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SAMMANDRAG 

Syfte: Syftet med studien är att kartlägga forskning om elevers attityder till och intresse för 
naturvetenskap i grundskolans årskurser 4-9. Metod: Frågeställningarna besvarades med hjälp av 
en systematisk litteraturstudie. Sökord valdes ut och användes i databasen ERIC, webbsökmotorn 
Google Scholar, samt webb-portalen ”avhandlingar.se”. En manuell sökning gjordes även i 
tidskriften NorDiNa. Resultat: Resultaten visar att kön är den viktigaste påverkansfaktorn. 
Flickor visar sig ha en mer negativ attityd till och ett mindre intresse för naturvetenskap än 
pojkar. Ålder är den därnäst viktigaste faktorn. Det visar sig att elevers intresse sjunker med 
stigande ålder. Elevers självförtroende och självtillit är en tredje faktor som påverkar attityd och 
intresse. Elever med ett gott självförtroende och god självtillit har ett större intresse för 
naturvetenskap. Dessutom spelar undervisningsmetoder och lärandemiljön in. Studierna visar 
skillnader i vad flickor och pojkar finner intressant inom naturvetenskap. Flickor är mer 
intresserade av medicin och hälsa och pojkar är mer intresserade av de ”farligare” delarna inom 
naturvetenskap, exempelvis explosiva ämnen. Diskussion: Elever har ett intresse för natur-
vetenskap, även om det är lägre än intresset för andra skolämnen. Det som eleverna är 
intresserade av lyfts fram i läroplanen, men överskuggas av de delar som eleverna finner minst 
intressanta.  

 

Nyckelord:  

Naturvetenskap, elever, attityd, intresse, grundskola, systematisk litteraturstudie 
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INLEDNING 

”Lärande och undervisning handlar inte bara om det kognitiva utan även om känslor av olika 
slag” (Helldén et al., 2005, s. 32). En negativ attityd och en dålig inställning kan göra en 
lärandeprocess hos en elev nästintill olidlig, precis lika mycket som en positiv attityd och 
inställning kan förgylla den. Känslor ses som centrala och har en stor betydelse för inlärnings-
processen. Studier inom detta område är dock inte lika vanliga i naturvetenskapliga ämnen i 
jämförelse med andra ämnen. En anledning kan vara att den traditionella bilden av natur-
vetenskap är att detta ämne är objektivt och fritt från värderingar (Helldén et al., 2005, s. 32). 

Nästintill dagligen rapporterar media om heta skolrelaterade debatter. Det rapporteras om 
lärarbrister, alltför stora skolklasser och införandet av betyg i allt lägre åldrar för att bara nämna 
några exempel. Det talas också om elevers bristande ämneskunskaper och sjunkande intresse för 
olika skolämnen, samt olika åtgärder som föreslås av politiker och andra för att råda bot på dessa 
problem.  

När jag gjorde en ansökan till Grundlärarprogrammet vid Högskolan Dalarna sommaren 2011 
var min önskan att rikta in mig på de samhällsorienterande ämnena, men då det inte fanns någon 
plats erbjöds jag istället en plats med inriktning mot de naturorienterande (NO) ämnena och 
teknik som jag valde att tacka ja till. När första dagen på utbildningen kom förundrades jag över 
att jag var den enda campusstudenten som skulle läsa just NO-inriktningen. När jag senare hade 
min första verksamhetsförlagda praktikperiod och samtidigt blev alltmer nyfiken och intresserad 
av den pågående samhällsdebatten om just naturvetenskapsundervisningen och elevers sjunkande 
resultat, valde jag att gå kvar på inriktningen. I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet 2011 (härefter kallad Lgr 11) inleds kursplanerna med att poängtera att 
”naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig 
själv och sin omvärld” (Skolverket, 2011, s. 111; 127; 144). Intresset för naturvetenskap borde 
alltså vara stort men istället är det avtagande. Detta problem tilltalade mig och väckte min egen 
nyfikenhet för naturvetenskap.  

 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med den här studien är att med hjälp av en systematisk litteraturstudie undersöka elevers 
attityder till och intresse för naturvetenskap i grundskolans årskurser 4-9. För att nå syftet 
används följande frågeställningar: 

 Vilka faktorer påverkar elevers attityder till och intresse för naturvetenskap?  

