktikern 0,05 0,02 0,02 0,02 0,05 0,41* 

Djur & Miljö 0,09 0,03 0,02 0,03 0,06 -0,10

*signifikant korrelation på 99 % nivå 

Det är framförallt Självutveckling som korrelerar till att se nyttan av NO och till att kunna 
tänka sig att bli naturvetare. Även Innovation är positivt korrelerad med flera av frågorna i 
tabell 5, men korrelationskoefficienterna är låga vilket innebär att Innovation förklarar ganska 
lite av svaren. Praktikern är naturligt nog positivt korrelerad med frågan om att jobba med 
teknik.
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Kulturellt kapital
I ROSE-enkäten får eleverna frågan hur många böcker de har hemma, en fråga som brukar 
vara ett tecken på kulturellt kapital. Frågan är om denna variabel samvarierar med 
gymnasievalet.   

Tabell 6. Antal böcker hemma uppdelat efter gymnasieval.

Antal böcker hemma
 <50 50-250 >250 

Naturvetenskapsprogrammet 6,3 % 36,2 % 57,5 % 

Estetiska programmet 8,9 % 42,2 % 48,9 % 

Medieprogrammet 12,9 % 38,7 % 48,4 % 

Samhällsvetenskapsprogrammet 9,9 % 45,6 % 44,5 % 

Naturbruksprogrammet 28,6% 28,6  % 42,9 % 

Hotell- och restaurangprogrammet 17,5% 40,0  % 42,5 % 

Teknikprogrammet 13,6% 45,5 % 40,9 % 

Omvårdnadsprogrammet 5,9 % 64,7 % 29,4 % 

Elprogrammet 34,5% 44,8 % 20,7 % 

Barn- och fritidsprogrammet 20,0% 60,0 % 20,0 % 

Det är tydliga skillnader mellan hur många böcker elever som valt olika gymnasieprogram har 
hemma. De elever som valt naturvetarprogrammet har mest böcker hemma. Tittar man på 
andelen som har få böcker varierar det från elever som valt omvårdnadsprogrammet och 
naturvetarprogrammet där runt sex procent har mindre än femtio böcker, till elprogrammet där 
en tredjedel av eleverna har mindre än femtio böcker hemma.  En stor majoritet av elever på 
alla program har mer än femtio böcker hemma.  

Diskussion
Vad är viktigt för elevens framtida jobb?
Media och TV fylls av reportage och program där du kan bli idol, söka lycka, framgång och 
sällskap. Tidningars rapportering om underhållning och sport är personfixerad och de enskilda 
stjärnornas liv beskrivs in i minsta detalj. En fotbollsspelares boksläpp är en händelse av stort 
format. Det kan förefalla som om att bli berömd och göra karriär inom sport eller 
underhållning skulle vara det mest eftersträvansvärda för dagens unga. Men tittar man 
närmare på vad ungdomarna prioriterar tonar en annan bild fram. Att få ett viktigt och 
meningsfullt arbete där man får fatta egna beslut och kan utvecklas är viktigast. De unga vill 
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ha tid för familj och vänner. Att bli berömd och att få bestämma över andra är mindre viktigt. 
Resultatet stämmer väl överens med tidigare studier som Ungdomsbarometern där mjuka 
värden kommer främst (Ungdomsbarometern, 2010).  

För pojkar är pengar viktigast och det är stora skillnader mellan pojkars och flickors 
prioriteringar. Faktoranalysen understryker ytterligare skillnader mellan vad pojkar och 
flickor tycker är viktigt i ett framtida jobb. Flickor kopplar till Människor, Djur & miljö, 
Självutveckling och Innovation. Pojkar kopplar till Praktikern och Chefen. Sammantaget syns 
stereotypa könsskillnader där flickor vill arbeta med människor och pojkar med teknik vilket 
stämmer väl överens från tidigare resultat från ROSE-enkäten i Sverige (Jidesjö et al., 2009).

Hur speglas intresset för framtida jobb i valet av gymnasieprogram?
Faktoranalysen visar hur de ungas prioriteringar grupperas kring ett antal teman som karriär, 
självutveckling, teknik, miljö och människor. Detta är en illustration av hur elevernas 
yrkespreferenser är en del av ungdomars identitetsbygge. Det finns tydliga samband mellan 
vad ungdomar tycker är viktigt i sitt framtida jobb och hur de väljer till gymnasiet. 
Självutveckling kopplar till naturvetarprogrammet och för dessa elever är det viktigt att få 
fatta egna beslut och arbeta med något meningsfullt där man utvecklas och som 
överensstämmer med ens värderingar. Självutveckling är också en faktor som kopplar till att 
se nyttan av skolans NO och att kunna tänka sig att arbeta med naturvetenskap. Även 
Innovation är positivt, om än svagt korrelerad med att se nyttan av NO. Dessa elever väljer 
dock inte naturvetarprogrammet i högre grad än andra utan föredrar det estetiska programmet. 
Även de andra faktorerna kopplar till olika gymnasieprogram och tillsammans med tidigare 
resultat om elevernas intresse ger de en bild av hur ungdomars intressen och yrkespreferenser 
grupperas. Intressefaktorn Risk som består av naturvetenskapliga grundbegrepp tillsammans 
med bomber, radioaktivitet, gifter och andra farliga delar av naturvetenskap, kopplar till 
naturvetarprogrammet (Oskarsson & Karlsson, 2011). Två orsaker till att välja naturvetar-
programmet tonar fram. Dels intresse för naturvetenskap och dels de möjligheterna till 
personlig utveckling och karriär som programmet ger.  

Antal böcker brukar betraktas som ett tecken på kulturellt kapital och resultatet visar att de 
blivande naturvetarna är de som har mest böcker hemma. Broady (2010) beskriver hur 
naturvetarprogrammets ställning som det mest statusfyllda av alla gymnasieprogram gör att 
det väljs av elever just för statusen och de möjligheter programmet ger för framtiden. Vissa 
elever som väljer naturvetenskap uppger t.o.m. en direkt motvilja mot naturvetenskap 
(Lidegran, 2009).  Detta förklarar också varför många av eleverna på naturvetarprogrammet 
väljer bort naturvetenskap efter gymnasiet. Faktorn Risk kopplar mer till pojkar och 
Självutveckling till flickor och vi får en bild där många pojkar väljer naturvetarprogrammet 
för att de är intresserade av naturvetenskap och många flickor väljer naturvetarprogrammet 
för att de vill ha ett meningsfullt arbete, där de får utvecklas och fatta egna beslut.  

Slutsatser
Naturvetarprogrammet lockar en grupp elever intresserade av naturvetenskap inte minst 
spektakulära och farliga delar av naturvetenskap (Oskarsson & Karlsson, 2011). Denna studie 
beskriver en annan orsak att välja naturvetarprogrammet, nämligen de möjligheter 
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programmet ger. Broady (2010) beskriver hur barn välförsedda med kulturellt och socialt 
kapital söker sig till naturvetarprogrammet. Gymnasie- och yrkesval är en del av 
identitetsskapandet. Det handlar inte om vad jag vill bli utan om vem jag är och vem jag vill 
bli. Naturvetarprogrammet med sitt ämnesdjup och sin karaktär av elitprogram ger två orsaker 
att söka det. En grupp är intresserad av naturvetenskap och lockas eller skräms inte av 
programmets status och karaktär. En annan grupp är välförsedd med kulturellt kapital och 
söker de karriärmöjligheter som ges och skräms inte för mycket av det naturvetenskapliga 
innehållet. Karriärmöjligheterna som naturvetarprogrammet medger lockar elever med 
ambitioner och det är också den sidan teknikdelegationen lyfter fram när de beskriver 
naturvetarprogrammet som den breda linjen. Resultaten här pekar på att det är de med högst 
kulturellt kapital som söker naturvetarprogrammet. De elever som vill ha många möjligheter i 
framtiden väljer alltså redan naturvetarprogrammet och den femtedel som valt naturvetenskap 
och teknik på gymnasiet de senaste femton åren består bland annat av dessa ungdomar. Vill 
man öka den andelen måste man sannolikt nå nya grupper av ungdomar. Tänkvärt är att 
prioriteringar som att designa, uppfinna, tänka ut nya idéer och använda sina talanger kopplar 
mot att arbeta konstnärligt och inte mot naturvetarprogrammet. Eleverna med dessa 
prioriteringar väljer inte naturvetarprogrammet i högre utsträckning än andra, utan föredrar 
estetiska programmet. För dem som idag väljer bort naturvetenskap och teknik kan både 
innehållet i skolans naturvetenskap och den aura av elitprogram som finns över 
naturvetarprogrammet vara ett problem.  Statusen  som lockar en del, stöter bort andra. 
Kampanjer med färgglada broschyrer fyllda med goda råd och glada ungdomar når inte på 
djupet vilket kan förklara den begränsade framgången med olika rekryteringskampanjer. Hur 
eleverna ser på sitt kommande yrke och vilka möjligheter en utbildning ger är viktigt, men i 
valet till gymnasiet är elevernas intresseområden många gånger avgörande (Oskarsson & 
Karlsson, 2011). Om ämnet inte är intressant  hjälper inte naturvetarprogrammets möjligheter 
och status. Naturvetenskap må vara viktigt och naturvetarprogrammet den breda linjen, men 
det är inget för mig.  
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ROSE-projektet 
Kontakt: Magnus Oscarsson, Mitthögskolan 871 88 Härnösand  tfn. 0611-861 44   
e-post: magnus.oscarsson@mh.se 

