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Sammanfattning 
 
Barn visar ofta en stor entusiasm för naturvetenskap, men intresset sjunker mot slutet av grundskolan. 
Syftet med denna studie är att identifiera möjliga orsaker till att ungdomar tappar sitt intresse för 
naturvetenskap. Avsikten är också att ta reda på vilken roll deras NO-lärare spelat för deras intresse. 
För att undersöka detta har fokusgrupper med studiemotiverade elever intervjuats. Studiens resultat 
visar att även studiemotiverade elever kan ha svårt för naturvetenskapliga skolämnen, vilket gör att de 
väljer bort dessa ämnen på gymnasiet. Vidare visar resultatet att elever som är ointresserade av 
naturvetenskap, ser naturvetenskapen som färdigformad fakta som inte kan diskuteras. Resultatet 
visar också att även omtyckta lärare som eleverna uppfattar som kompetenta, inte lyckas fånga och 
bevara elevernas intresse för naturvetenskap. Det krävs alltså nånting mer av oss lärare för att kunna 
hitta ”det där” som krävs för att eleverna skall fängslas av naturvetenskap. 
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Inledning 

Att naturvetenskap inte lockar ungdomar och att vi har för få sökande till naturvetenskapliga och 

tekniska utbildnigar har nog inte undgått någon. Exempelvis har antalet sökande till lärarutbildningen 

med matematik och NO-inrikting minskat kraftigt under 2010-talet (Sundberg, 2014). Olika 

satsningar har försökt få ungdomar intresserade av naturvetenskap och teknik genom att försöka 

övertyga dem på olika sätt, men responsen har varit ljum. Ingenting tyder på att nya, liknande 

satsningar skulle lyckas bättre i framtiden. Dagens ungdomar väljer det som de tycker är roligast. Om 

vi vill få ungdomar att välja naturvetenskap måste vi förrändra den naturvetenskapliga 

undervisningen, så att just naturvetenskapliga ämnen blir de mest intressanta (Lindahl, 2011a).  

Min initiala problemformulering var att mäta barn och ungdomars intresse för naturvetenskap vid 

olika åldrar, eftersom jag hade känslan av att intresset sjunker med stigande ålder och progression 

genom skolsystemet. Jag hade tänkt jämföra barns attityder till naturvetenskap i årskurs tre, sex och 

nio samt försöka koppla ihop motivation för naturvetenskap med upplevelsen om naturvetenskap är 

svårt. Efter att ha gått igenom litteraturen insåg jag att det fanns en hel del studier gjorda redan, så jag 

valde att spetsa till frågeställningen lite mer. Det jag egentligen var ute efter var ju VARFÖR barn och 

ungdomar tappar intresset för naturvetenskap och vad vi lärare kan göra för att få dem att behålla 

intresset. Jag ville helt enkelt få in konkreta observationer från ungdomar om hur de har upplevt de 

naturvetenskapliga ämnena i skolan samt ta reda på vilka faktorer som påverkat dem att välja 

naturvetenskaplig inriktning på gymnasiet alternativt välja bort naturvetenskaplig inriktning. Ett 

personligt skäl för att göra denna studie är också att få tips och idéer på vad ungdomar tycker är 

spännande och intressant med naturvetenskap. Detta för att kunna förbättra min egen framtida 

lärarpraktik. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att identifiera möjliga orsaker till att ungdomar tappar sitt intresse för 

naturvetenskap under tonåren. 

Forskningsfrågorna är;  

1) Var tror ungdomar att deras intresse för naturvetenskap kommer ifrån?  

2) Vilken uppfattning har ungdomar om hur lärare i naturvetenskapliga ämnen påverkat deras 

intresse för naturvetenskap?  

3) Vad har ungdomar för uppfattning om naturvetenskap? 

4) Vad tror ungdomar påverkar dem inför valet av gymnasieprogram? 
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Bakgrund 

Har barn ett intresse för naturvetenskap som går förlorat? 
 

Tidigare studier visar att barn och ungdomar faktiskt har intresse för naturvetenskap, men evidensen 

för att intresset sjunker med stigande ålder är omfattande (Jidehed, 2012; Lindahl, 2003). Under de 

tidiga skolåren visar barn ett stort intresse för naturen och de problem och mysterier som finns i 

världen omkring dem. Sedan går elevernas nyfikenhet och skolans naturvetenskap skilda vägar 

(Oskarsson, 2011). 

 

Elm Fristorp har visat i sin avhandling att yngre barns intresse för naturvetenskap inte tas tillvara. 

Barnen i studien visade stor potential när de skulle bearbeta naturvetenskapliga uppgifter, men de fick 

ingen bekräftelse från de vuxna så deras lärande förblev ”osynligt” (Elm Fristorp, 2012). Lindahl visar 

att barn i årskurs fem har höga förväntningar på de nya skolämnena; kemi, fysik, teknik och biologi, 

som NO-ämnet delas upp i under högstadiet. Tyvärr blir många besvikna och NO-undervisningen 

motsvarar inte deras förväntningar. Eleverna i Lindahls longitudinella studie hade sett fram emot att 

få lära sig något nytt och framför allt såg de fram emot att få experimentera, men NO-undervisningen 

levde inte upp till deras förhoppningar. Många elever upplevde NO-undervisningen som svår, framför 

allt i kemi och fysik som de tidigare var obekanta med. Biologi upplevdes som lättare eftersom de 

bekantat sig med ämnet genom hela skolgången och även i förskolan. Lindahl spekulerar att känslan 

av att NO-ämnena är svåra och obegripliga kan leda till en negativ spiral, det vill säga när ämnet känns 

svårt och eleven inte förstår känner sig eleven inte intresserad och upplever sig då inte heller duktig i 

ämnet (Lindahl, 2003). 

 

Det finns mycket som pekar på att naturvetenskap framför allt undervisas med syftet att förbereda för 

vidare studier. Grundskoleutbildningen behöver kunna allmänbilda alla samtidigt som den förbereder 

några få för fortsatta studier med naturvetenskaplig inriktning. För de flesta elever medför detta en 

känsla av utanförskap eftersom undervisningen signalerar att den bara är viktig för de som ska 

fortsätta med naturvetenskapliga studier (Jidehed, 2012; Oskarsson, 2011). 

 

Lyons (2006) menar att eleverna uppfattar undervisningen i naturvetenskap som om den handlar om 

att lära sig redan kända fakta som inte behöver diskuteras eller ifrågasättas. Många elever uppfattar 

därmed att deras uppgift i skolan i huvudsak innebär att lyssna och skriva av, vilket bidrar till att skapa 

en känsla av att inte bli involverad i undervisningen (Lyons, 2006). Även Oskarsson (2011) har 

kommit fram till att naturvetenskaplig kunskap framställs som problemfri och färdigformad. 

Elevernas intresse för naturvetenskap skulle stimuleras om begrepp och samband presenterades i ett 

samhälleligt sammanhang (Oskarsson, 2011). Mycket av det som elever intresserar sig för inom 

naturvetenskap är viktiga samhällsfrågor. Dock är det inte den typen av naturvetenskap som det 

undervisas om i skolan enligt lärarna själva (Jidehed, 2012). Tilltron till vetenskapen är dock stor 

bland elever och de tycker att naturvetenskap och teknik är viktigt för samhällsutvecklingen 

(Oskarsson, 2011). Oskarsson (2011) menar vidare att eftersom naturvetenskapen är en så stor del av 
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vårt samhälle idag så borde det finnas en bra utgångspunkt för diskussioner i skolan som kan 

intressera eleverna. Att undervisa om de större frågorna kanske dock kräver ett annat angreppssätt. 

Naturvetenskap är mer logik än fakta, men naturvetenskap begränsar sig inte till att handla om 

problemlösning och teknik. Vetenskap och upplysningens idéer om förnuft och att världen går att 

förstå är en grundpelare i det moderna samhället och därmed en viktig del av demokratin. Tyvärr 

misslyckas skolan att aktualisera och diskutera dessa frågor, så NO-undervisningen blir en besvikelse 

för många elever (Oskarsson, 2011). 

I en internationell studie på barns spontana intressen för naturvetenskap har det visat sig att med 

ökande ålder skiftar intresset från biologi mot teknik och inom biologin från zoologi till humanbiologi. 

Yngre barn verkar också ha ett större intresse för fysik. Äldre barn verkar ha ett större behov att 

användbarhet inom naturvetenskap än yngre barn (Baram-Tsabari & Yarden, 2005). Det har visat sig 

att elevernas intresse för kemi och fysik sjunker mellan 12 och 15 år, samtidigt som intresset för andra 

ämnen ökar (Lindahl, 2003). Det är också en utmaning att mäta elevernas intresse för ämnet över tid, 

eftersom ämnesinnehållet varierar (Jidhed, 2012). 

I den Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (Skolverket, 2004) så framkom att fysik och 

kemi upplevs som svårt och de minst viktiga skolämnena. Eleverna hade svårt att se nyttan med både 

kemi- och fysikundervisningen. Biologi hade dock en positiv särställning i denna undersökning, då det 

rankades som lättare, intressantare och viktigare än övriga NO-ämnen (Skolverket, 2004).  