 Vilka ämnesområden inom naturvetenskap är elever intresserade av att lära sig mer om? 

 

DEFINITIONER  
Nedan definieras de begrepp som är centrala för studien för att presentera hur begreppen tolkas 
och används i den här studien. 

Naturvetenskap och naturorienterande ämnen  
Nationalencyklopedin definierar naturvetenskap som den benämning som innefattar 
vetenskaperna som studerar naturen, dess delar och hur de fungerar (Nationalencyklopedin, 
2014a). De delar av naturvetenskapen som studeras i skolan kallas naturorienterande ämnen 
(NO-ämnen), vilket då innebär en snävare definition som fokuserar på biologi, fysik och kemi 
som presenteras i Lgr 11s kursplaner (Skolverket, 2011, s. 111; 127; 144). Min studie utgår från 
termen naturvetenskap, som då även innefattar de naturorienterande ämnena. 
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Intresse  
Att ha ett intresse för något innebär att det är någonting som man önskar ta del av och tycker om 
att sysselsätta sig med (Nationalencyklopedin, 2014b). Människor kan ha olika intressen som till 
exempel inom sport eller matlagning. Intresse kopplat till skolans värld kan innebära att man är 
mer intresserad av biologi i jämförelse med fysik. Även inom biologiämnet kan en elev vara mer 
intresserad av exempelvis fågelarter än vad eleven är av insekter. När man får chansen att ägna sig 
åt sitt intresseområde känns det meningsfullt och stimulerande. Där ett intresse finns, finns även 
en motivation till att utveckla kunskaper inom området. Intresse är ett positivt laddat begrepp 
och antonymer till begreppet är t.ex. ointresse eller likgiltighet, som är mer neutrala eller negativt 
laddade (www.antomymer.nu/intresse 14-05-20).  

Attityd  
En persons attityd är en generell inställning som kan vara positivt och negativt laddad. 
Nationalencyklopedin beskriver en attityd som ett förhållningsätt till något eller någon 
(Nationalencyklopedin, 2014c). Attityder är, till skillnad från exempelvis personlighetsdrag, ofta 
inlärda. Dessa påverkar personens i fråga sociala sfär och kan leda till ett visst beteende som 
grundar sig i personens attityd. Forskarna Kind, Jones och Barmby definierar en attityd som en 
känsla eller ett förhållningssätt som en person har till ett objekt och som är baserad på personens 
tilltro till det objektet (Adolfsson, 2011, s. 6). 

Skillnad mellan intresse och attityd  
Termerna intresse och attityd används ofta tillsammans för att beskriva en individs personliga 
förhållningssätt till sig själv eller andra individer, olika objekt eller miljöer. Ett intresse återspeglas 
i en aktivitet hos individen som hen är medveten om. En attityd däremot återspeglas i en 
inställning eller känsla hos individen som kan vara mer eller mindre medveten (Crow & Lester, 
1956, s. 1). 

 

BAKGRUND  

Skollagen och grundskolans läroplan 
Skolplikten infördes den 18 juni 1842 och därefter har alla barn och ungdomar i Sverige fått 
privilegiet att gå i en obligatorisk skola. I Lgr 11 beskrivs skolans uppdrag som att främja lärande 
där eleverna stimuleras till att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Det understryks att 
”skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva 
egna idéer och lösa problem” (Skolverket, 2011, s. 9). Skolan ska vara förberedande för 
kommande skolårs kunskapskrav och ska även rusta blivande vuxna till att i framtiden kunna föra 
sig som fungerande och självständiga individer tillsammans med andra.  

Vilka ämnen lärare ska undervisa i framgår i Skollagen (SFS 2010:800, Kap 1, § 5). 
Naturvetenskap i grundskolan, de naturorienterande ämnena, är biologi, fysik och kemi. I Lgr 11 
inleds alla tre kursplanerna med att poängtera att ”naturvetenskapen har sitt ursprung i 
människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld” (Skolverket, 
2011, s. 111; 127; 144). Detta uttrycker att elevernas intresse bör får stor betydelse för hur 
undervisningen i NO-ämnen planeras och bedrivs. 