 Anders Jidesjö tfn. 013-28 89 02, e-post: andji@tema.liu.se 

©: Universitetet i Oslo, (ILS) 

Detta häfte innehåller frågor om dig, dina erfarenheter och intressen av naturvetenskap i och utanför 
skolan

Det finns inga rätta eller felaktiga svar, bara svar som är rätta för dig.   
Tänk noga igenom frågorna och svara som du tycker. 

Dessa frågor ställs till elever i många olika länder. Det gör att en del frågor kan verka konstiga för dig. 
Om det är en fråga du inte förstår låter du bli att svara på den. Om det är något du funderar på kan du 
fråga din lärare, eftersom detta inte är något prov. 

I de flesta frågor skall du bara kryssa i lämplig ruta. 

Avsikten med denna undersökning är att få veta vad elever i olika delar av världen tycker om 
naturvetenskap i skolan och vardagen. Denna information kan hjälpa oss att göra skolan bättre.  

Dina svar är anonyma så du skall inte skriva ditt namn på frågeformuläret.  

Tack!
Dina svar kommer att vara till stor hjälp. 

Vänliga hälsningar 

Magnus Oscarsson    Anders Jidesjö 
Mitthögskolan     Linköpings universitet 

Börja här: 

Jag är  flicka  pojke 

Jag är   _____  år gammal

Jag går på  ______________________________  skolan

Bilaga 1
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A. Vad jag vill lära mig. 
Hur intresserad är du att lära dig om (Ge svar med ett kryss på varje rad. Lämna raden tom om du 
inte förstår frågan.) 

 Inte Mycket 
 intres- intres- 
 serad serad

1. Stjärnor, planeter och universum .................................................  

2. Kemikalier, deras egenskaper och hur de reagerar ....................  

3. Jordens inre .................................................................................  

4. Hur berg, älvar och hav utvecklas och förändras  .......................  

5. Moln, regn och väder....................................................................  

6. Ursprunget och utvecklingen av livet på jorden ..........................  

7. Hur människokroppen är uppbyggd och fungerar .......................  

8. Ärftlighet och hur generna påverkar hur vi utvecklas...................  

9. Kön och fortplantning ..................................................................  

10. Födelsekontroll och preventivmedel ............................................  

11. Hur barn växer och utvecklas  .....................................................  

12. Kloning av djur .............................................................................  

13. Djur i andra delar av världen .......................................................  

14. Dinosaurier, hur de levde och varför de dog ut ...........................  

15. Hur växter växer och förökar sig .................................................  

16. Hur människor, djur, växter och miljön  

 beror av varandra ........................................................................  

17. Atomer och molekyler ..................................................................  

18. Hur radioaktivitet påverkar människokroppen .............................  

19. Ljus omkring oss som vi inte kan se (infrarött, ultraviolett) ..........  

20. Hur djur använder färger för att gömma sig, locka och skrämma  

21. Hur olika musikinstrument frambringar olika ljud ........................  

22. Svarta hål, supernovor och andra spektakulära  

 fenomen i världsrymden ..............................................................  

23. Hur meteorer, kometer och asteroider kan orsaka katastrofer  

 på jorden .....................................................................................  
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 Inte Mycket 
 intres- intres- 
 serad serad

24. Jordskalv och vulkaner ................................................................  

25. Tromber, orkaner och cykloner ...................................................  

26. Epidemier och sjukdomar som orsakar många dödsfall ..............  

27. Våldsamma, farliga och hotfulla djur ............................................  

28. Giftiga växter där jag bor .............................................................  

29. Dödliga gifter och vad de gör med människokroppen .................  

30. Hur atombomben fungerar ..........................................................  

31. Explosiva kemikalier ....................................................................  

32. Biologiska och kemiska vapen och vad de  

 gör med människokroppen ..........................................................  

33. Effekten av starka elektriska stötar och blixtar på  

 människokroppen ........................................................................  

34. Hur det känns att vara tyngdlös i världsrymden ..........................  

35. Hur man hittar vägen och navigerar efter stjärnorna ..................  

36. Hur ögat kan se ljus och färger ...................................................  

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

38. Ätstörningar som anorexi och bulimi ...........................................  

39. Förmågan hos hudkrämer och lotioner att hålla huden ung .......  

40. Hur man skall träna för att hålla kroppen i form ..........................  

41. Plastikkirurgi och kosmetiska operationer....................................  

42. Hur strålning från solarier och solen kan påverka huden ............  

43. Hur örat kan höra olika ljud ..........................................................  

44. Raketer, satelliter och rymdfärder ................................................  

45. Användandet av satelliter för kommunikation och annat ............  

46. Hur röntgen, ultraljud osv. används inom läkekonsten ...............  

47. Hur bensin- och dieselmotorer fungerar.......................................  

48. Hur kärnkraftverk fungerar ...........................................................  
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B. Mitt framtida jobb 
Hur viktiga är de följande sakerna för ditt eventuella framtida jobb? 
(Ge svar med ett kryss på varje rad. Lämna raden tom om du inte förstår.) 

 inte mycket 
 viktigt viktigt 

1. Jobba med människor istället för med saker ..............................  

2. Hjälpa andra människor ..............................................................  

3. Jobba med djur ............................................................................  

4. Arbeta inom miljövård ..................................................................  

5. Jobba med något lätt och enkelt .................................................  

6. Bygga eller reparera saker med händerna ..................................  

7. Arbeta med maskiner eller verktyg ..............................................  

8. Arbeta konstnärligt och kreativt ...................................................  

9. Använda mina talanger och förmågor .........................................  

10. Tillverka, designa eller uppfinna något ........................................  

11. Tänka ut nya idéer .......................................................................  

12. Ha mycket tid för mina vänner ....................................................  

13. Fatta egna beslut .........................................................................  

14. Arbeta oberoende av andra människor .......................................  

15. Arbeta med något jag tycker är viktigt och meningsfullt ..............  

16. Arbeta med något som stämmer med mina åsikter och värderingar 

17. Ha mycket tid för familjen ............................................................  

18. Arbeta med något som gör att jag kan resa mycket ...................  

19. Arbeta på ett ställe där det ofta händer nya och spännande saker 

20. Tjäna mycket pengar ...................................................................  

21. Bestämma över andra människor ...............................................  

22. Bli berömd ....................................................................................  

23. Ha mycket fritid för mina intressen, hobbyer och aktiviteter .......  

24. Bli chef på jobbet .........................................................................  

25. Utveckla och förbättra mina kunskaper och förmågor .................  

26. Arbeta i team med många människor omkring mig ....................  
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C. Vad jag vill lära mig
Hur intresserad är du att lära dig om (Ge svar med ett kryss på varje rad. Lämna raden tom om du 
inte förstår frågan.) 