Enligt kursplanen i biologi ska undervisningen i NO ge kunskap om naturvetenskaplig verksamhet 

men även förmåga att använda sig av dessa kunskaper för att ta ställning i värdefrågor, så som hälso- 

och miljöfrågor.  

”Genom undervisningen i a ̈mnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges fo ̈rutsa ̈ttningar att 

utveckla sin fo ̈rma ̊ga att: 

• Anva ̈nda kunskaper i biologi fo ̈r att granska information, kommunicera och ta sta ̈llning 

i fra ̊gor som ro ̈r ha ̈lsa, naturbruk och ekologisk ha ̊llbarhet 

• Genomfo ̈ra systematiska underso ̈kningar i biologi 

• Anva ̈nda biologins begrepp, modeller och teorier fo ̈r att beskriva och fo ̈rklara 

biologiska samband i ma ̈nniskokroppen, naturen och samha ̈llet” (Lgr11 kursplan biologi) 

Liknande text återfinns både i kursplanen för kemi och fysik. Användbarheten och 

samhällsförankringen är påtaglig i alla tre ämnena: biologi, kemi och fysik. 

”Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att 

utveckla sin förmåga att: 

• använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i 

frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle 

• genomföra systematiska undersökningar i kemi 

• använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska 

samband i samhället, naturen och inuti människan” (Lgr11 kursplan kemi) 
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”Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att 

utveckla sin förmåga att: 

• använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i 

frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle 

• genomföra systematiska undersökningar i fysik 

• använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara 

fysikaliska samband i naturen och samhället” (Lgr11 kursplan fysik) 

 

Hur ska undervisningen förändras? 

Oskarsson (2011) menar att undervisningen bör förändras gällande upplägg och innehåll. Det räcker 

inte med de reformförrändringar och nya läroplaner som kommit genom åren. Kunskapssynen och 

sättet som vetenskap presenteras måste omvärderas och omarbetas. Gamla arbetssätt måste rensas 

bort och faktakunskapen tonas ner. Ett långsiktigt förändringsarbete och kunskapsbygge måste till 

stånd. Det krävs välutbildade lärare och ett långsiktigt fortbildningsarbete för att utveckla innehåll och 

arbetsmetoder och lyckas med att få elever intresserade för naturvetenskap (Oskarsson, 2011). 

Aikenhead (2005) föreslår att man skall låta undervisningen handla om samhällsfrågor med 

naturvetenskapligt innehåll om man vill öka elevers intresse. I stället för att låta undervisningen ta 

avstamp i naturvetenskapliga begrepp som förklaras och exemplifieras så utgår man från 

samhällsvetenskapliga problem som förutsätter ett naturvetenskapligt kunnande. På så vis kan man 

öka elevers intresse för naturvetenskap och förmåga att använda sina naturvetenskapliga kunskaper 

(Aikenhead, 2005). Ratcliffe och Grace (2003) benämner dessa samhällsfrågor med 

naturvetenskapligt innehåll som ”socio-scientific issues”. De är naturvetenskapliga frågor som har en 

stor betydelse för samhället. Sådana frågor rapporteras ofta om i media och innehåller etiska 

resonemang och värderingar. De kan vara en bra utgångspunkt för att få eleverna att diskutera och 

analysera naturvetenskap (Ratcliffe & Grace, 2003). Lindahl et al (2011) har studerat användandet av 

”socio-scientific issues” i NO-undervisningen och konkluderade att eleverna uppskattade dessa inslag. 

Dock verkar det inte som ”socio-scientific issues” i någon större utsträckning ökade elevernas intresse 

för naturvetenskap. Kanske behöver lärarna tränas i att jobba med diskussioner och argumentation för 

att arbetet ska bli mera fruktsamt (Lindahl et al, 2011b). Ekborg et al (2012) understryker vikten av att 

”socio-scientific issues” verkligen har en naturvetenskaplig bas och att frågorna är potentiellt viktiga 

samhällsfrågor. Ett exempel är energifrågor där man måste ha grundläggande kunskaper om energi 

och dess oförstörbarhet för att kunna sätta sig in problematiken och diskutera möjligheter och 

lösningar. ”Socio-scientific issues” är aktuella och autentiska fall, vilket betyder att man jobbar med 

verkliga händelser från media eller något som händer i skolan eller kommunen. I strävan efter det 

autentiska ligger också en önskan om att eleverna ska tränas i att kunna ta ställning i samhällsfrågor 

(Ekborg et al, 2012). 
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I skriften Fler som kan. Hur kan vi underlätta för barn och ungdomar att läsa naturvetenskap och 

teknik från skolverket (2011) konkluderas att för att göra naturvetenskap och teknik till ett attraktivare 

val för ungdomar måste man både underhålla och odla det intresse barn och ungdomar ofta har.”För 

att göra detta på bästa sätt måste vi också förstå naturvetenskapens och teknikens roll och plats i 

dagens samhälle och i dagens skola” (Lindahl, 2011a).  

I slutet på grundskolan används ett utforskande arbetssätt till en mindre utsträckning än tidigare, 

vilket leder till att elevernas motivation för naturvetenskap minskar (Jidesjö, 2012). Högström (2009) 

har visat att utforskande arbetssätt endast blir meningsfulla om eleverna får fråga, utvärdera och 

diskutera, innehållet och frågeställningen. Att bara följa ett protokoll är inte givande ur ett 

lärandeperspektiv. Lärarens mål med utforskande arbetssätt, såsom laborationer, överensstämmer 

inte alltid med vad eleverna uppfattar som viktigt. Högström visar vidare att lärare inte utnyttjar 

laborationer till att skapa förståelse för naturvetenskapens karaktär, med vad som kännetecknar en 

naturvetenskaplig frågeställning och ett undersökande arbetssätt (Högström, 2009).  

Att skapa ett intresse handlar också om hur man kommunicerar om frågeställningar, begrepp och 

fenomen. Språket är ett verktyg för att förstå, utveckla och vidarebefordra kunskaper. Att kunna 

samtala om naturvetenskap och sätta in den i ett sammanhang, att skapa en berättelse, är nödvändigt 

för att skapa mening och öka intresset (Säljö & Wyndhamn, 2002). 

Vad motiverar elever? 
 

Inom motivationsforskningen finns ett antal teorier. Den så kallade self-determination teorin bygger 

på tre grundläggande mänskliga behov; att få känna kompetens, att få känna någon form av 

självbestämmande, autonomi, samt att få känna tillhörighet (Ryan & Deci, 2000). Enligt teorin byggs 

motivationen upp av en yttre och en inre motivation. Den yttre motivationen består av belöningar och 

undslippande av straff, medan den inre motivationen består av behovet av att vara kompetent och 

självbestämmande i relation till omgivningen. Den inre motivationen kan stödjas av aktiviteter som 

leder till en känsla av kompetens, exempelvis optimala utmaningar, god feedback och avsaknad av 

förnedrande utvärderingar. Upplevelsen av kompetens främjar den inre motivationen om eleven också 

känner att den själv kan styra resultatet, alltså om eleven har en känsla av kontroll, autonomi. För att 

en inre motivation skall uppstå, måste eleverna också ha ett intresse för aktiviteten. Det kan vara en 

lockelse av nyhet, en utmaning eller ett estetiskt värde för eleven. Nyfikenhet och fantasi påverkar 

också den inre motivationen (Ryan & Deci, 2000). Den inre och den yttre motivationen utvecklas inte 

oberoende av varandra. Studier har visat att negativ feedback förstör den inre motivationen (Deci 

1975). Det har också visat sig att införande av yttre belöning för en uppgift som tidigare var 

självförstärkande, har påverkat motivationen för uppgiften negativt. Det som tidigare var intressant 

sig, är inte det längre när det görs för ett yttre syfte, en belöning (Maehr 1978). I den aktuella studien 

kommer den fjärde forskningsfrågan, ”vad tror ungdomar påverkar dem inför valet av 

gymnasieprogram?”, att kategoriseras enligt self-determination teorins inre och yttre motivation.  
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Man kan också definiera motivationen som de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar 

beteendet mot olika mål (Enghag, 2011). Motivationen kan påverkas av andra, man kan exempelvis 

övertalas till något som inte kommer ur en inre drivkraft. Det är mycket lättare att förstöra 

motivationen för en student än att motivera en student (Hattie, 2009) Den allra viktigaste faktorn för 

en framgångsrik undervisning är kontakt och interaktion mellan elever och lärare. Det har bland annat 

Hattie (2009) funnit i sin internationella metaanalys. Även Håkansson och Sundberg har kommit fram 

till liknande resultat, det vill säga att de undervisningsfaktorer som har störst betydelse för lärande är 

de interaktiva, de som sker i samspel mellan lärare och elever, eller mellan elever (Håkansson och 

Sundberg, 2012). 