Attityder till naturvetenskap  
Forskare har sedan nästan 50 år tillbaka beskrivit två exempel på attityder i relation till 
naturvetenskap, nämligen scientific attitude och attitude towards science. Det första begreppet, innebär 
kunskapen och förutsättningen för att kunna utveckla logiska förmågor genom kritiskt tänkande 
och granskande. Attitude towards science innebär däremot att studera själva förhållningssättet 
personer har till naturvetenskap där känslor och värderingar vägs in (Adolfsson, 2011, s. 5). Detta 

http://www.antomymer.nu/intresse
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har länge varit ett intressant och viktigt forskningsområde i många länder eftersom rapporter och 
undersökningar visar att många elever tar avstånd och vänder sig bort från naturvetenskap. Detta 
har beskrivits som ”the swing away from science” (Osborne, Simon & Collins, 2003, s. 1050). 
Den här studien fokuserar på elevernas attityder till naturvetenskap, alltså attitude towards science.  

Intresset för naturvetenskap sjunker  
Det pågår en samhällsdebatt som fokuserar på frågan om varför elever tycks tappa intresset för 
naturvetenskap. Den internationella undersökningen PISA (Programme for International Student 
Assessment) genomfördes första gången 2000 av alla medlemsländer i OECD (Organization for 
Economic Co-operation and Development). Undersökningen går ut på att mäta 15-åringars 
förmågor i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Fokus ligger på att eleverna ska kunna 
visa hur de förstår de givna frågorna, hur de tolkar och reflekterar kring informationen kopplad 
till dessa frågor samt hur de arbetar för att lösa problem (Skolverket, 2014). Varje år riktas 
undersökningen mer djupgående in på ett av ämnena. Detta görs för att kunna få utförliga 
jämförelser mellan resultat från tidigare och kommande undersökningar. År 2006 riktade sig 
undersökningen speciellt mot naturvetenskap. Skolverket (2007) skriver i sin rapport att de 
svenska 15-åringarna som deltog i undersökningen år 2006 genomsnittligt presterade 503 poäng. 
Resultatet skiljer sig inte avsevärt från det totala genomsnittet för alla medlemsländerna som var 
500 poäng (Skolverket, 2007, s. 8). År 2009 genomfördes en ny undersökning som publicerades 
året efter och som visade att svenska elevers resultat i naturvetenskap sjunkit till 495 poäng. Den 
senaste undersökningen från 2012 visar att Sverige nu har sjunkit ner till 485 poäng medan det 
totala genomsnittet fortfarande ligger kvar på 501 poäng, som alltså inte skiljer sig från det totala 
genomsnittet från år 2006 (Skolverket, 2013, s. 96). När rapporten publicerades i december 2013 
blev det en stor debatt i media och den kom att kallas ”PISA-chocken”.  

Det finns ytterligare en studie i Sverige som också genomförs i andra länder varje fjärde år, 
nämligen TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study). Undersökningen genomförs i 
årskurs 4 och i årskurs 8. I studien undersöks elevers kunskaper, erfarenheter av och attityder till 
matematik och naturvetenskap. I Skolverkets rapport från 2012 presenteras det att svenska elever 
har relativt goda kunskaper i naturvetenskap i årskurs 4, men att resultaten försämrats avsevärt i 
årskurs 8 (Skolverket, 2012, s. 9).  

Enligt Skolverket (2007) finns en tydlig koppling mellan resultat och intresse. Skolverket 
beskriver att ”en elevs intresse för naturvetenskap medför att eleven presterar bättre i 
naturvetenskap, men det kan också vara så att eleven får ett ökat intresse […] därför att han eller 
hon presterat bra i ämnet” (Skolverket, 2007, s. 7). Presterar en elev däremot mindre bra kan det 
innebära en motsatt effekt.   

ROSE  
The Relevance of Science Education (ROSE) är ett internationellt projekt som syftar till att 
kartlägga 15-åringa elevers tankar om och inställning till naturvetenskap. Projektet utvecklades av 
Sjøberg och Schreiner på Universitetet i Oslo och har nu genomförts i 40 länder 1 . ROSE-
studierna har en stor vetenskaplig tyngd och finns rapporterade i en mängd olika vetenskapliga 
artiklar (Schreiner & Sjøberg, 2004, s. 1).  