 Inte Mycket 
 intres- intres- 
 serad serad

1. Hur råolja omvandlas till andra material, som  

 plaster och textilier ......................................................................  

2. Optiska instrument och hur de fungerar  

 (teleskop, kamera, mikroskop osv.) ............................................  

3. Användning av laser i tekniska tillämpningar 

  (CD-spelare, streckkodläsare osv.) ............................................  

4. Hur kassettband, CD- och DVD-skivor kan lagra och spela 

 ljud och musik ..............................................................................  

5. Hur saker som radio och TV fungerar ..........................................  

6. Hur mobiltelefoner kan sända och ta emot meddelanden ..........  

7. Hur datorer fungerar.....................................................................  

8. Möjligheten att det kan finnas liv utanför jorden ..........................  

9. Astrologi och horoskop och om planeterna 

 kan påverka människorna ...........................................................  

10. Olösta mysterier i världsrymden...................................................  

11. Liv och död och människans själ ................................................  

12. Alternativa terapier (akupunktur, homeopati, yoga, healing osv.)  

 och hur effektiva de kan vara ......................................................  

13. Varför vi drömmer när vi sover och vad  

 drömmarna kan betyda ...............................................................  

14. Spöken och häxor och om det är möjligt att dessa finns .............  

15. Tankeöverföring, tankeläsning, sjätte sinne, intuition osv. ..........  

16. Varför stjärnorna blinkar och varför himlen är blå .......................  

17. Varför vi kan se regnbågen .........................................................  

18. Egenskaper hos ädelstenar och kristaller som används för deras  

 skönhet ........................................................................................  
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D. Jag och miljöfrågorna  
I vilken grad håller du med om följande påståenden om problemen med miljön (förorening av 
luft och vatten, slöseri med resurser, förändringar av jordens klimat  osv.)? 
(Ge svar med ett kryss på varje rad. Lämna raden tom om du inte förstår.) 

 Håller inte med Håller med

1. Miljöproblemen angår inte mig ....................................................  

2. Miljöproblemen gör att framtiden ser hopplös ut .........................  

3. Miljöproblemen är överdrivna.......................................................  

4. Vetenskap och teknik kan lösa alla miljöproblem ........................  

5. Jag är beredd att godta en lösning av miljöproblemen även om  

 jag måste avstå från många saker. .............................................  

6. Jag kan själv påverka det som sker med miljön ..........................  

7. Vi kan fortfarande hitta lösningar på miljöproblemen ..................  

8. Folk oroar sig för mycket för miljöproblemen ...............................  

9. Miljöproblemen kan lösas utan stora förändringar i vårt   

 levnadssätt. ..................................................................................  

10. Folk borde bry sig mer om miljöskydd..........................................  

11. Det är de rika ländernas ansvar att lösa miljöproblemen i världen  

12. Jag tycker att var och en av oss kan ge ett viktigt bidrag i  

  till miljöskyddet ...........................................................................  

13. Miljöproblemen bör överlåtas till experterna ...............................  

14. Jag ser ljust på framtiden ............................................................  

15. Djur bör ha samma rätt att leva som människor .........................  

16. Det är rätt att använda djur i medicinska experiment om det  

 kan rädda människoliv .................................................................  

17. Nästan all mänsklig aktivitet är skadlig för miljön.........................  

18. Naturen är helig och bör lämnas ifred .........................................  
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E. Vad jag vill lära mig. 
Hur intresserad är du att lära dig om (Ge svar med ett kryss på varje rad. Lämna raden tom om du 
inte förstår frågan.) 

 Inte Mycket 
 intres- intres- 
 serad serad

1. Symmetrier och mönster i blommor och blad ..............................  

2. Hur solnedgången färgar himlen .................................................  

3. Ozonlagret och hur det kan påverkas av människan ..................  

4. Växthuseffekten och hur den kan förändras av oss människor ..  

5. Vad som kan göras för att garantera ren luft och rent dricksvatten 

6. Hur tekniken hjälper oss att ta hand om sopor och  

 avfall ............................................................................................  

7. Hur man bekämpar epidemier och sjukdomar ............................  

8. Vad vi vet om cancer och hur cancer kan behandlas .................  

9. Könssjukdomar och hur man kan skydda sig mot dem ..............  

10. Hur man ger förstahjälp och använder enkel medicinsk utrustning. 

11. Vad vi vet om HIV/AIDS och hur det bekämpas ..........................  

12. Hur alkohol och tobak kan påverka kroppen ...............................  

13. Hur olika narkotiska preparat kan påverka kroppen ...................  

14. Möjliga strålningsrisker från mobiltelefoner och datorer ..............  

15. Hur högt ljud och buller kan skada hörseln .................................  

16. Hur vi kan skydda hotade djurarter .............................................  

17. Hur vi kan förbättra skördarna i trädgårdar och i jordbruket .......  

18. Medicinsk användning av växter .................................................  

19. Ekologiskt jordbruk som inte använder bekämpningsmedel 

 eller konstgödsel ..........................................................................  

20. Hur man kan spara energi eller utnyttja den på ett bättre sätt. ....  

21. Nya energikällor från sol, vind, tidvatten, vågor osv. ..................  

22. Hur olika sorters mat produceras, konserveras och lagras .........   

23. Hur min kropp växer och utvecklas .............................................  
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 Inte Mycket 
 intresserad intresserad 

24. Djur där jag bor ............................................................................  

25. Växter där jag bor ........................................................................  

26. Rengöringsmedel och tvål, och hur de fungerar .........................  

27. Elektricitet, hur den produceras och hur  

 den används i hemmen ...............................................................  

28. Hur man använder och reparerar elektrisk och mekanisk   

 utrustning som vi använder i vardagen .......................................  

29. Första månlandningen och rymdfartens historia..........................  

30. Hur elektriciteten har påverkat utvecklingen av vårt samhälle ....  

31. Biologiska och mänskliga sidor av abort .....................................  

32. Hur genteknologi kan förhindra sjukdomar .................................  

33. Fördelar och möjliga risker med modernt lantbruk ......................  

34. Varför religion och naturvetenskap ibland kommer  

 i konflikt ........................................................................................  

35. Risker och fördelar med tillsatser i maten ...................................  

36. Varför forskare ibland är oeniga ..................................................  

37. Berömda forskare och deras liv ..................................................  

38. Stora misstag inom forskning eller med uppfinningar ..................  

39. Hur vetenskapliga tankar och idéer ibland utmanar 

 religion, auktoriteter och traditioner .............................................  

40. Uppfinningar och upptäckter som har förändrat världen..............  

41. Helt nya uppfinningar och upptäckter i vetenskap och teknik .....  

42. Fenomen som forskare fortfarande inte kan förklara ...................  
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F. Mina NO-lektioner i skolan  
I vilken grad håller du med om följande påståenden om NO-ämnena (biologi, fysik och kemi) i 
skolan?
(Ge svar med ett kryss på varje rad. Lämna raden tom om du inte förstår.) 

 Håller inte med Håller med

1. NO-ämnena är svåra ämnen .......................................................  

2. NO-ämnena är intressanta ..........................................................  

3. Jag har lätt att lära mig NO ..........................................................  

4. NO-ämnena har öppnat mina ögon för nya och spännande jobb  

5. Jag gillar NO-ämnena i skolan mer än de flesta andra ämnen....  

6. Jag tycker att alla bör läsa NO i skolan .......................................  

7. Det jag lär mig i NO kommer vara till nytta i min vardag..............  

8. Jag tror att det jag lär mig i NO kommer förbättra mina  

 chanser att få ett bra jobb.............................................................  

9. NO-ämnena har gjort mig mer kritisk och skeptisk .....................  

10. NO-ämnena har gjort mig mer nyfiken på saker 

 vi fortfarande inte kan förklara......................................................  