 

Enligt Jenner (2004) så leder respekt, öppenhet och positiva förväntningar till motiverade elever och 

bättre resultat. Motivation är inte en egenskap som man har eller inte har. Det är en följd av tidigare 

erfarenheter och det bemötande man får. En lärare bör motivera genom att vara positiv och berömma 

sina elever. Positiva förväntningar leder till goda resultat, negativa till dåliga (Jenner, 2004). Detta 

fenomen, den så kallade Pygmalioneffekten eller Rosenthaleffekten, är vetenskapligt bevisad 

(Rosenthal, 1968). Forskaren Robert Rosenthal utgav sig för att göra ett intelligenstest med ett antal 

skolelever och delgav deras lärare vilka som hade lyckats bäst och förväntades prestera bäst under 

året. I själva verket slumpade Rosenthal ut IQ-värden för eleverna av gav deras lärare de falska 

uppgifterna. I slutet på skolåret visade det sig att de eleverna som fått högst fabricerade IQ-värden 

också presterade bäst. Lärarna hade alltså visat via ord, leenden och blickar att de förväntat sig mer av 

vissa elever och på så sätt påverkat dessa till att prestera mer (Rosenthal, 1968). 

 

Att ha förväntningar innebär att blicka framåt (Imsen, 2006). Vi förbereder oss för nästa ögonblick 

genom att analysera vad som hände i det föregående. Våra förväntningar styrs helt av oss själva. De 

förväntningar vi har innan vi tar itu med en uppgift, kommer att påverka hur vi tolkar resultatet. Om vi 

inte tror att vi kommer att klara exempelvis ett prov i skolan, kanske vi ”skyller på” tur om vi lyckas. 

Även förväntningar från andra spelar roll för hur vi tolkar resultatet av våra handlingar. Om läraren 

förväntar sig insatser och prestationer från eleven, så kommer dessa att signalera att läraren har 

förtroende för elevens förmågor, vilket i sin tur stärker elevens egen tro på sina förmågor (Imsen, 

2006). 

 

Tilltro till den egna förmågan eller ”self-efficacy” som Albert Bandura kallade denna 

framgångsförväntan, är avgörande för vilka aktiviteter vi ger oss i kast med och för hur mycket energi 

vi satsar (Bandura, 1986). Om vi inte tror att vi kommer att klara av uppgiften, så blir insatsen 

halvhjärtad. Om vi däremot tror på ett bra resultat, så kan vi investera mycket energi på att göra så bra 

som möjligt ifrån oss (Bandura, 1986). Banduras teori kan uppfattas som positiv eftersom vi inte 

enbart sitter fast i våra egna erfarenheter och tolkningar, utan att stöd och uppmuntran från andra kan 

hjälpa oss att forma våra förväntningar inför framtiden (Imsen, 2006). Sammanfattningsvis kan man 

kalla ”self-efficacy” för tron på sina förmågor och kompetens att hantera oväntade situationer 

(Bandura, 1997).  
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Lärande handlar inte enbart om kognitiva förmågor, utan också om känslor av varierande slag (Ekborg 

et al, 2012). Att lära sig handlar om att ta sig från det kända till det okända, vilket naturligt väcker 

känslor av framgång eller tvivel. Andra ämnesdicipliner använder sig av dessa känslor som en metod 

för inlärning, medans naturvetenskapen kanske inte gjort det till så stor utsträckning. Detta kan säkert 

bottna i den förlegade bilden att naturvetenskapen är något oföränderligt och odiskutabelt och att 

naturvetenskapen är objektiv och fri från värderingar (Ekborg et al, 2012).  

 

Hur mäter man attityd till naturvetenskap? 
 

I en review sammanfattade Osborne, Simon och Collins (2003) ett stort antal vetenskapliga studier om 

attityder till naturvetenskap och fann att attityder till naturvetenskap brukar mätas i nedanstående 

faktorer: 

• Uppfattning om läraren 

• Osäkerhet inför naturvetenskap 

• Värdet av naturvetenskap 

• Självförtroende inom naturvetenskap 

• Motivation för naturvetenskap 

• Positiva upplevelser av naturvetenskap 

• Kolleger och vänners attityder till naturvetenskap 

• Föräldrars attityder till naturvetenskap 

• Klassrumsmiljön 

• Framgångar inom naturvetenskap 

• Rädsla inför eller ångest över att misslyckas 

 

Ett problem som kan finnas i attitydmätningar pekar Osborne et al (2003) ut, är att de kan vara 

relativa, det vill säga eleverna får skatta sitt intresse för naturvetenskap i jämförelse med intresse för 

andra ämnen. En elev som har ett stort intresse för alla ämnen kan således välja naturvetenskap sist, 

men ändå ha ett större intresse för naturvetenskap än en elev som är ointresserad av alla ämnen, men 

skattar naturvetenskap högst (Osborne et al, 2003).  

 

För att försöka få svar på den aktuella studiens syfte, att identifiera möjliga orsaker till att ungdomar 

tappar sitt intresse för naturvetenskap under tonåren, så används mätfaktorerna: positiva 

upplevelser av naturvetenskap, motivation för naturvetenskap och uppfattning om läraren. Dessa 

faktorer används för att jag bedömer att de bäst kan svara på mina forskningsfrågor: var tror 

ungdomar att deras intresse för naturvetenskap kommer ifrån?, vilken uppfattning har ungdomar 

om hur lärare i naturvetenskapliga ämnen påverkat deras intresse för naturvetenskap?, vad har 

ungdomar för uppfattning om naturvetenskap? samt vad tror ungdomar påverkar dem inför valet 

av gymnasieprogram? 

 



   

 9 

Metod  

Urval 
 

Studien är upplagd som två gruppintervjuer, så kallade fokusgrupper, där endast en av grupperna 

antas vara motiverad för naturvetenskap. Fokusgrupp 1 består av fem elever från teknikprogrammet 

med vetenskapsinriktning, årskurs 3. Teknikprogrammet med vetenskapsinriktning innehåller samma 

kurser som det naturvetenskapliga programmet förutom att de läser teknik i stället för C-språk. Lika 

många elever från samhällsvetenskapliga programmet årskurs 2, bildar fokusgrupp 2. De två 

grupperna går på olika gymnasieskolor, men båda skolorna är centralt belägna och ligger i samma 

svenska medelstora stad. Tillsammans med elevernas ordinarie lärare har jag att valt ut 

studiemotiverade elever till de båda grupperna. Med studiemotiverade menas att de har visat ett 

generellt stort intresse för skolarbete. Varför just studiemotiverade elever väljs ut är för att lättare 

kunna mäta motivation för naturvetenskap om den ”allmänna” motivaionen för skolan är jämförbar 

mellan grupperna. Endast en av grupperna (fokusgrupp 1), antas vara motiverade för naturvetenskap. 

Detta antagande är naturligtvis ingen sanning, utan måste verifieras med fokusgruppen under 

intervjun. När jag tillfrågade de berörda eleverna ropade jag upp deras namn i slutet av lektionen och 

bad dem stanna kvar efter lektionen. Jag berättade kort syftet med studien och frågade om de var 

intresserade att delta. Alla tillfrågade elever tackade ja. 

Datainsamlingsmetod  
 

Den valda datainsamlingsmetoden är gruppintervjuer i två stycken fokusgrupper med elever från 

teknik- respektive samhällsvetenskapliga programmet. Min förhoppning var att eleverna gemensamt 

skulle kunna resonera sig fram till svar på frågeställningarna. Jag tänkte att eleverna kanske inte har 

svaren helt klara för sig själva, men att diskutera i en grupp kanske kan hjälpa dem att hitta och sätta 

ord på sina tankar. Förhoppningen var att eleverna skulle stimulera varandra och att gruppen gör att 

de når längre i diskussionen än om eleverna intervjuas enskilt. Att etablera en god gruppdynamik där 

eleverna får näring av varandra eftersträvades. Faktumet att flera elevers synpunkter önskades, var 

också en av anledningarna till att gruppintervjuer väljs som datainsamlingsmetod.  

 

Fördelarna med en intervjustudie är flera. Med intervjuformatet kan man lättare få fram de åsikter 

respondenterna verkligen har om frågeställningen. Man får möjlighet att ställa följdfrågor anpassade 

efter vilka svar man får på frågorna. I exempelvis en enkätstudie har man inte den möjligheten, då har 

man sin ”enda chans” när man formulerar frågorna. Om någon fråga inte uppfattas som det är tänkt så 

missar man informationen som den frågan skulle kunnat ge. En annan fördel med en intervjustudie 

kan vara att det är lättare att få eleven motiverad att delta när man kan kommunicera ansikte mot 

ansikte. En nackdel med intervjuer är givetvis att samma mängd empiri inte kan samlas in eftersom 

intervjuer är mycket mer resurskrävande än exempelvis enkäter (David & Sutton, 2016).  