Det som skiljer ROSE från andra liknande projekt är att ROSE fokuserar direkt på eleverna för 
att urskilja deras intressen, attityder och behov. Jidesjö (2012, s. 3) beskriver hur projektet 
använder en så kallad Likertskala med skalsteg 1 t.o.m. 4, där 1 motsvarar ”inte intresserad” och 4 
”väldigt intresserad”. Sju frågeområden beskrivs i 108 påståenden som innefattar astrofysik, 
geovetenskap, humanbiologi, genetik, zoologi, botanik, kemi, optik, akustik, elektricitetslära, 
energi och teknik. Jidesjö (2012, s. 3) presenterar de sju frågeområden som ROSE-

                                                                    
1
 http://roseproject.no/network/international-partners.html (2014-07-10) 

http://roseproject.no/network/international-partners.html
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undersökningen innehåller. Dessa sju är vad eleverna önskar att lära sig mera om, vilka jobb de 
skulle vilja arbeta med i framtiden, deras förhållningssätt till miljöfrågor, uppfattningar om NO-
lektioner i skolan, generella åsikter om naturvetenskap och teknik, erfarenheter kring 
naturvetenskap och teknik utanför skolan, samt hur de själva ser på ett eventuellt framtida yrke 
som naturvetenskaplig forskare.  

 

METOD  

I Skollagen (SFS 2010:800, Kap 1, § 5) specificeras att utbildning i grundskolan ska vila på 
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det innebär att utbildningsvetenskap blir ett allt 
större och mer aktuellt forskningsområde. I och med internets utveckling finns gränslösa 
mängder av forskningsinformation att ta del av. Både icke-vetenskaplig och även vetenskaplig 
information såsom avhandlingar, rapporter, artiklar och andra publikationer befinner sig endast 
ett par musklick bort från den lärare, rektor, förälder eller annan intresserad som önskar att ta del 
av informationen. Lärare och annan skolpersonal ska planera och bedriva en undervisning som 
ska vila på en vetenskaplig grund, men det kan vara svårt för dessa yrkesgrupper att hålla sig 
uppdaterade med ny forskning inom området. Litteraturstudier som sammanställer aktuell 
forskning kan då utgöra värdefull hjälp.  

Systematisk litteraturstudie som metod 
Eriksson Barajas har tillsammans med medarbetare (2013, s. 41) skrivit boken Systematiska 
litteraturstudier i utbildningsvetenskap som varit ett viktigt verktyg för den här studien. Författarna 
poängterar att Skolverket sedan 2010 uppmuntrar lärosäten till att låta studenter utföra 
litteraturstudier som examenarbete eftersom att lärarutbildningen har ansvar för ”att utveckla 
blivande lärares förmåga att bedriva undervisning utifrån vetenskaplig grund” (Eriksson Barajas 
et al., 2013, s. 41).  

Det finns olika typer av litteraturstudier. Den studie som redovisas här är en systematiskt utförd 
litteraturstudie, vilket innebär att forskaren systematiskt söker efter vetenskaplig litteratur inom 
ett valt ämnesområde, kritiskt granskar relevansen och resultatet genom urvalskriterier för att 
sedan sammanställa litteraturuppgifterna (Eriksson Barajas, et al., 2013, s. 31). För att kunna göra 
en systematisk litteraturstudie krävs det att ett rimligt antal vetenskapliga studier är gjorda inom 
området. Förutsättningar som måste uppfyllas för att litteraturstudien ska kunna utföras 
systematiskt är också att det tydligt framgår vilka kriterier som använts för sökning och urval, en 
noggrant uttalad metod (tillvägagångssätt) ska finnas beskriven, och en systematisk genomgång av 
alla inkluderade studier ska redovisas (Eriksson Barajas, et al., 2013, s. 27). En väl genomförd 
studie ger läsaren en snabb och effektiv överblick över den forskning som finns inom det valda 
ämnet vilket gör det lättare att orientera sig och finna relevanta resultat och slutsatser. Eriksson 
Barajas et al. (2013, s. 28) poängterar att en fördel med en systematisk litteraturstudie är att den 
”strävar efter att identifiera all tillgänglig evidens som är relevant för ett givet tema”. Detta skiljer 
en systematisk litteraturstudie från exempelvis en allmän litteraturstudie som ofta är känsligare 
gällande urval och publikationsform då resultatet inte framsökts systematiskt. Allmänna 
litteraturstudier kan vara ”stimulerande och intressant läsning, men de kan också vara mycket 
otillförlitliga om en systematisk ansats [metod] saknas” (Eriksson Barajas et al., 2013, s. 26).  