11. NO-ämnena har gjort att jag värdesätter naturen högre ..............  

12. NO-ämnena har visat mig naturvetenskapens betydelse 

  för vårt levnadssätt ......................................................................  

13. NO-ämnena har lärt mig hur jag på ett bättre sätt kan 

 ta vara på min hälsa .....................................................................  

14. Jag kan tänka mig att bli forskare i naturvetenskap ....................  

15. Jag vill ha så mycket NO som möjligt i skolan ............................  

16. Jag kan tänka mig att jobba med teknik ......................................  
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G. Mina åsikter om naturvetenskap och teknik
I vilken grad håller du med om följande påståenden? 
(Ge svar med ett kryss på varje rad. Lämna raden tom om du inte förstår frågan.) 

 Håller inte med Håller med

1. Naturvetenskap och teknik är viktiga för samhället......................  

2. Naturvetenskap och teknik kommer att hitta botemedel mot  

 sjukdomar som HIV/AIDS, cancer osv. .......................................  

3. Kommande generationer kommer att ha bättre möjligheter tack  

 vare naturvetenskap och teknik ...................................................  

4. Naturvetenskap och teknik gör våra liv sundare, enklare och  

 mer behagliga ..............................................................................  

5. Ny teknik kommer att göra arbetsplatserna mer intressanta ......  

6. Fördelarna med forskning är större än nackdelarna ...................  

7. Naturvetenskap och teknik kommer hjälpa till att utrota fattigdom  

 och svält i världen ........................................................................  

8. Naturvetenskap och teknik kan lösa nästan alla problem............  

9. Naturvetenskap och teknik hjälper de fattiga ..............................  

10. Naturvetenskap och teknik orsakar miljöproblemen ...................  

11. Ett land behöver naturvetenskap och teknik för att utvecklas .....  

12. Det är först och främst de rika länderna som drar nytta av  

 naturvetenskap och teknik ...........................................................  

13. Forskare använder den naturvetenskapliga metod som alltid  

 leder dem till det riktiga svaret ....................................................  

14. Vi bör alltid lita på det forskarna säger ........................................  

15. Forskare är neutrala och objektiva ..............................................  

16. Naturvetenskapliga teorier utvecklas och förändras hela tiden ...  
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H. Mina erfarenheter utanför skolan 
Hur ofta har du gjort detta på fritiden  
(Ge svar med ett kryss på varje rad. Lämna raden tom om du inte förstår frågan.) 

Jag har ...
 Aldrig Ofta

1. försökt att hitta stjärnbilder på himlen ..........................................  

2. läst mitt eget horoskop ................................................................  

3. använt en karta för att hitta rätt väg .............................................  

4. använt en kompass för att bestämma riktningen ........................  

5. samlat stenar eller snäckor .........................................................  

6. sett ett djur födas (inte på TV)  ....................................................  

7. skött om djur på en bondgård .....................................................  

8. besökt en djurpark .......................................................................  

9. besökt ett vetenskapscentrum eller ett tekniskt museum ...........   

10. mjölkat djur som kor, får eller getter ............................................  

11. tillverkat mejeriprodukter som yoghurt, smör eller ost ................  

12. läst om natur eller vetenskap i böcker, tidningar eller tidskrifter      

13. sett naturprogram på TV eller bio ................................................  

14. plockat ätliga bär, frukter, svampar eller växter ..........................  

15. varit med på jakt ..........................................................................  

16. varit med och fiskat ......................................................................  

17. sått fröer och sett dom gro ..........................................................  

18. gjort en kompost av gräs, löv eller avfall .....................................  

19. tillverkat instrument (t.ex. flöjt eller trumma) av saker i naturen  .  

20. stickat, virkat, vävt eller dylikt ......................................................  

21. satt upp ett tält eller ett vindskydd ...............................................  

22. gjort upp eld av ved eller träkol ...................................................   

23. lagat mat över en lägereld, spritkök eller gasolkök . ....................  

24. sorterat sopor för återvinning ......................................................  

25. tvättat och plåstrat om ett sår ......................................................  

26. sett röntgenbilder på delar av min egen kropp ............................  
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 Aldrig Ofta

27. tagit medicin mot sjukdomar eller infektioner...............................   

28. tagit örtmedecin eller fått alternativ terapi (akupunktur,  

 homeopati, yoga, healing etc.) ....................................................  

29. varit patient på ett sjukhus ..........................................................  

30. använt en kikare ..........................................................................  

31. använt en kamera ........................................................................  

32. tillverkat båge och pil, slangbella, bumerang eller dylikt. ............  

33. använt luftgevär eller gevär .........................................................  

34. använt en vattenpump eller en hävert .........................................  

35. byggt en modell av ett flygplan, båt etc. ......................................  

36. använt kemilådor, tekniklådor eller dylikt ....................................  

37. använt en väderkvarn, vattenkvarn eller vattenhjul......................  

38. spelat in på video-, DVD- eller kassettbandspelare ....................  

39. bytt glödlampor eller proppar ......................................................  

40. skruvat på en el-kontakt på en sladd ..........................................  

41. använt ett stoppur ........................................................................  

42. mätt temperaturen med en termometer ......................................  

43. använt tumstock, linjal eller måttband .........................................   

44. använt  mobiltelefon ....................................................................  

45. sänt eller tagit emot SMS (textmeddelande på mobiltelefon) .....  

46. sökt information på internet..........................................................  

47. spelat dataspel ............................................................................  

48. använt ordbok eller uppslagsverk på datorn ...............................  

49. laddat ner musik från internet ......................................................  

50. skickat eller tagit emot e-post ......................................................  

51. använt ordbehandlare (t.ex. Word)  på datorn ............................  

52. öppnat en radio, klocka, dator, telefon, etc. för att 

 ta reda på hur den fungerar ........................................................  
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 Aldrig Ofta

53. bakat bröd, bullar, kakor etc. .......................................................  

54. lagat mat ......................................................................................  

55. balanserat något på huvudet medan jag går ..............................  

56. använt en skottkärra ....................................................................  

57. använt en kofot ............................................................................  

58. använt block och talja för att lyfta tunga föremål..........................  

59. lagat en cykelslang ......................................................................  

60. använt verktyg som såg, skruvmejsel eller hammare .................  

61. laddat ett bilbatteri .......................................................................  

I. Jag som forskare 
Tänk dig att du är vuxen och arbetar som forskare. Du kan forska om det du tycker är viktigt och 
intressant. Skriv några meningar om vad du skulle vilja forska om och varför. 

Jag skulle vilja . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

För att . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

J. Hur många böcker finns hemma hos er?
Det ryms ungefär 40 böcker på en hyllmeter. Räkna inte med veckotidningar. 
(Kryssa i en ruta.) 

Inga ................................

1-10 böcker.....................

11-50 böcker...................

51-100 böcker.................

101-250 böcker...............

251-500 böcker...............

Fler än 500 böcker..........
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K. Vilket yrke vill  du ha som vuxen?

Svar: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

L. Övrigt 
I vilken grad håller du med om följande påståenden? 

(Ge svar med ett kryss på varje rad. Lämna raden tom om du inte förstår frågan.) 

 Håller inte med Håller med

1. Jag har nytta av att ha läst NO-ämnena inför gymnasiet.............  

2. Jag tycker att det är intressant när läraren har genomgång. .......  

3. Jag tycker att det är intressant när vi laborerar............................  

4. Jag tycker att det är intressant när jag läser i NO-böckerna........  

5. Jag lär mig mycket naturvetenskap när jag läser i andra böcker.  

6. Jag lär mig mycket naturvetenskap när jag ser på tv...................  

7. Jag lär mig mycket naturvetenskap när jag går på bio. ..............  

8. Jag lär mig mycket naturvetenskap när jag pratar med kompisar.  

Till sist 

Vilket program har du valt på gymnasiet? 

………………………………………………………………………………………………………. 

Tack för att du fyllt i vår enkät.