 

Man måste ta i beaktande att respondenterna påverkas vid en intervju och det uppstår lätt andra 

interaktioner mellan de inblandade personerna. Individer känner sig inte heller anonyma på samma 
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sätt som vid en enkätstudie, även om konfidentialitet utlovas (Robson, 2002). Det finns en risk att 

dominerande individer kan kontrollera diskussionen genom att sätta tonen eller genom att ta upp 

talutrymmet i gruppen. Det kan i sin tur leda till att mindre dominerande individer antingen sitter 

tysta eller stämmer in i de mer dominantas åsikter. Vid sådana tillfällen krävs att fokusgruppledaren 

motverkar enskilda individers dominans i gruppen (David & Sutton, 2016). 

Intervjudesign  
 

Intervjuerna var semi-strukturerade. Syftet var explorativt, men en viss struktur följdes för att ha 

någon form av jämförbarhet mellan grupperna. För att positionera gruppen och deras intressen 

tillfrågdes eleverna också inledningsvis om vilka skolämnen de gillar bäst. Intervjuerna byggdes sedan 

upp runt fyra olika teman som motsvarade forskningsfrågorna (RQ): 1) Var tror ungdomar att deras 

intresse för naturvetenskap kommer ifrån? 2) Vilken uppfattning har ungdomar om hur lärare i 

naturvetenskapliga ämnen påverkat deras intresse för naturvetenskap? 3) Vad har ungdomar för 

uppfattning om naturvetenskap? 4) Vad tror ungdomar påverkar dem inför valet av 

gymnasieprogram? Frågorna inom respektive tema finns i intervjuguiden (se bilaga 1). Angående 

RQ1, var tror ungdomar att deras intresse för naturvetenskap kommer ifrån?, så var det endast de 

elever med naturvetenskapligt intresse som fick frågan. 

 

Några av de mätfaktorer som Osborne et al sammanfattade i sin review över attitydmätningar till 

naturvetenskap (Osborne, Simon och Collins, 2003) användes för att konstruera intervjufrågor. Dessa 

mätfaktorer är positiva upplevelser av naturvetenskap, motivation för naturvetenskap och uppfattning 

om läraren. Dessa mätfaktorer valdes eftersom de förväntas kunna belysa studiens syfte, att 

identifiera möjliga orsaker till att ungdomar tappar sitt intresse för naturvetenskap under tonåren.  

Genomförande  
 

För att skapa en god stäming och ett öppet, tillåtande, samtalsklimat, inleddes gruppintervjuerna med 

fika och lite småprat. Därefter fick eleverna individuellt svara på några demografiska frågor (bilaga 2) 

skriftligen. Intervjuerna började sedan med att gå ”varvet runt” då var och en fick berätta vilka hens 

favoritämnen i skolan är. Därefter ställdes resten av frågorna mer öppet. För att motverka dominans i 

gruppen försökte jag vid några tillfällen styra frågorna mot de personer som hade kommit till tals 

minst under intervjun. Intervjuguiden med frågorna finns i bilaga 1. 

 

För att underlätta analysarbetet gjordes en ljudupptagning från gruppintervjuerna. Intervjuerna 

varade ca en timme per gruppintervju. 
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Analysmetod 
 

För att positionera elevgruppen inför den vidare analysen så var det viktigt att först ta reda på vad 

eleverna i gruppen hade för favoritämnen och vilka arbetsmetoder de föredrog. Vidare verifierades 

elevernas naturvetenskapliga intresse eller frånvaro av intresse. Det är ju inte säkert att man har ett 

naturvetenskapligt intresse för att man går teknikprogrammet, respektive saknar intresse för att man 

går samhällsprogrammet. Samhällseleverna kanske hade ett intresse för naturvetenskap och 

teknikeleverna kanske hade valt teknikprogrammet av andra anledningar än de naturvetenskapliga 

skolämnena. Detta måste verifieras med grupperna. 

 

Efter den initiala positioneringen av grupperna sorterdes elevernas svar i enlighet med 

forskningsfrågorna. Intervjuerna transkriberades och svaren sorterades in enligt forskningsfrågorna 

(RQ1) Var tror ungdomar att deras intresse för naturvetenskap kommer ifrån? RQ2) Vilken 

uppfattning har ungdomar om hur lärare i naturvetenskapliga ämnen påverkat deras intresse för 

naturvetenskap? RQ3) Vad har ungdomar för uppfattning om naturvetenskap? RQ4) Vad tror 

ungdomar påverkar dem inför valet av gymnasieprogram? I resultatdelen presenteras de elevsvar 

som representerar normen i gruppen. Svar som sticker ut och ligger i utkanten av svarsspannet 

redovisas också. 

 

För att svara på forskningsfrågan (RQ1) Var tror ungdomar att deras intresse för naturvetenskap 

kommer ifrån? så tillfrågades endast elevgruppen med ett naturvetenskapligt intresse. Ingen 

jämförelse görs således mellan grupperna. 

 

Tema nummer två motsvarar: (RQ2) Vilken uppfattning har ungdomar om hur lärare i 

naturvetenskapliga ämnen påverkat deras intresse för naturvetenskap? Inom detta tema görs en 

jämförelse mellan teknik- och samhällselever. Denna jämförelse görs med avseende på vad de tyckte 

om sina NO-lärare under högstadiet. Skillnader och likheter mellan grupperna observeras. 

 

Tema tre motsvarar RQ3 och handlar om vad har ungdomar för uppfattning om naturvetenskap? 

Elevernas svar kommer att analyseras med avstamp i fem olika kategorier. 1) Är naturvetenskap 

spännande/intressant/roligt. 2) Är naturvetenskap svårbegripligt? 3) Består naturvetenskap av 

sanningar som inte behöver diskuteras? 4) Är naturvetenskap viktigt? 5) Är naturvetenskap 

användbart för dig som samhällsmedborgare? Dessa kategorier har satts ihop av författaren, men 

frågeställningarna har sin grund i flera olika vetenskapliga rapporter (Jidehed, 2012; Lindahl, 2003; 

Oskarsson, 2011). Skillnader och likheter mellan de två fokusgrupperna kommer att observeras.  

 

Det fjärde temat motsvarar RQ4, vad tror ungdomar påverkar dem inför valet av 

gymnasieprogram? Elevsvaren i det fjärde temat kommer att kategoriseras enligt self-determination 

teorins yttre och inre motivation (Ryan & Deci, 2000). Den yttre motivationen består av en belöning 

eller undslippande av straff, medan den inre motivationen omfattar behovet av att vara kompetent och 

självbestämmande i relation till omgivningen. Den yttre motivationen i detta fall skulle kunna vara 

föräldrars önskemål. Det skulle också kunna vara elevens önskemål att gå samma program som sina 
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kompisar. En tredje yttre motivation skulle kunna vara att gymnasieprogrammet är ett 

förkunskapskrav för en viss högskoleutbildning. Den inre motivationen för val av gymnasieprogram 

skulle kunna vara ett genuint intresse för det specifika gymnasieprogrammet och dess innehåll. 

Forskningsetiska överväganden 
 

Studien genomfördes i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer som formulerats för 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002).  

Eleverna informerades att deltagandet var frivilligt och att de kunde avbryta studien när helst de ville. 

De informerades också att deras deltagande var anonymt och att deras svar inte kommer att användas 

till något annat än studien i fråga. Eleverna var även informerade om syftet med studien samt att 

bandupptagningen kommer att raderas efter studiens slut. 

Några av eleverna var inte myndiga så kontakt med vårdnadshavare för godkännande övervägdes. 

Eftersom resultaten redovisas anonymt samt att frågorna inte var av privat eller etiskt känslig natur, 

ansåg jag det inte nödvändigt i detta fall. Jag anser att Vetenskapsrådets fyra etiska krav på 

vetenskapliga undersökningar (informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet) är uppfyllda. 
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Resultat 

Resultatet presenteras enligt följande; demografiska uppgifter och elevernas intresseområden 

redovisas inledningsvis och följs sedan av forskningsfrågorna presenterade var och en för sig. 

Forskningsfrågorna(RQ) är: 1) Var tror ungdomar att deras intresse för naturvetenskap kommer 

ifrån? 2) Vilken uppfattning har ungdomar om hur lärare i naturvetenskapliga ämnen påverkat 

deras intresse för naturvetenskap? 3) Vad har ungdomar för uppfattning om naturvetenskap? 4) 

Vad tror ungdomar påverkar dem inför valet av gymnasieprogram? Elevernas namn har ersatts av 

pseudonymer. 

 

Demografiska uppgifter 
 

Samtliga elever i båda fokusgrupperna bodde i eller utanför samma svenska medelstora stad. Eleverna 

bodde i villa eller radhus. I samhällsvetargruppen hade samtliga elever minst en förälder med 

akademisk utbildning. I teknikelevgruppen hade tre elever föräldrar med akademisk utbildning och 

två elever hade föräldrar utan akademisk utbildning. 

 

Elevernas intressen 
 

För att positionera elevgruppen inför den vidare analysen så var det viktigt att ta reda på vad eleverna i 

gruppen hade för favoritämnen och vilka arbetsmetoder de föredrog. Samhällselevernas mest 

omtyckta skolämnen var kommunikation, engelska, svenska och en elev hade matte som favoritämne. 