Etiska aspekter  
Etiska överväganden utgör en viktig del i en systematisk litteraturstudie. Eriksson Barajas et al. 
lyfter fram en definition av fusk och ohederlighet inom forskning som ”handlingar eller under-
låtelser [som] medvetet eller av oaktsamhet leder till falska eller förvrängda resultat [och] ger 
vilseledande uppgifter om en persons insats i forskningen” (Eriksson Barajas et. al. 2013, s. 69).  
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Etiska aspekter som är väsentliga i en systematisk litteraturstudie är att se att de vetenskapliga 
texter som ingår i studien har blivit granskade av etisk kommitté eller att etiska överväganden har 
gjorts av forskarna. Detta är speciellt viktigt i utbildningsvetenskapliga texter då barn ofta ingår i 
studierna. Samtliga artiklar som ingår i en systematisk litteraturstudie ska även redovisas så att det 
är lätt för läsaren att återfinna dem vid behov. Eriksson Barajas et al. (2013, s. 70) nämner även 
vikten av att redovisa alla sökningar och resultat som påträffats, både de som stödjer ens 
frågeställningar och de som inte gör det. Det ses som etiskt oacceptabelt att endast presentera de 
resultat som stödjer forskarens egen åsikt.  

I min studie finns ingen särskild hypotes eller förutfattad mening om hur resultatet kan komma 
att utkristallisera sig. Risken för egen bias vid urval och analys anses därför vara låg.  

Urvalskriterier 
Intresseområde samt syfte och frågeställningar för studien bestämdes innan söknings- och 
skrivprocessen påbörjades. Det vore önskvärt för studien att litteraturen skulle vara relevant för 
problemområdet och spegla en pågående samhällsdebatt. Det första kriteriet som bestämdes var 
därför att studien skulle begränsas till litteratur som publicerats de senaste tio åren, år 2004-2014. 
Resultaten från de svenska PISA-undersökningarna tyder nämligen på en klar försämring av 
elevers kunskapsresultat just under de senaste tio åren. Endast litteratur på svenska och engelska 
valdes ut. Fokus lades även på att använda vetenskaplig litteratur och inte journalistiska 
sammanställningar eller populärvetenskapliga artiklar. Vetenskaplig litteratur finns i olika former 
såsom exempelvis avhandlingar, rapporter och artiklar. Dessa karaktäriseras genom att de hjälper 
till att på ett vetenskapligt sätt belysa den forskning som tidigare gjorts inom ett område eller 
genom att de presenterar nya forskningsresultat (Eriksson Barajas et al., 2013, s. 46). De valda 
sökorden presenteras nedan under egen rubrik.   

När de olika sökningarna genomförts lästes först titeln på artikeln, rapporten eller avhandlingen. 
Ansågs titeln vara intressant för syftet och frågeställningarna lästes sedan abstractet eller 
sammanfattningen. Visade det sig i abstractet att skriften handlade om elevers attityder till och 
intresse för naturvetenskap inkluderades den i studien. 

Litteratur som hade ett tydligt lärarperspektiv ansågs inte vara relevant för att besvara studiens 
frågeställningar. Sådan litteratur sållades bort då studien endast skulle fokusera på elevers attityder 
och intresse för naturvetenskap. Studier som undersökt elever utanför Sverige och Norge 
exkluderades, liksom studier av gymnasieelever vilka faller utanför studiens åldersbegränsning.  

Databaser  
För att utföra systematiska sökningar till studien har olika databaser använts. Eriksson Barajas et 
al. (2013, s. 75-78) introducerar elva informationskällor (databaser och sökmotorer) som 
rekommenderas för systematiska sökningar. Av dessa valdes två ut som ansågs relevanta för att 
finna forskning inom studiens område. Dessutom adderades ytterligare två informationskällor. 
Samtliga fyra källor presenteras nedan: 

ERIC  

Educational Resources Information Center (ERIC) är en bred databas som täcker både 
psykologi- och pedagogikområden, vilket stämmer in på området för denna studie. Databasen 
innefattar bland annat vetenskapliga artiklar, rapporter och avhandlingar (Eriksson Barajas et al., 
2013, s. 75) Utifrån sökorden har endast engelska texter påträffats, även när de svenska sökorden 
testades. 
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Google Scholar  

Google Scholar är en webbsökmotor för vetenskapliga texter och andra publikationer. 