ROSE-projektet 
Kontakt: Magnus Oscarsson, Mitthögskolan 871 88 Härnösand  tfn. 0611-861 44   
e-post: magnus.oscarsson@mh.se 

 Anders Jidesjö tfn. 013-28 89 02, e-post: andji@tema.liu.se 

©: Universitetet i Oslo, (ILS) 



ROSE-projektet i Sverige
Anders Jidesjö, Linköpings universitet / Tema vatten i natur och samhälle. 581 83 Linköping 
tfn: 0703 49 67 46, e-post: andji@tema.liu.se 

Magnus Oscarsson, tfn. 0611-861 44  e-post: magnus.oscarsson@mh.se 

©: Universitetet i Oslo, (ILS) 

Avsikten med denna undersökning är att få veta vad lärare i Sverige tycker om naturvetenskap i 
skolan och vardagen. Denna information kan hjälpa oss att göra skolans naturvetenskapliga 
undervisning bättre.  

Detta arbete ingår i det internationella forskningsprojektet ROSE, som handlar om ungdomars attityder 
till naturvetenskap och teknik. Enkäten är en fortsättning på det arbete som görs med elever. Data 
kommer inte göras tillgängliga för några andra än forskningsgruppen och det handlar inte på något 
sätt om rankning av skolor eller kunskapsmätning.  

I de flesta frågor skall du bara kryssa i lämplig ruta. 

Dina svar är anonyma så du skall inte skriva ditt namn på frågeformuläret.  

Tack! 
Dina svar kommer att vara till stor hjälp. 

Vänliga hälsningar 

Anders Jidesjö     Magnus Oscarsson     
Linköpings universitet     Mitthögskolan      

Börja här: 

Jag är  kvinna  man 

Jag är   _____  år 

Jag har undervisat i ____år 

Jag har min utbildningsbakgrund i ämnena:_________________________

Jag undervisar i ämnena:________________________________________

Jag har lärarexamen: Ja      Nej:         

Jag arbetar på  ______________________________  skolan

Bilaga 2
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A. Vad jag undervisar om. 
I vilken utsträckning tar du upp nedanstående innehåll i din undervisning (Ge svar med ett kryss 
på varje rad. Lämna raden tom om du inte förstår frågan.) 

 Inte Ingående 
 alls 

1. Stjärnor, planeter och universum .................................................  

2. Kemikalier, deras egenskaper och hur de reagerar  ....................  

3. Jordens inre  .................................................................................  

4. Hur berg, älvar och hav utvecklas och förändras   .......................  

5. Moln, regn och väder ....................................................................

6. Ursprunget och utvecklingen av livet på jorden  ..........................  

7. Hur människokroppen är uppbyggd och fungerar  .......................  

8. Ärftlighet och hur generna påverkar hur vi utvecklas ...................  

9. Kön och fortplantning  ..................................................................  

10. Födelsekontroll och preventivmedel  ............................................

11. Hur barn växer och utvecklas   .....................................................  

12. Kloning av djur  .............................................................................  

13. Djur i andra delar av världen  .......................................................  

14. Dinosaurier, hur de levde och varför de dog ut  ...........................  

15. Hur växter växer och förökar sig  .................................................  

16. Hur människor, djur, växter och miljön  

 beror av varandra  ........................................................................  

17. Atomer och molekyler  ..................................................................

18. Hur radioaktivitet påverkar människokroppen  .............................  

19. Ljus omkring oss som vi inte kan se (infrarött, ultraviolett) ..........  

20. Hur djur använder färger för att gömma sig, locka och skrämma  

21. Hur olika musikinstrument frambringar olika ljud  ........................  

22. Svarta hål, supernovor och andra spektakulära  

 fenomen i världsrymden  ..............................................................  

23. Hur meteorer, kometer och asteroider kan orsaka katastrofer  

 på jorden  .....................................................................................  
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 Inte Ingående 
 alls  

24. Jordskalv och vulkaner  ................................................................  

25. Tromber, orkaner och cykloner  ...................................................  

26. Epidemier och sjukdomar som orsakar många dödsfall ..............  

27. Våldsamma, farliga och hotfulla djur ............................................  

28. Giftiga växter där jag bor  .............................................................  

29. Dödliga gifter och vad de gör med människokroppen  .................

30. Hur atombomben fungerar  ..........................................................  

31. Explosiva kemikalier  ....................................................................  

32. Biologiska och kemiska vapen och vad de  

 gör med människokroppen  ..........................................................  

33. Effekten av starka elektriska stötar och blixtar på  

 människokroppen  ........................................................................  

34. Hur det känns att vara tyngdlös i världsrymden  ..........................  

35. Hur man hittar vägen och navigerar efter stjärnorna  ..................  

36. Hur ögat kan se ljus och färger  ...................................................  

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

38. Ätstörningar som anorexi och bulimi  ...........................................  

39. Förmågan hos hudkrämer och lotioner att hålla huden ung  .......  

40. Hur man skall träna för att hålla kroppen i form  ..........................  

41. Plastikkirurgi och kosmetiska operationer ....................................  

42. Hur strålning från solarier och solen kan påverka huden  ............

43. Hur örat kan höra olika ljud ..........................................................  

44. Raketer, satelliter och rymdfärder ................................................  

45. Användandet av satelliter för kommunikation och annat  ............  

46. Hur röntgen, ultraljud osv. används inom läkekonsten  ...............  

47. Hur bensin- och dieselmotorer fungerar .......................................

48. Hur kärnkraftverk fungerar ...........................................................  
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B. Hur viktigt tror du det är för dina elever att i framtiden arbeta med:
(Ge svar med ett kryss på varje rad. Lämna raden tom om du inte förstår.) 

 inte mycket 
 viktigt viktigt 

1. Jobba med människor istället för med saker  ..............................  

2. Hjälpa andra människor  ..............................................................  

3. Jobba med djur  ............................................................................  

4. Arbeta inom miljövård  ..................................................................

5. Jobba med något lätt och enkelt  .................................................  

6. Bygga eller reparera saker med händerna ..................................  

7. Arbeta med maskiner eller verktyg  ..............................................  

8. Arbeta konstnärligt och kreativt  ...................................................  

9. Använda mina talanger och förmågor  .........................................  

10. Tillverka, designa eller uppfinna något  ........................................

11. Tänka ut nya idéer  .......................................................................

12. Ha mycket tid för mina vänner  ....................................................  

13. Fatta egna beslut  .........................................................................

14. Arbeta oberoende av andra människor  .......................................  

15. Arbeta med något jag tycker är viktigt och meningsfullt  ..............

16. Arbeta med något som stämmer med mina åsikter och värderingar 

17. Ha mycket tid för familjen  ............................................................  

18. Arbeta med något som gör att jag kan resa mycket  ...................  

19. Arbeta på ett ställe där det ofta händer nya och spännande saker 

20. Tjäna mycket pengar  ...................................................................  

21. Bestämma över andra människor  ...............................................  

22. Bli berömd ....................................................................................  

23. Ha mycket fritid för mina intressen, hobbyer och aktiviteter  .......  

24. Bli chef på jobbet  .........................................................................  

25. Utveckla och förbättra mina kunskaper och förmågor .................  

26. Arbeta i team med många människor omkring mig  ....................  
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C. Vad jag undervisar om
I vilken utsträckning tar du upp nedanstående innehåll i din undervisning (Ge svar med ett kryss 
på varje rad. Lämna raden tom om du inte förstår frågan.) 

 Inte Ingående 
 alls  

1. Hur råolja omvandlas till andra material, som  

 plaster och textilier  ......................................................................  

2. Optiska instrument och hur de fungerar  

 (teleskop, kamera, mikroskop osv.)  ............................................  

3. Användning av laser i tekniska tillämpningar 

  (CD-spelare, streckkodläsare osv.)  ............................................  

4. Hur kassettband, CD- och DVD-skivor kan lagra och spela 

 ljud och musik  ..............................................................................  

5. Hur saker som radio och TV fungerar ..........................................  

6. Hur mobiltelefoner kan sända och ta emot meddelanden  ..........  

7. Hur datorer fungerar .....................................................................  

8. Möjligheten att det kan finnas liv utanför jorden  ..........................  

9. Astrologi och horoskop och om planeterna 

 kan påverka människorna  ...........................................................  