Teknikelevernas bästa ämnen var matematik, fysik och teknik. En av samhällseleverna uttryckte att 

hon föredrog att först få lära sig nånting genom exempelvis en föreläsning och sedan sätta in det i ett 

sammanhang, gärna på ett lekfullt sätt. Övriga sam-elever instämde i det resonemanget. En av 

samhällseleverna ville dock absolut inte ha för mycket föreläsningar. Teknikeleverna gillade att få 

räkna själva i matte och fysik. De tyckte att det inte alltid gavs nog med utrymme för självständig 

räkning och problemlösning så de skulle gärna se mer av detta. En teknikelev gillade mest att få läsa 

sig till kunskap. 

 

Intresse för naturvetenskap 

Samtliga i gruppen med teknikelever tyckte att naturvetenskap var spännande och intressant. De var 

också mycket intresserade av matte och teknik. I gruppen med samhällselever var det bara en elev 

(Kerstin) som tyckte att naturvetenskap var intressant och kul. Samma elev var också intresserad av 

matte. Inom de naturvetenskapliga ämnena så var samhällseleverna mest intresserade av biologi, 

eftersom de tyckte att de hade mest nytta av det ämnet. ”Att förstå hur kroppen fungerar är viktigt” 

säger en elev (Elsa). De tyckte också att biologi var lättast att förstå, eftersom biologi har minst termer 

och formler. En elev (Maria) uttrycker att biologi är mer allmänbildning, jämfört med övriga 

naturvetenskapliga ämnen. ”Därför blir biologin intressantare.” 
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RQ1) Var tror ungdomar att deras intresse för naturvetenskap kommer ifrån? 
 

Teknikeleverna hade svårt att sätta fingret på var deras naturvetenskapliga intresse kommer ifrån. De 

flesta av teknikeleverna uppgav att de alltid varit intresserade av naturvetenskap och teknik. En elev 

berättar att han gillade att skruva sönder saker när han var liten, för att se hur de fungerar. 

Elevgruppen föreslog att det är uppväxten och hemmiljön som skapar ens intressen. ”Om det pratas 

om naturvetenskapliga frågor vid matbordet så blir man nog mer intresserad av det.” (Gunnar) 

 

RQ2) Vilken uppfattning har ungdomar om hur lärare i naturvetenskapliga 

ämnen påverkat deras intresse för naturvetenskap? 
 

Båda elevgrupperna hade varierande uppfattningar om sina NO-lärare under högstadiet, men i båda 

grupperna var de flesta eleverna nöjda. Bara en elev ur respektive elevgrupp var riktigt missnöjd med 

sina NO-lärare under högstadietiden. Ingen tydlig skillnad syns mellan grupperna. Ingen av 

teknikeleverna uppgav att deras lärare hade väckt deras intresse för naturvetenskap, utan snarare 

kunnat underhålla och möjligen stärka ett intresse som de redan hade sen tidigare. Intresset verkar ha 

kommit någon annan stans ifrån. Kanske är det uppväxten och hemmiljön. En elev berättar dock att 

hon tror att hennes lärare i NO-ämnen har påverkat intresset för naturvetenskap, ”men jag har alltid 

haft bra lärare i andra ämnen också. Ändå är det de naturvetenskapliga ämnena som jag är mest 

intresserad av. Kanske beror det på att jag alltid har haft ett intresse för naturvetenskapliga och 

tekniska frågor.” (Mimmi)  

 

En elev från samhällsprogrammet berättar att hon tyckte att hennes NO-lärare var hjälpsam och 

jättebra på att lära ut, men hon kände sig inte motiverad ändå. Hon hade redan bestämt sig att hon 

nöjde sig med godkänt och var inte mottaglig för att lära sig mer än nödvändigt.  

 

RQ3) Vad har ungdomar för uppfattning om naturvetenskap? 
 

För att ta reda på vad som har påverkat de ungdomar som inte är intresserade av naturvetenskap har 

deras syn på naturvetenskap kartlagts. Detta har gjorts i båda elevgrupperna för att notera skillnader 

och likheter. Kartläggningen har fokuserats på 1) om naturvetenskap uppfattas som svårt, 2) om 

naturvetenskap är ett ämne som går att diskutera, 3) om naturvetenskap är viktigt för samhället och 4) 

om kunskaper i naturvetenskap är användbart för dig som individ. 

 

Är naturvetenskap svårt? 

Teknikeleverna tyckte inte att naturvetenskap var särskilt svårt, vilket skiljde sig markant från vad 

samhällseleverna tyckte. Samhällseleverna tyckte naturvetenskap var svårt eller mycket svårt. En elev 

menade att det blir svårare att förstå de naturvetenskapliga ämnena när man inte är intresserad av 

dem. En annan elev menar att när det blir för svårt så ger man upp och anstränger sig inte längre för 

att förstå. Det blir alltså en ond cirkel. När det blir för svårt så slutar man anstränga sig och när man 
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inte anstränger sig så förstår man inte och om man inte förstår så blir det tråkigt. Ytterligare en annan 

samhällselev menar att språket inom naturvetenskap är så krångligt och svårförståeligt. Hen menar 

också att naturvetenskap är komplicerat och att det inte finns några logiska förklaringar utan allting 

”bara är så”. När man inte får en förklaring blir det både tråkigt och svårt. 

Vidare undersöktes om eleverna förstod laborationernas syfte i den naturvetenskapliga 

undervisningen och om laborationerna har ökat förståelsen för naturvetenskap. Teknikeleverna 

uttryckte att det inte brukar vara några problem att förstå laborationer och deras syfte så länge man 

fått till sig teorin bakom labben innan själva utförandet. De menar att teorin och labben hänger ihop. 

Samhällseleverna hade dock svårare att koppla ihop laborationerna med innehållet i kursen. De flesta 

tyckte att det var svårt att förstå själva laborationen och dess syfte, men en elev berättade att hon 

förstod. Flera av samhällseleverna verkar dock tycka att laborationerna har varit roliga och intressanta 

inslag i NO-undervisningen. Att det varit kul att göra något annat, nåt praktiskt. En elev berättar att 

fysiklabbar var svåra att ta till sig medans biologilabbar var lättare att förstå. En annan elev (Nora) 

berättar följande: 

- ”Jag älskade labbarna, gud vad kul det var. Men det var tråkigt att lära in all fakta. Det är så 

mycket grejer man ska komma ihåg. På en labb, så märkte man knappt att man lärde sig saker, 

de bara kom in ändå. Men sen när det kom till labbrapporten blev det jobbigt. Jag tyckte om att 

göra labbarna, men jag förstod nog inte vad som hände. Sen var det också att alla runt om mig 

var så duktiga, men inte jag. De kunde koppla supersnabbt, så de kändes som det var inte ens 

värt att försöka. Då skrev man av dem bara.” 

 

Kan naturvetenskap diskuteras? 

På frågan om naturvetenskap är en vetenskap som består av fakta vars giltighet inte kan diskuteras så 

svarade teknikeleverna att de genom skolgången blivit matade med att naturvetenskap är 

färdigformad fakta. Naturvetenskap har inte presenterats på ett sånt sätt som att det består av teorier 

vars giltighet kan ifrågasättas och diskuteras, inte till så stor utsträckning i alla fall. Först mot slutat av 

sin utbildning har de börjat förstå att naturvetenskap består av teorier som kan ersättas av nya teorier. 

En elev uttrycker följande (Adam) ”Allting i naturvetenskap, exempelvis fysik, är bara teorier. Vi vet 

ju inte. Det är dock svårt för oss att diskutera det vi får i skolan för vi blir matade med ”så här är det, 

så här är det”. Men det är ju bara teorier det också. Det kan ju vara nånting i exempelvis fysiken som 

vi inte vet och bara kan förändra allting.” 

Flera av samhällseleverna implicerade att i naturvetenskapliga ämnen finns det ett rätt och ett fel. Att 

vetenskapligt bevisade fakta är huggna i sten och dess giltighet inte går att diskutera. En av 

samhällseleverna uttryckte att man måste ha djup ämneskunskap för att kunna ge sig in i en 

naturvetenskaplig diskussion. ”Det känns i naturvetenskap som om man måste ha mycket mer 

kunskap om området för att kunna diskutera det. För att kunna diskutera ett samhällsproblem 

behöver du inte ha så mycket kunskap för att kunna ge dig in i det. I naturvetenskap måste man veta 

massor för att kunna ha en diskussion” (Jenny).  
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Är naturvetenskap viktigt? 