Sökmotorn kan påträffa hundratusentals träffar då den innehåller de flesta vetenskapliga 

tidskrifterna och böckerna i Europa och USA (Eriksson Barajas, et al., 2013, s. 78).  

 

www.avhandlingar.se 

Webbportalen www.avhandlingar.se är en samlingssida för svensk forskning i form av 
doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar. Denna webbsökmotor lyftes inte fram i Eriksson 
Barajas et al. (2013), men valdes trots detta att inkluderas eftersom den innehåller svensk 
forskning inom alla områden, däribland naturvetenskapsdidaktik. Avhandlingar innehåller 
dessutom aktuella litteraturförteckningar och mycket ambitiösa sammanfattningar, vilket ansågs 
vara en fördel att inkludera i studien.   

NorDiNa 

NorDiNa, förkortning för Nordisk Didaktikk i Naturfag/Naturorienterande ämnen, är en 
referee-granskad nordisk vetenskaplig tidskrift som finns tillgänglig på internet. Den ges ut av 
Naturfagsenteret i Oslo i samarbete med Göteborgs universitet. 17 volymer ligger tillgängliga från 
2005 till 2012 (www.naturfagsenteret.no 14-05-15). NorDiNa nämns heller inte i Eriksson Barajas 
et al. (2013), men valdes eftersom den specifikt riktar in sig på naturvetenskap, naturorienterande 
ämnen och didaktik.  

Sökord och sökningsprocess 
Utifrån studiens syfte utformades sökorden naturvetenskap, intresse, attityd, grundskola på svenska och 
science education, attitude, interest, Sweden på engelska. Olika kombinationer och sammansättningar av 
sökorden genomfördes i databaserna och sökmotorerna, i vissa fall med operatorn AND. Det 
innebär att databasen eller sökmotorn endast visar de träffar som innehåller samtliga sökord och 
ger då ett smalare resultat (Eriksson Barajas et al., 2013, s. 78). Att ”Sweden” inkluderades som 
sökord beror på att syftet från början var att genomföra en jämförande studie där forskning från 
Sverige respektive Norge analyserades. 

Strategin som användes i webbsökmotorn Google Scholar för att avgränsa sökningarna var att 
endast de 100 första titlarna lästes och inkluderades i sökningen, eftersom resultatet av sökningen 
gav mer än 6500 träffar.  

I NorDiNa användes en manuell sökmetod där samtliga volymer och vetenskapliga artiklar som 
fanns tillgängliga på internet granskades. Eriksson Barajas et al. (2013, s. 74) poängterar att det 
går att inkludera en manuell sökning i en systematisk litteraturstudie. Ett sätt att göra detta är att 
läsa innehållsförteckningen över de inkluderade artiklarna i varje tidskrift och utifrån titlarna 
avgöra vad eller vilka som anses vara relevanta för studien. Detta tillvägagångssätt användes vid 
genomgång av NorDiNa. Innehållsförteckningarna granskades och samtliga titlar i tidskriften 
lästes. Om titeln verkade intressant för studien lästes artikelns abstract. Om abstractet ansågs 
intressant lästes hela artikeln. Samtliga titlar i samtliga volymer granskades för studien då det 
ansågs troligt att kunna finna relevant litteratur. Inga volymer från 2013 och 2014 fanns 
tillgängliga för granskning. 

Tabell 1 nedan visar en sammanställning av litteratursökningen. De olika databaserna finns 
namngivna i vänstra kolumnen. Det gjordes två sökningar i databasen ERIC. Den första 
sökningen fokuserade på att finna relevanta artiklar om attityd (attitude), och den andra sökningen 
fokuserades på att finna relevanta artiklar om intresse (interest). Ingen artikel hittades som var av 
värde för den här studien. Den tredje raden visar sökningen som gjordes i Google Scholar, 
samtliga sökord valdes att användas. I avhandlingar.se gjordes fyra sökningar, två med svenska 
sökord och två med engelska sökord. De engelska sökorden genererade fler träffar, men de 
artiklar som ansågs relevanta visade sig vara litteratur som redan valts ut i tidigare sökningar. I 

http://www.naturfagsenteret.no/
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NorDiNa granskades och lästes totalt 121 artiklar, av dessa lästes 10 abstract och 3 artiklar 
användes sedan i resultatet då de ansågs relevanta för studien. 