10. Olösta mysterier i världsrymden ...................................................  

11. Liv och död och människans själ  ................................................  

12. Alternativa terapier (akupunktur, homeopati, yoga, healing osv.)  

 och hur effektiva de kan vara  ......................................................  

13. Varför vi drömmer när vi sover och vad  

 drömmarna kan betyda  ...............................................................  

14. Spöken och häxor och om det är möjligt att dessa finns .............  

15. Tankeöverföring, tankeläsning, sjätte sinne, intuition osv.  ..........

16. Varför stjärnorna blinkar och varför himlen är blå  .......................  

17. Varför vi kan se regnbågen  .........................................................  

18. Egenskaper hos ädelstenar och kristaller som används för deras  

 skönhet  ........................................................................................  
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D. Jag och miljöfrågorna  
I vilken grad håller du med om följande påståenden om problemen med miljön (förorening av 
luft och vatten, slöseri med resurser, förändringar av jordens klimat  osv.)? 
(Ge svar med ett kryss på varje rad. Lämna raden tom om du inte förstår.) 

 Håller inte med Håller med

1. Miljöproblemen angår inte mig  ....................................................  

2. Miljöproblemen gör att framtiden ser hopplös ut  .........................  

3. Miljöproblemen är överdrivna .......................................................  

4. Vetenskap och teknik kan lösa alla miljöproblem ........................  

5. Jag är beredd att godta en lösning av miljöproblemen även om  

 jag måste avstå från många saker.  .............................................  

6. Jag kan själv påverka det som sker med miljön ..........................  

7. Vi kan fortfarande hitta lösningar på miljöproblemen  ..................  

8. Folk oroar sig för mycket för miljöproblemen ...............................  

9. Miljöproblemen kan lösas utan stora förändringar i vårt   

 levnadssätt. ..................................................................................  

10. Folk borde bry sig mer om miljöskydd ..........................................

11. Det är de rika ländernas ansvar att lösa miljöproblemen i världen  

12. Jag tycker att var och en av oss kan ge ett viktigt bidrag i  

  till miljöskyddet  ...........................................................................  

13. Miljöproblemen bör överlåtas till experterna  ...............................  

14. Jag ser ljust på framtiden  ............................................................  

15. Djur bör ha samma rätt att leva som människor  .........................  

16. Det är rätt att använda djur i medicinska experiment om det  

 kan rädda människoliv  .................................................................

17. Nästan all mänsklig aktivitet är skadlig för miljön .........................  

18. Naturen är helig och bör lämnas ifred  .........................................  
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E. Vad jag undervisar om 
I vilken utsträckning tar du upp nedanstående innehåll i din undervisning (Ge svar med ett kryss 
på varje rad. Lämna raden tom om du inte förstår frågan.) 

 Inte Ingående 
 alls  

1. Symmetrier och mönster i blommor och blad ..............................  

2. Hur solnedgången färgar himlen  .................................................  

3. Ozonlagret och hur det kan påverkas av människan  ..................  

4. Växthuseffekten och hur den kan förändras av oss människor  ..  

5. Vad som kan göras för att garantera ren luft och rent dricksvatten 

6. Hur tekniken hjälper oss att ta hand om sopor och  

 avfall  ............................................................................................  

7. Hur man bekämpar epidemier och sjukdomar  ............................  

8. Vad vi vet om cancer och hur cancer kan behandlas  .................  

9. Könssjukdomar och hur man kan skydda sig mot dem  ..............  

10. Hur man ger förstahjälp och använder enkel medicinsk utrustning. 

11. Vad vi vet om HIV/AIDS och hur det bekämpas ..........................  

12. Hur alkohol och tobak kan påverka kroppen  ...............................  

13. Hur olika narkotiska preparat kan påverka kroppen  ...................  

14. Möjliga strålningsrisker från mobiltelefoner och datorer ..............  

15. Hur högt ljud och buller kan skada hörseln  .................................  

16. Hur vi kan skydda hotade djurarter  .............................................  

17. Hur vi kan förbättra skördarna i trädgårdar och i jordbruket  .......  

18. Medicinsk användning av växter  .................................................  

19. Ekologiskt jordbruk som inte använder bekämpningsmedel 

 eller konstgödsel ..........................................................................  

20. Hur man kan spara energi eller utnyttja den på ett bättre sätt. ....  

21. Nya energikällor från sol, vind, tidvatten, vågor osv.  ..................  

22. Hur olika sorters mat produceras, konserveras och lagras  .........   

23. Hur min kropp växer och utvecklas  .............................................  
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 Inte Ingående 
 alls  

24. Djur där jag bor  ............................................................................  

25. Växter där jag bor  ........................................................................  

26. Rengöringsmedel och tvål, och hur de fungerar  .........................  

27. Elektricitet, hur den produceras och hur  

 den används i hemmen  ...............................................................  

28. Hur man använder och reparerar elektrisk och mekanisk   

 utrustning som vi använder i vardagen  .......................................  

29. Första månlandningen och rymdfartens historia ..........................  

30. Hur elektriciteten har påverkat utvecklingen av vårt samhälle  ....  

31. Biologiska och mänskliga sidor av abort  .....................................  

32. Hur genteknologi kan förhindra sjukdomar  .................................  

33. Fördelar och möjliga risker med modernt lantbruk  ......................  

34. Varför religion och naturvetenskap ibland kommer  

 i konflikt ........................................................................................  

35. Risker och fördelar med tillsatser i maten  ...................................  

36. Varför forskare ibland är oeniga  ..................................................  

37. Berömda forskare och deras liv  ..................................................  

38. Stora misstag inom forskning eller med uppfinningar ..................  

39. Hur vetenskapliga tankar och idéer ibland utmanar 

 religion, auktoriteter och traditioner  .............................................  

40. Uppfinningar och upptäckter som har förändrat världen ..............  

41. Helt nya uppfinningar och upptäckter i vetenskap och teknik  .....  

42. Fenomen som forskare fortfarande inte kan förklara ...................  



9

F. Mina NO-lektioner i skolan  
I vilken grad håller du med om följande påståenden om NO-ämnena (biologi, fysik och kemi) i 
skolan? 
(Ge svar med ett kryss på varje rad. Lämna raden tom om du inte förstår.) 

 Håller inte med Håller med

1. NO-ämnena är svåra ämnen  .......................................................  

2. NO-ämnena är intressanta  ..........................................................  

3. Eleverna har lätt att lära sig NO ...................................................  

4. NO-ämnena öppnar elevernas ögon för nya och spännande jobb    

5. Eleverna gillar NO-ämnena i skolan mer än de flesta andra ämnen 

6. Jag tycker att alla bör läsa NO i skolan  .......................................  

7. Det jag undervisar i NO är till nytta i vardagen för eleverna. .......  

8. Jag tror att det jag lär eleverna i NO kommer förbättra deras  

 chanser att få ett bra jobb.............................................................  

9. NO-ämnena gör eleverna mer kritiska och skeptiska  .................  

10. NO-ämnena har gjort mig mer nyfiken på saker 

 vi fortfarande inte kan förklara ......................................................  

11. NO-ämnena har gjort att jag värdesätter naturen högre ..............  

12. NO-ämnena visar naturvetenskapens betydelse 

  för vårt levnadssätt ......................................................................  

13. NO-ämnena visar hur man på ett bättre sätt kan 

 ta vara på sin hälsa ......................................................................  

14. Elever är intresserade av att bli forskare i naturvetenskap  .........  

15. Eleverna vill ha så mycket NO som möjligt i skolan  ....................  

16. Eleverna kan tänka sig att jobba med teknik ...............................  
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G. Mina åsikter om naturvetenskap och teknik
I vilken grad håller du med om följande påståenden? 
(Ge svar med ett kryss på varje rad. Lämna raden tom om du inte förstår frågan.) 