Både teknik och samhällselever verkar tycka att naturvetenskap är viktigt för samhället och att det är 

bra för samhället om medborgarna är bildade i naturvetenskap. De flesta av samhällseleverna tycker 

dock inte det är viktigt att just de är kunniga i naturvetenskap, utan att de räcker om de som är 

intresserade av ämnet har djupa kunskaper. De menar att undervisningen i skolan borde fokusera på 

samhällsnyttiga aspekter av naturvetenskapen så som ”hållbar utveckling”. Att vissa delar av 

innehållet i undervisningen känns meningslöst och oviktigt. Att exempelvis ”känna till detaljer om 

fotosyntesen känns oviktigt, men det är viktigt att förstå att träden gör så att vi kan andas” uttrycker 

en elev (Jenny). En annan samhällselev (Nora), uttrycker sig så här:  

- ”För mig personligen är naturvetenskap inte viktigt, men för samhället är det viktigt. Vissa 

saker bör man bara ha koll på, och då får vi liksom ”stå ut med det”, att lära oss det i skolan. 

Andra saker, som inte är nödvändiga, kan man ju få kolla upp själv om man är intresserad. 

Jag tycker att det räcker om man har lite baskunskaper och sen agerar utifrån dem.”  

 

Är naturvetenskap användbart? 

Teknikeleverna verkar tycka att ha insikt i naturvetenskap är användbart för dem personligen. De blir 

nyfikna och intresserade om de exempelvis läser om naturvetenskapliga fenomen i media. Det finns en 

vilja att förstå naturvetenskapliga fenomen runt omkring en. En elev (Markus) menade att man också 

kan ha nytta av naturvetenskapliga kunskaper i vardagslivet. ”Naturvetenskap är användbart för 

exempelvis om man har en högtalare som är trasig så kan man felsöka den, är det magneten eller är 

det tråden?” 

 

Samhällseleverna uttryckte inte riktigt samma nyfikenhet och såg inte samma personliga behov av att 

ha insikt i naturvetenskapliga frågor. Eleverna såg dock flera poänger med att själv ha kunskap inom 

naturvetenskap, bland annat om saker som händer i deras egen närhet, som de själva kan relatera till 

och är viktigt för dem. En elev (Maria) uttrycker det så här: ”om det väl händer nåt som är aktuellt för 

mig, då vill man veta hur det fungerar.” Flera av sam-eleverna menar dock att det räcker med 

baskunskaper i naturvetenskap och att en djup kunskap inte är nödvändig för att klara sig i samhället. 

Hör man om naturvetenskapliga fenomen på TV-nyheterna eller i annan media så räcker det med att 

”googla” det som man inte förstår menar en elev (Kerstin). 

 

Att det även är viktigt att medborgarna i samhället har en hög allmänbildning inom naturvetenskap 

uttrycker en elev. Hon menar också att hon inte själv är särskilt intresserad av att ha den 

allmänbildningen och utan problem litar på andra. Hon tycker att man inte behöver ha koll på allt 

själv, utan att man måste våga lita på att folk tar sitt ansvar. 
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RQ4) Vad tror ungdomar påverkar dem inför valet av gymnasieprogram? 
 

Både teknik och samhällseleverna menade att de valt gymnasieprogram utan att bry sig om någon 

yttre påverkan. Ingen elev uppgav att de valt program efter vad kompisar eller föräldrar tyckte.  

Samtliga teknikelever uppgav att de valt teknikprogrammet på grund av en egen inre motivation som 

bestod av ett tekniskt och ett naturvetenskapligt intresse. Någon lade också till att de hade i åtanke att 

det var en bred utbildning så att man fick behörighet till de flesta högskoleprogrammen. En av tjejerna 

på teknikprogrammet (Mimmi) hade en synpunkt om att hon trodde att inte så många tjejer hade 

självförtroende inom matte och teknik och därför inte vågade välja teknikprogrammet. ”Jag hade ju 

inte bra självförtroende, ville inte göra fel. Jag tror att man behöver hjälpa tjejerna att våga testa 

matte och naturvetenskap.” 

 

Av samhällseleverna så var det lite mer varierade orsaker till att de valt samhällelig inriktning. Två 

stycken (Jenny och Kerstin) hade valt samhällsvetarprogrammet på grund av att de var nyfikna på 

beteendevetenskap och psykologi, vilket kan klassificeras som en inre motivation. En av dessa två 

elever uttryckte att hon ville bli polis, så beteendevetenskap passade bra att läsa. Att välja 

gymnasieprogram efter vad man vill läsa på universitetet skulle kunna klassas som en yttre motivation, 

men eftersom eleven uttryckte ett djupt intresse för ämnet så klassificerar jag hennes val som en inre 

motivation. De tre övriga eleverna berättade att de valt samhällsvetarprogrammet för att de ville gå ett 

brett teoretiskt program, men slippa de naturvetenskapliga ämnena. Då passade samhällsprogrammet 

bra. En elev menade att de flesta som går samhällsvetarprogrammet gör det för att de inte vet vad de 

vill bli. Jag klassificerar deras val att ha sin grund i en yttre motivation. 

Sammanfattning av resultat 

 

RQ1) Var tror ungdomar att deras intresse för naturvetenskap kommer ifrån?  

Teknikeleverna trodde att deras intresse för naturvetenskap kom från uppväxten och hemmiljön. 

Ingen av eleverna trodde att deras intresse börjat i skolan. Samhällseleverna tillfrågades inte om detta, 

eftersom de sa sig sakna intresse för naturvetenskap. 

 

RQ2) Vilken uppfattning har ungdomar om hur lärare i naturvetenskapliga ämnen påverkat deras intresse för 

naturvetenskap?  

Både ungdomarna på samhällsvetenskapliga prorammet och på teknikprogrammet hade mestadels 

positiva upplevelser av lärare i naturvetenskapliga ämnen. Teknikeleverna trodde att vissa NO-lärare 

stärkt deras intresse för naturvetenskap. Samhällseleverna trodde inte att NO-lärarna påverkat deras 

intresse för ämnet. Dessa resultat redovisas i figur 1, under (RQ2). 

 

RQ3) Vad har ungdomar för uppfattning om naturvetenskap? 

Teknikeleverna och samhällseleverna hade vitt skillda uppfattningar om flera aspekter av 

naturvetenskapen. Teknikeleverna tyckte naturvetenskapliga ämnen var intressanta, roliga och lätta 

att förstå, medans majoriteten av samhällseleverna tyckte de var ointressanta, tråkiga och svåra. 
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Samhällseleverna menade också att naturvetenskapen bestod av färdigformad fakta som inte kan 

diskuteras eller ifrågasättas, medan teknikeleverna menade att naturvetenskapliga fakta kan 

ifrågasättas. Båda elevgrupperna tyckte att naturvetenskap är viktigt, men endast teknikeleverna 

tyckte de var viktigt att själv besitta dessa kunskaper. Detta sammanfattas också i nedre delen av 

analysmatrisen i figur 1, under (RQ3).  

 

RQ4) Vad tror ungdomar påverkar dem inför valet av gymnasieprogram? 

Teknikeleverna ansåg att det var en inre motivation som påverkat deras gymnasieval, det vill säga ett 

genuint intresse för matte, teknik och naturvetenskap. Hos samhällseleverna var motivationen 

antingen en inre motivation, ett intresse för ämnena i utbildningen (2 st elever), eller en yttre 

motivation, slippa matte och naturvetenskap (3 st elever). Dessa resultat redovisas i figur 1, under 

(RQ4). 
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Fig 1; Analysmatris. Sammanställning av elevgruppernas svar med avseende på lärares påverkan och elevens motivation (RQ2 

och 4) samt uppfattning om naturvetenskap (RQ3). 

 Samhällselever Teknikelever 

 

Lärares påverkan och elevens motivation 

  

Uppfattning om NO-lärare under högstadiet 

(RQ2)  

Oftast bra Oftast bra  

Har NO-lärare under högstadiet påverkat 

intresse för naturvetenskap? (RQ2) 

Nej Stärkt till viss del 

Motivation för gymnasieval (inre/yttre) 

(RQ4) 

 

Inre/Yttre Inre 

Vilken motivation för gymnasieval? (RQ4) Intresse för 

samhällsvetenskap(2st). 

Vill slippa matte och 

naturvetenskap (3st). 

Intresse för matte, 

teknik och 

naturvetenskap (alla) 

 

Uppfattning om naturvetenskap (RQ3) 

  

Är naturvetenskap 

spännande/intressant/roligt?  

 

Nej Ja 

Är naturvetenskap svårt? 

 

Ja Nej 

Består naturvetenskap av sanningar som 

inte behöver diskuteras? 

 

Ja Nej 

Är naturvetenskap viktigt för samhället?  

 

Ja Ja 

Är naturvetenskap användbart för dig som 

samhällsmedborgare? 

Nej Ja 
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Diskussion 

 

Elevgruppernas intressen stämde ganska väl med min föreställning om att teknikeleverna med 

vetenskapsinriktning skulle vara intresserade av naturvetenskap och att samhällseleverna inte skulle 

vara särskilt intresserade av naturvetenskap. Samtliga teknikelever visade sig ha ett 

naturvetenskapsintresse, medan endast en av samhällseleverna var intresserad av naturvetenskap. Av 

de naturvetenskapliga ämnena så verkar biologi ha lite av en särställning hos samhällseleverna. De 

menar att biologi är lättare att förstå, det är mer konkret och man ser nyttan av kunskaper i biologi, på 

ett sätt som man inte gör med de andra ämnena inom naturvetenskapen. Biologis särställning bland 

de naturvetenskapliga ämnena har också noterats i tidigare studier (Skolverket, 2004). 