 

Tabell 1. Resultat från sökning 1 

Databas Sökord Urvalskriterier n Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

Relev
anta 

Använd 
litteratur 

ERIC 1 Science 
Education 
AND attitude 
AND Sweden 
 

Vetenskapliga 
artiklar 
Engelska 

99 99 2 0  

ERIC 2  Science 
Education 
AND interest 
AND Sweden 
 

Vetenskaplig 
litteratur 
Engelska 

32 32 2 0  

Google Scholar Intresse, 
attityd, 
naturvetenskap, 
grundskola 
 

Vetenskaplig 
Litteratur 
Svenska 

≈ 6500 
(100 
första 
granskade) 

100 4 2 Jidesjö (2012) 
avhandling, 
Helldén et al. 
(2005) 
forsknings-
översikt 

www.avhandlingar.se 
1 

Attityd, 
naturvetenskap 
 

Vetenskaplig 
litteratur 
Svenska 
 

6 6 2 2 Oskarsson 
(2012) 
avhandling, 
Adolfsson 
(2011) 
Licentiat-
uppsats
 
  

www.avhandlingar.se 
2 

Intresse, 
naturvetenskap 

Vetenskaplig 
litteratur  
Svenska  

53 53 2* 2*  

www.avhandlingar.se 
3  

Science 
education, 
attitude 

Vetenskaplig 
litteratur 
Svenska 

43 43 2** 
 

2**  
  

www.avhandlingar.se 
4 

Science 
education,  
interest 

Vetenskaplig 
litteratur  
Svenska 

71 71 1*** 1***  

NorDiNa Alla volymer 
2005-2012 
genomgångna 
 

Vetenskapliga 
artiklar 
Svenska 
Engelska 

121 121 10 3 Oskarsson & 
Karlsson 
(2011) 
artikel, 
Klepaker et 
al. (2007) 
artikel, 
Jidesjö (2008) 
artikel 

* Redan påträffad litteratur: Jidesjö (2012) avhandling samt Oskarsson (2012) avhandling 

** Redan påträffad litteratur: Oskarsson (2012) avhandling samt Adolfsson (2011) licentiatuppsats 
*** Redan påträffad litteratur: Jidesjö (2012) avhandling 
 

http://www.avhandlingar.se/
http://www.avhandlingar.se/
http://www.avhandlingar.se/
http://www.avhandlingar.se/
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De två studierna som hittades i sökningarna ERIC 1 och ERIC 2 var samma publikationer. De 
båda innehöll sekundärdata, dels från PISA-undersökningar och dels från forskare i skilda länder. 
Ingen av artiklarna var nedladdningsbar.  

Relativt sent under arbetets gång beslutades att addera ännu en sökning för att också finna 
forskningsresultat från Norge. Detta gjordes eftersom det blev alltmer tydligt att ROSE-projektet 
var en stor och viktig komponent inom studiens problemområde. ROSE-projektet är dessutom 
ett norskt initiativ. Forskning från Norge visade sig därför vara intressant att inkludera.  

En ytterligare sökning i Google Scholar gjordes alltså med sökorden Science education, attitude, 
interest och Norway. Tilläggssökningen genererade extremt många träffar varför endast de 100 
första utgör underlag för granskning, motsvarande den sökning där sökordet var ”Sweden”. 
Sökresultatet redovisas i tabell 2.  

Tabell 2. Resultat från sökning 2 

Google 
Scholar  
 

Science education, 
attitude, interest, 
Norway 

Vetenskaplig 
litteratur 
Engelska  

≈128 000 
(100 första 
granskade) 

100 2 2 Schreiner 
(2006) 
avhandling, 
Schreiner 
& Sjøberg 
(2010) 
rapport  

 

Data- och kvalitetsanalys 
Efter att systematiska sökningar utförts i databaserna och resultatet sammanställts användes en 
analysmall för att kontrollera litteraturens kvalitet. Detta för att värdet av en systematisk 
litteraturstudie är beroende av att forskaren ”identifierar och värderar relevanta studier” 
(Eriksson Barajas et al., 2013, s. 114). Analysmallen (Tabell 3 nedan) består av åtta frågor som 
ansågs vara lämpliga för just den här litteraturstudien, frågorna är inspirerade av Eriksson Barajas 
et al. exempelanalysfrågor (2013, s. 179-183).  