 Håller inte med Håller med

1. Naturvetenskap och teknik är viktiga för samhället ......................  

2. Naturvetenskap och teknik kommer att hitta botemedel mot  

 sjukdomar som HIV/AIDS, cancer osv.  .......................................  

3. Kommande generationer kommer att ha bättre möjligheter tack  

 vare naturvetenskap och teknik ...................................................  

4. Naturvetenskap och teknik gör våra liv sundare, enklare och  

 mer behagliga  ..............................................................................  

5. Ny teknik kommer att göra arbetsplatserna mer intressanta  ......  

6. Fördelarna med forskning är större än nackdelarna  ...................  

7. Naturvetenskap och teknik kommer hjälpa till att utrota fattigdom  

 och svält i världen  ........................................................................

8. Naturvetenskap och teknik kan lösa nästan alla problem ............  

9. Naturvetenskap och teknik hjälper de fattiga  ..............................  

10. Naturvetenskap och teknik orsakar miljöproblemen  ...................  

11. Ett land behöver naturvetenskap och teknik för att utvecklas  .....  

12. Det är först och främst de rika länderna som drar nytta av  

 naturvetenskap och teknik ...........................................................  

13. Forskare använder den naturvetenskapliga metod som alltid  

 leder dem till det riktiga svaret  ....................................................  

14. Vi bör alltid lita på det forskarna säger  ........................................  

15. Forskare är neutrala och objektiva  ..............................................  

16. Naturvetenskapliga teorier utvecklas och förändras hela tiden ...  
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H. Mina erfarenheter utanför skolan 
Hur ofta har du gjort detta på fritiden  
(Ge svar med ett kryss på varje rad. Lämna raden tom om du inte förstår frågan.) 

Jag har ...
 Aldrig Ofta

1. försökt att hitta stjärnbilder på himlen ..........................................  

2. läst mitt eget horoskop  ................................................................  

3. använt en karta för att hitta rätt väg .............................................  

4. använt en kompass för att bestämma riktningen  ........................  

5. samlat stenar eller snäckor  .........................................................  

6. sett ett djur födas (inte på TV)   ....................................................  

7. skött om djur på en bondgård  .....................................................  

8. besökt en djurpark  .......................................................................  

9. besökt ett vetenskapscentrum eller ett tekniskt museum  ...........   

10. mjölkat djur som kor, får eller getter  ............................................  

11. tillverkat mejeriprodukter som yoghurt, smör eller ost  ................  

12. läst om natur eller vetenskap i böcker, tidningar eller tidskrifter       

13. sett naturprogram på TV eller bio  ................................................  

14. plockat ätliga bär, frukter, svampar eller växter  ..........................  

15. varit med på jakt  ..........................................................................  

16. varit med och fiskat ......................................................................  

17. sått fröer och sett dom gro  ..........................................................  

18. gjort en kompost av gräs, löv eller avfall  .....................................  

19. tillverkat instrument (t.ex. flöjt eller trumma) av saker i naturen   .

20. stickat, virkat, vävt eller dylikt  ......................................................  

21. satt upp ett tält eller ett vindskydd  ...............................................  

22. gjort upp eld av ved eller träkol  ...................................................   

23. lagat mat över en lägereld, spritkök eller gasolkök . ....................  

24. sorterat sopor för återvinning  ......................................................  

25. tvättat och plåstrat om ett sår  ......................................................  

26. sett röntgenbilder på delar av min egen kropp  ............................  
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 Aldrig Ofta

27. tagit medicin mot sjukdomar eller infektioner ...............................   

28. tagit örtmedecin eller fått alternativ terapi (akupunktur,  

 homeopati, yoga, healing etc.)  ....................................................  

29. varit patient på ett sjukhus  ..........................................................  

30. använt en kikare  ..........................................................................  

31. använt en kamera  ........................................................................

32. tillverkat båge och pil, slangbella, bumerang eller dylikt.  ............  

33. använt luftgevär eller gevär  .........................................................  

34. använt en vattenpump eller en hävert  .........................................  

35. byggt en modell av ett flygplan, båt etc.  ......................................  

36. använt kemilådor, tekniklådor eller dylikt  ....................................  

37. använt en väderkvarn, vattenkvarn eller vattenhjul ......................  

38. spelat in på video-, DVD- eller kassettbandspelare  ....................  

39. bytt glödlampor eller proppar  ......................................................  

40. skruvat på en el-kontakt på en sladd  ..........................................  

41. använt ett stoppur  ........................................................................

42. mätt temperaturen med en termometer  ......................................  

43. använt tumstock, linjal eller måttband  .........................................   

44. använt  mobiltelefon  ....................................................................  

45. sänt eller tagit emot SMS (textmeddelande på mobiltelefon)  .....  

46. sökt information på internet ..........................................................  

47. spelat dataspel  ............................................................................  

48. använt ordbok eller uppslagsverk på datorn  ...............................  

49. laddat ner musik från internet  ......................................................  

50. skickat eller tagit emot e-post  ......................................................  

51. använt ordbehandlare (t.ex. Word)  på datorn  ............................  

52. öppnat en radio, klocka, dator, telefon, etc. för att 

 ta reda på hur den fungerar  ........................................................  
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 Aldrig Ofta

53. bakat bröd, bullar, kakor etc.  .......................................................  

54. lagat mat  ......................................................................................  

55. balanserat något på huvudet medan jag går  ..............................  

56. använt en skottkärra  ....................................................................  

57. använt en kofot  ............................................................................  

58. använt block och talja för att lyfta tunga föremål ..........................  

59. lagat en cykelslang  ......................................................................  

60. använt verktyg som såg, skruvmejsel eller hammare  .................  

61. laddat ett bilbatteri  .......................................................................  

I. Jag som forskare 
Tänk dig att du arbetar som forskare. Du kan forska om det du tycker är viktigt och intressant. Skriv 
några meningar om vad du skulle vilja forska om och varför. 

Jag skulle vilja . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

För att . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

J. Hur många böcker finns hemma hos er?
Det ryms ungefär 40 böcker på en hyllmeter. Räkna inte med veckotidningar. 
(Kryssa i en ruta.) 

Inga  ................................ 

1-10 böcker ..................... 

11-50 böcker ................... 

51-100 böcker ................. 

101-250 böcker ............... 

251-500 böcker ............... 

Fler än 500 böcker .......... 
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K. Vilket yrke skulle du vilja ha om du inte arbetade som lärare?

Svar: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

L. Mina åsikter om NO-undervisningen 
I vilken grad håller du med om följande påståenden? 

(Ge svar med ett kryss på varje rad. Lämna raden tom om du inte förstår frågan.) 

Detta styr mig när jag planerar innehållet i mina lektioner: 

 Håller inte med Håller med

1. Läroboken och dess upplägg .......................................................  

2. Facklitteratur från min utbildningstid. ...........................................  

3. Egna tankar och idéer ..................................................................  

4. Tips från kollegor. .........................................................................  

5. Önskemål från eleverna. ..............................................................  

6. Önskemål från föräldrar. ...............................................................

7. Önskemål eller krav från skolledning. ..........................................  

8. Gemensam planering i arbetslaget ..............................................  

9. Populärvetenskapliga tidskrifter. ..................................................  

10. Läroplanen och kursplaner. ..........................................................  

11. Idéer från Internet. ........................................................................  

12. Nära vänner och bekanta. ............................................................  

13. Lokala arbetsplanen. ....................................................................  

14. Idéer från Tv. ................................................................................  

15. Idéer från radio .............................................................................  

16. Idéer från dagstidningar. ..............................................................  

17. Idéer från veckotidningar ..............................................................  

18. Kontakter med företag. .................................................................  

19.   Aktuella problem i samhället.  ......................................................     

20.   Annat, nämligen:  ......................................................................... ……………………………. 
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Detta är viktigt för elevernas intresse i naturvetenskap:
 Håller inte med Håller med

21. när läraren har genomgång. .........................................................  

22. laborationer. .................................................................................  

23. att läsa i NO-böckerna. .................................................................

24. att läsa i andra böcker. .................................................................  

25. att se på tv. ...................................................................................  