RQ1) Var tror ungdomar att deras intresse för naturvetenskap kommer ifrån?  
 

Eleverna hade svårt att härleda ursprunget till sitt intresse för naturvetenskap. De menade att ”jag har 

alltid varit intresserad av naturvetenskap” och det föreslogs att intresset kanske kom med uppfostran 

och hemmiljön. Det är kanske är så, att det inte är så enkelt att veta varför man är intresserad av något 

om man inte har någon specifik företeelse att haka upp det på.  

RQ2) Vilken uppfattning har ungdomar om hur lärare i naturvetenskapliga ämnen 
påverkat deras intresse för naturvetenskap?  

 
Med avseende på om NO-lärarna under årskurs 6-9 hade påverkat elevernas nuvarande intresse för 

naturvetenskap, så fanns det ingen större skillnad mellan grupperna. Teknikeleverna trodde, i lite 

större utsträckning, att NO-lärarna bidragit till deras intresse för naturvetenskap. Då handlade det 

endast om att underhålla intresset, för ingen elev menade att NO-läraren hade lagt grunden för deras 

naturvetenskapliga intresse. I båda grupperna var de flesta eleverna nöjda med sina NO-lärare under 

högstadiet. Någon elev i varje grupp var missnöjd, men det var ingen skillnad mellan grupperna. Enligt 

Jidesjö (2012) är det endast elever på naturvetenskapliga programmet som är nöjda med grundskolans 

NO-undervisning, vilket mina data inte överensstämmer med. Visserligen är inte NO-undervisning 

och NO-lärare samma sak, men de borde rimligen vara kopplade till varandra. Eller kanske är det så 

att det inte räcker med att vara en bra lärare som är omtyckt bland elever och bra på att lära ut för att 

eleverna skall fängslas av naturvetenskapens mysterier. Kanske är det det som är 

naturvetenskapslärares svåra knut att lösa? Något mer krävs för att fånga elevernas intresse. 

Att teknikeleverna menade att deras NO-lärare under högstadiet inte startat deras naturvetenskapliga 

och tekniska intresse förvånade mig också. Jag hade föreställningen att läraren skulle ha en mycket 

större påverkan på ett framtida intresse. Kanske beror min föreställning på egna personliga 

erfarenheter av lärare i naturvetenskapliga ämnen och mina egna intressen och val i livet. 

Urvalsgruppen är ju också givetvis för liten för att man ska kunna dra några generella slutsatser.  
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RQ3) Vad har ungdomar för uppfattning om naturvetenskap? 
 

Kanske ligger problemet med ett sjunkande intresse för naturvetenskap i att eleverna tycker att 

naturvetenskap blir för svårt när de avancerar genom skolsystemet. Blir det för svårt så ”ger man upp” 

som en elev uttryckte det. Om man har ”gett upp” och inte hänger med så blir det naturligtvis tråkigt. 

Lindahl (2003) har kommit fram till ett liknande resultat när hon intervjuat elever i årskurs nio. 

Både de elever som är intresserade av naturvetenskap och den grupp som inte är intresserade i samma 

utsträckning, menar att de blivit matade med att naturvetenskap består av redan kända fakta som inte 

behöver ifrågasättas. Denna approach till naturvetenskap innebär en känsla av att inte bli involverad i 

undervisningen, enligt Lyons (2006). Även Oskarsson (2011) har kommit fram till att naturvetenskap 

framställs som problemfri och färdigformad i skolans naturvetenskapsundervisning. Detta leder till att 

elevernas intresse inte stimuleras (Oskarsson, 2011). Bland teknikeleverna, så verkar de först nu, mot 

slutet av sin utbildning, ha börjat tänka i de banorna att naturvetenskap består av modeller och teorier 

som kan förändras. Samhällseleverna verkar inte riktigt ha kommit lika långt i sin naturvetenskapliga 

begreppsbild. Samhällsvetarna implicerade att i naturvetenskap finns det alltid ett rätt och ett fel. 

Detta är ett mycket intressant resultat tycker jag och här finns det mycket att jobba på för lärare i 

naturvetenskapliga ämnen. Jag tror att naturvetenskapslärare borde lägga in ett samhälleligt fokus i 

naturvetenskapsundervisningen. Om lärare skulle utgå från problem i samhället som förutsätter ett 

naturvetenskapligt kunnande så tror jag att intresset och förståelsen för naturvetenskap skulle öka. 

Detta föreslår också Aikenhead (2005). Jag tror att eleverna också måste tränas i att diskutera 

naturvetenskap och få en förståelse för dess möjligheter och begränsningar. På detta område behöver 

troligen lärarkåren vidareutbildning för att ta sig an uppgiften på ett bra sätt. Kanske är det som 

Oskarsson (2011) föreslår, att kunskapssynen och sättet som vetenskap presenteras på måste 

omarbetas och omvärderas. De räcker inte med de reformförrändringar och nya läroplaner som 

kommit genom åren, utan ett större långsiktigt förändringsarbete måste till stånd (Oskarsson, 2011). 

Jag tror att nyckeln till denna övergripande förändring ligger i att just försöka få eleverna att förstå att 

naturvetenskap inte är något statiskt och oföränderligt, att naturvetenskap inte bara är fakta som ska 

läras in. En väg att nå detta mål skulle kunna vara att samhällsförankra undervisningen, att använda 

autentiska fall, så kallade ”socio-scientific issues”. Forskning har visat att eleverna uppskattar ”socio-

scientific issues” även om den inte ökat deras intresse för naturvetenskap i någon större utsträckning. 

Kanske behöver lärarna tränas i att jobba med diskussioner och argumentation för att arbetet ska bli 

mera fruktsamt (Lindahl et al, 2011b).  

 

Teknik- och samhällselever är rörande eniga om att naturvetenskap är viktigt för samhället. Båda 

grupperna menar att en hög naturvetenskaplig bildning hos medborgarna gagnar samhället i stort och 

att det är viktigt för demokratin med en hög allmänbildning. Skillnaden mellan grupperna är att 

samhällseleverna inte anser att just de behöver ha en djup naturvetenskaplig bildning, de överlåter 

gärna det till andra. De ägnar sig hellre åt andra ämnen. Teknikeleverna däremot, ville gärna veta 

själva hur naturvetenskapliga och tekniska fenomen fungerar och inte överlåta den kunskapen åt 

andra. 
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RQ4) Vad tror ungdomar påverkar dem inför valet av gymnasieprogram? 
 

Samtliga elever i den naturvetenskapligt intresserade gruppen hade valt gymnasieprogram efter egen 

inre motivation och intresse för naturvetenskap. Det är lite anmärkningsvärt och inte ett resultat jag 

hade förväntat mig. Jag trodde att yttre faktorer såsom föräldrar eller kompisar skulle ha en större 

påverkan. Jag trodde åtminstone att någon skulle välja gymnasieprogram för att den var ett krav för en 

önskvärd universitetsutbildning. I samhällsvetargruppen var det några som valt gymnasieprogram för 

att de var intresserade av ämnena i programmet, en inre motivation, och några hade valt 

samhällsvetarprogrammet för att det var en bred utbildning men utan de naturvetenskapliga ämnena. 

Den senare gruppen klassar jag som en yttre motivation. Man skulle kunna se att slippa 

naturvetenskapliga ämnen som ett undslippande av straff. 

Sammanfattning 
 

Sammantaget kan man säga att vissa elever, även studiemotiverade elever, har svårt för 

naturvetenskapliga ämnen. Denna svårighet gör att de väljer bort dessa ämnen på gymnasiet. Varför 

de tycker att naturvetenskap är svårt har jag inte riktigt lyckats svara på i denna studie. Det skulle vara 

mycket intressant att göra en uppföljande studie med fokus på detta. De naturvetenskapliga 

skolämnena blir mer abstrakta under denna tid, så kanske det har att göra med ungdomarnas 

utveckling av abstraktionsförmåga. Hur som helst så svarar inte denna studie på det utan den frågan 

får bli föremål för en uppföljningsstudie. Intressant är också att även lärare som eleverna tycker bra 

om och uppfattar som kompetenta, inte lyckas fånga och bevara elevernas intresse för naturvetenskap. 

Vad är det egentligen vi lärare behöver göra för att sporra våra elever? Kanske en högre grad av elev- 

och samhällsförankring av de naturvetenskapliga skolämnena skulle kunna öka intresset? 

Om vi som lärare, förutom att bry sig om eleverna, vara bra på att förklara, vara entuisiasmerande, 

respektingivande och allt annat som bra lärare gör, kan hitta ”det där” som krävs för att eleverna skall 

fängslas av naturvetenskap, då har vi lyckats! 