26. att gå på bio.  ................................................................................  

27. att tala med kompisar.  .................................................................     

28. att enskilt tala med läraren. ..........................................................  

29. komma i kontakt med företag som arbetar med naturvetenskap.  

30. att klassen talar med läraren.  ......................................................     

31. att skriva laborationsrapport. ........................................................  

32. att skriva uppsats om något man arbetar med. ............................  

33. att anteckna från tavlan vid genomgångar. ..................................  

34. att tala med föräldrar. ...................................................................  

35. att tala med andra vuxna vänner och bekanta. ............................  

36. att leka med naturvetenskapliga och tekniska prylar. ..................  

37. att göra studiebesök……… ..........................................................  

38. att vara i naturen. .........................................................................  

39. att göra exkursioner. .....................................................................

40. när undervisningen behandlar aktuella problem i samhället ........     

41. att eleverna får berätta vad de vet eller varit med om  .................     

42.   Annat, nämligen:  ......................................................................... ……………………………. 
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I vilken utsträckning håller du med om följande om den naturvetenskapliga 
undervisningen:
(Ge svar med ett kryss på varje rad. Lämna raden tom om du inte förstår frågan.) 

 Håller inte med Håller med 

43.  Pojkar är mer intresserade av naturvetenskap än flickor  ...........     

44.    De naturvetenskapliga ämnena går att göra mer intressanta  ....     

45.    Jag talar mest och eleverna svarar på frågor ..............................     

46.    Eleverna arbetar mycket i grupper ..............................................     

47.    Eleverna talar mycket och jag svarar på frågor ...........................     

48.    Eleverna arbetar mycket med uppgifter och projekt ....................     

49.    Eleverna använder datorn mycket ...............................................     

50.    Eleverna arbetar mycket självständigt .........................................     

51.    Kursplaner 2000 förändrade undervisningen ..............................     

52.    Kursplaner 2000 förändrade vad jag tar upp ...............................     

53.    På skolan samarbetar vi mycket i naturvetenskap ......................     

54.    Vi arbetar ofta ämnesövergripande i naturvetenskap .................     

55.    De olika ämnena i naturvetenskap undervisas bäst var för sig ...     

56.    Undervisningen i naturvetenskap känns aktuell och modern ......     

57.    Jag måste själv ofta läsa på om det innehåll jag undervisar .......     

58.    Undervisningen har en tydlig koppling till elevens vardag ..........     

59.    Jag är nöjd med den fortbildning jag får i naturvetenskap ..........     

60.    Undervisningen förbereder eleverna för framtida jobb ................     

61.    Undervisningen allmänbildar eleverna ........................................     

62.    Undervisningen förbereder för vardagslivet ................................     

63.   Annat, nämligen:  ......................................................................... ……………………………. 
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Följande är viktigt för att utveckla undervisningen i naturvetenskap:
(Ge svar med ett kryss på varje rad. Lämna raden tom om du inte förstår frågan.) 

 Håller inte med Håller med 

64.    Mindre klasstorlekar ....................................................................     

65.    Bättre läromedel ..........................................................................     

66.    Mer tid för de naturvetenskapliga ämnena ..................................     

67.    Mer pengar till utrustning .............................................................     

68.    Ökat samarbete mellan lärare .....................................................     

69.    Ökat samarbete mellan lärare och elever ...................................     

70.    Fortbildning ..................................................................................     

71.    Min utbildning skulle hållit högre kvalitet .....................................     

72.    Ökade kontakter med forskning ..................................................     

73.    Ökad ämnesintegration ...............................................................     

74.    Tydligare kopplingar till samhällets frågor och problem ..............     

75.    Annat, ange vad:……………………………………………………………………………………….. 

76.  Om du fick ändra på något i undervisningen som skulle öka elevernas intresse för 
naturvetenskap, vad tror du skulle vara en viktig faktor? 

77.  När du undervisar i naturvetenskap: Vilket innehåll upplever du att eleverna visar störst intresse 
för?

Tack för att du fyllt i vår enkät!



ROSE-projektet i Sverige
Anders Jidesjö, Linköpings universitet / Tema vatten i natur och samhälle. 581 83 Linköping 
tfn: 0703 49 67 46, e-post: andji@tema.liu.se 

Magnus Oscarsson, tfn. 0611-861 44  e-post: magnus.oscarsson@mh.se 

©: Universitetet i Oslo, (ILS) 



 Härnösand 2003-03-25 

Till rektorer på utvalda skolor i ROSE-projektet 2003. 

Sverige deltar i år i det internationella forskningsprojektet ROSE (Relevance of Science 
Education). Projektet går ut på att kartlägga ungdomars intresse och erfarenhet av teknik och 
naturvetenskap. Med detta underlag vill vi medverka till en informerad och kritisk debatt om 
skolans naturvetenskaps- och teknikundervisning och arbeta för att skapa en undervisning 
som kan upplevas meningsfull och relevant för alla elever. Vi genomför under våren en 
enkätundersökning på 30 slumpvis utvalda skolor i Sverige och er skola har blivit utvald. Vi 
skulle därför vilja besöka en klass (25-30 elever) i år nio på er skola någon gång under vecka 
17 till vecka 19. Enkäten tar ca 40 minuter att besvara och svaren behandlas helt anonymt. 
Enkäten är inte ett kunskapstest utan handlar enbart om elevernas intresseområden och 
erfarenheter. För att få ett representativt urval är det viktigt för oss att alla utvalda skolor kan 
delta. Vi kommer att höra av oss med närmare information men ni får gärna ge klartecken 
direkt per e-post om ni kan medverka eller om det stöter på hinder. 
 Mer information om ROSE-projektet finns på vår projektledare Svein Sjöbergs hemsida 
http://folk.uio.no/sveinsj

Vi skickar detta även med e-post. 

Med hopp om gott samarbete 

Magnus Oscarsson  Anders Jidesjö 
Doktorand   Universitetsadjunkt 
Mitthögskolan   Linköpings Universitet 
871 88 HÄRNÖSAND  tfn 013-28 89 02 
tfn 0611-86144  mob 0703 49 67 46 
mob 0730 363193  andji@tema.liu.se
magnus.oscarsson@mh.se

Bilaga 3





 Härnösand 2003-04-20 

Till enkätledare i ROSE-projektet 2003 

Rose-enkäten är inte ett prov och vi ger här allmänna linjer för hur undersökningen skall gå 
till. Det viktiga är att eleverna förstår frågorna och att de hinner svara på alla. Pilotundersök-
ningen visar att det bör räcka med 40 minuter, men om några elever inte skulle vara färdiga 
bör det finnas möjlighet till extratid. Du skall svara på frågor om det är något eleverna inte 
förstår. Läs därför igenom häftet och hör av dig om något verkar konstigt. En del frågor kan 
verka lite främmande, vilket kan bero på att det är en internationell undersökning, med många 
deltagande länder i t.ex. Asien och Afrika. Även om det inte är ett prov vill vi naturligtvis ha 
individuella svar, så undvik småprat mellan eleverna. 

Enkäten skall presenteras av någon lärare på skolan, men sedan kan du fylla på med mer 
information före och under undersökningen.  

På återsändningsblanketten fyller du i Skolans namn, adresser, hur enkäten togs emot, antalet 
deltagare mm. Varje skola skall välja ut en klass och det får inte vara en profilklass mot t.ex. 
naturvetenskap. Vi vill ha minst 25 från varje skola så om klasserna är små, överväg att ta två 
klasser. Ni får drygt 30 enkäter per skola och blir några över kan ni behålla dem eller lämna 
till intresserade på skolan.

Mer information finns på ROSE hemsida http://folk.uio.no/sveinsj/

Magnus Oscarsson  Anders Jidesjö 
Doktorand  Universitetsadjunkt 
Mitthögskolan   Linköpings Universitet 
871 88 HÄRNÖSAND  tfn 013-28 89 02 
tfn 0611-86144  mob 0703 49 67 46 
mob 0730 363193  andji@tema.liu.se
magnus.oscarsson@mh.se
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