Metoddiskussion 
 

Gruppintervjuer lämpade sig bra för ändamålet och jag fick snabbt igång en bra diskussion i båda 

grupperna. Jag tror att det var bra att eleverna fick vara i grupp för de fyllde i varandras resonemang 

och gav varandra energi till fortsatt diskussion. Jag tror att vi nådde lite längre än jag hade gjort med 

enskilda intervjuer. Att eleverna fick vara i grupp gav dem en större trygghet, vilket yttrade sig i att de 

verkade avslappnade och diskuterade fritt och mångordigt. Jag upplever att eleverna var uppriktiga i 

sina synpunkter och åsikter även om de givetvis kan ha undanhållit synpunkter som de inte ville 

utrycka i gruppen. De jag tänker mest på då är kanske frågan om föräldrar eller kompisar har påverkat 

deras val av gymnasieprogram. Man kanske vill verka stark och stå på egna ben och ha egna åsikter 

inför kompisarna. Jag upplevde dock att alla var uppriktiga och berättade vad de själva tyckte. I båda 

grupperna var det två personer som tog lite mer utrymme och gav längre svar än övriga elever. 

 

Gruppindelningen förutsatte att gruppen som gick teknik-vetenskap var intresserade av 

naturvetenskap medan gruppen som gick samhälle inte var särskilt intresserade av naturvetenskap. 
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Detta antagande verifierades med deltagarna. Endast en deltagare i sam-gruppen visade ett intresse 

för naturvetenskap. För att hennes svar skall kunna utskiljas vid behov, så har elevernas namn 

(pseudonymer) angetts i texten. Samtliga teknik-elever visade ett intresse för naturvetenskap. De två 

elevgrupperna läser olika årskurser och är således inte lika gamla. Eleverna är 17 (samhällsvetarna) 

respektive 18 år (teknikeleverna). Jag upplever att åldersskillnaden inte är av stor betydelse för denna 

studie. Studien är delvis bakåtsyftande, då eleverna skulle erinra sig sina högstadielärare, så viss 

betydelse kanske åldern har. Det var nyligare som samhällseleverna gick på högstadiet, så de hade sina 

högstadielärare i färskare minne. Jag bedömmer dock att den faktorn inte är av större betydelse. 

Könsfördelningen i de två grupperna är ojämn. Samhällsvetargruppen bestod av fem tjejer, medan 

teknik-vetenskap-eleverna bestod av tre killar och två tjejer. Jag upplever inte att könsfördelningen är 

av stor betydelse för denna studie. 

 

När eleverna blev tillfrågade om deltagande studien så prensenterade jag syftet för dem. Detta 

eftersom att jag tycker att det är etiskt riktigt att de får veta syftet med studien de ska ingå i och 

samtidigt tycker jag också att det är relevant för motivationen att delta i studien. Det skulle kunna vara 

möjligt att eleverna i och med att blev placerade i en grupp som ”förväntades” respektive ”inte 

förväntades” tycka om naturvetenskap, kanske i någon utsträckning intog dessa roller. Jag bedömer 

den risken som möjlig, men liten, i samhällsvetargruppen i och med att en elev berättade att hon hade 

matte som favoritämne och gillade naturvetenskapliga ämnen. Det borde tyda på att klimatet i 

gruppen är ganska tillåtande och eleverna vågar uttrycka sina åsikter. I teknikgruppen var det ingen 

elev som sa emot ”normen”, så där har jag inte samma indikation på att samtalsklimatet i gruppen är 

tillåtande och att eleverna verkligen menar vad de säger och inte uttrycker åsikter från en förutfattad 

inplacering i en roll. 

 

Syftet med denna kvalitativa studie var att ge djup åt frågan varför ungdomar tappar sitt intresse för 

naturvetenskap under tonåren. Syftet var inte att täcka in hela gruppen ”ungdomar som inte är 

intresserade av naturvetenskap”, utan snarare att djupdyka i frågan och hitta exempel på vad ”det 

förlorade intresset” kan bero på. Generaliserbarhet är inte möjlig med detta underlag och upplägg, 

vilket inte heller var syftet med studien.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide, gruppintervju 
 
Uppvärmningsfrågor (anpassat efter målgrupp) 
 
Kärnfrågor: 
 

1. Motivationsorientering  
a. Vilket ämne i skolan är mest spännande och intressant?  

i. Vad gör ni på de lektionerna som är så roligt? (diskuterar, skriver, löser 
problem…) 

ii. Är det innehållet i ämnet i sig som är intressant eller är det vad ni gör på 
lektionerna? (exempelvis i samhällskunskap kanske man diskuterar mycket, 
i svenska skriver, i kemi gör laborationer, i matte klurar på problem osv) 

iii. Vad tror ni det är som gör att ni har just det ämnet som favoritämne? 
b. Om ni tänker på den roligaste lektionen ni nånsin haft. Vad gjorde ni då? Varför var 

den så rolig? 
 

2. (RQ1) Varifrån kommer ert intresse för naturvetenskap? (teknikeleverna) 
 
 

3. (RQ2) Lärarens roll 
 

a. Vilken roll har lärare i naturvetenskapliga ämnen spelat (under högstadiet och nu)? 
i. Tänk tillbaka på era NO-lärare under högstadiet. Lyckades de fånga ert 

intresse för NO? Vad gjorde de då? 
ii. Vad gjorde den läraren för att motivera er? (fick er att känna er duktiga, fick 

er att känna att ni fick vara med och bestämma, fick er att känna tillhörighet 
i gruppen osv) 

iii. Tänk tillbaka på den roligaste NO-lektionen ni haft (gymnasiet eller 
högstadiet). Vad gjorde ni då? Vad gjorde läraren? 

 
b. Har det varit någon skillnad mellan NO-lärare och lärare i andra ämnen? 

 
 

4. (RQ3) Uppfattning om naturvetenskap 
 

a. Är naturvetenskap spännande/intressant/fängslande? Varför/varför inte? 
i. Vad är roligast med naturkunskap (samhällseleverna) alt 

kemi/fysik/biologi (teknikeleverna) -lektionerna? 
ii. Vilket naturvetenskapligt ämne (kemi/fysik/biologi) är roligast? 

(teknikeleverna) Vilket avsnitt av naturkunskapen är roligast? 
(samhällseleverna) 

iii. Är något naturvetenskapligt ämne (kemi/fysik/biologi) tråkigt? Vilket? 
Varför? (teknikeleverna) Är något avsnitt i naturkunskapen tråkigt? Vilket? 
Varför? 

iv. Vad skulle du helst göra på kemi/fysik/biologi alt naturkunskap-
lektionerna? (andra arbetssätt, annat fokus osv) Vad vill ni ha mer av? Vad 
vill ni ha mindre av? (katederundervisning, laborationer, diskussioner, 
debatter, grupparbeten) 

 
b. Är naturvetenskap svårt? 

i. Är naturvetenskap svårt? Varför då tror ni? (Svåra begrepp, många nya 
begrepp, svårt att se sammanhang, svår logik) 

ii. Är det lätt att förstå de experiment ni gör på kemi/fysik/biologi- alt 
naturkunskapslektionerna? Var det lätt att förstå de experiment ni gjorde på 
NO-lektionerna på högstadiet? 

iii. Är det lätt att förstå varför ni gör/gjorde experiment? 
 

c. Är naturvetenskap odiskutabelt? 
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i. Består naturvetenskap av odiskutabla fakta? 
ii. Kan naturvetenskapliga teorier och modeller förändras? 

 
d. Är naturvetenskap viktigt? 

i. För dig (exempelvis för att få jobb) 
ii. För samhället (för industrin, sjukvård…) 

iii. Är det viktigt att samhället i stort lär sig mer om naturvetenskap och teknik? 
(i.e. är forskning viktigt?) 

 
e. Är naturvetenskap användbart? 

i. Finns det någon poäng med att förstå hur saker fungerar i kroppen, i 
naturen och hur tekniska prylar funkar? 

ii. Vill man förstå naturvetenskapliga och tekniska fenomen i nyheter och 
media? (är det intressant?) Ex. miljöproblem, GMO, sjukdomsepidemier, 
hur elbilar fungerar, väderfenomen, hälsoråd 

iii. Kan det finnas en poäng med naturvetenskaplig kunskap för att kritiskt 
kunna granska informationen i media?  

 
5. (RQ4) Val av gymnasieprogram 

 
a. Varför har du valt detta gymnasieprogram? (vill ha svar från var och en) 
b. Varför har du valt/inte valt ett gymnasieprogram med naturvetenskaplig inriktning? 

 
 
Ev klargörande frågor 
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Bilaga 2: Skriftligt frågeformulär inför gruppintervju 
 
 
 
Förnamn: 
 
Ålder: 
 
Högstadieskola: 
 
Bostadsområde: 
 
Typ av boende (villa/radhus/lägenhet): 
 
Hur många är ni i ditt hushåll? Vilka? (exempel: tre stycken - jag, pappa och lillebror): 
 
 
 
Vad jobbar dina föräldrar med? 
 
 
 
Hur många böcker finns det i ditt hem? (inga/några/en full bokhylla/flera bokhyllor) 

 
 