Tabell 3. Analysmall som användes vid kvalitetsbedömning 

 Fråga  Ja  Nej  

1. Är syftet relevant för studien?   
2. Finns det en logisk följd i studien?   
3. Finns frågeställningarna tydligt beskrivna?   
4. Framgår det när och var studien genomfördes?   
5. Är metoden tydligt beskriven?   
6. Är resultatet tydligt beskrivet?   
7. Är analys och tolkning av resultat diskuterade (diskussion)?   
8. Kan resultatet ha betydelse för pedagogisk verksamhet?   

 
Litteraturen blev granskad genom analysmallens frågor och poängsattes utifrån antal JA och NEJ 
där JA motsvarade 1 poäng och NEJ motsvarade 0 poäng, enligt rekommendation från Eriksson 
Barajas et al. (2013, s. 116). Litteratur med 0-3 poäng bedömdes som låg kvalitet. 3-5 poäng 
bedömdes som medelgod kvalitet och 6-8 poäng som hög kvalitet. Ingen studie i kvalitets-
bedömningen fick längre än 7 poäng, vilket ger slutsatsen att alla inkluderade artiklar hade hög 
validitet. Den fråga som fick flest NEJ var om frågeställningarna fanns tydligt beskrivna. I vissa 
avhandlingar kallades dessa forskningsfrågor, vilket tolkades som ett JA. Se Tabell 4 nedan för 
utförlig presentation av utvald litteratur.  
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Presentation av utvald litteratur  
Här presenteras den litteratur som valts ut för denna litteraturstudie. Tabell 4 nedan är inspirerad 

av Eriksson Barajas et al. ”tabell 9.2 Sammanställning av artiklar” (2013, s. 162).  

Tabell 4. Presentation av utvald litteratur 
Författare  
 

År Titel Litteratur Design Genomförande Kvalitet 

Adolfsson, 
Lena 

2011 Attityder till 
naturvetenskap – 
förändringar av 
flickors och pojkars 
attityder till biologi, 
fysik och kemi 1995 
till 2007 

Licentiat-
uppsats 

Empirisk studie,  
Kvantitativ metod.  

Elevenkäter  8 poäng  
(hög 
kvalitet)  
 
 

Helldén, 
Gustav. 
Lindahl, 
Britt. 
Redfors, 
Anders 
 

2005 Lärande och 
undervisning i 
naturvetenskap – en 
forskningsöversikt 

Rapport Forskningsöversikt  - 6 poäng 
(hög 
kvalitet) 

Jidesjö, 
Anders 

2012 En problematisering 
av ungdomars 
intresse för 
naturvetenskap och 
teknik i skola och 
samhälle  
 

Avhandling Empirisk studie 
Kvantitativ metod  
ROSE-projektet 

Elevenkäter 
Lärarenkäter 

8 poäng 
(hög 
kvalitet) 

Oskarsson, 
Magnus 

2012 Viktigt, men inget 
för mig - ungdomars 
identitetsbygge och 
attityd till 
naturvetenskap 
 

Avhandling Empirisk studie 
Kvalitativ metod 
ROSE-projektet 
 

Elevenkäter 
Lärarenkäter  

8 poäng 
(hög 
kvalitet) 

Oskarsson, 
Magnus & 
Karlsson, 
Karl-Göran 

2011 Health care or Atom 
bombs? Interest 
profiles connected 
to a science career in 
Sweden 
 

 Artikel Empirisk studie 
Kvantitativ metod  
ROSE-projektet 

Elevenkäter 7 poäng 
(hög 
kvalitet) 

Klepaker, 
Tom 
Flæssen 
Almedingen, 
Siv.  
Tveita, 
Johannes 

2007 Young Norwegian 
students’ preferences 
for learning activities 
and the influence of 
these activities on 
the students’ 
attitudes to and 
performance in 
science 
 

Artikel  Empirisk studie 
Kvantitativ metod 

Elevenkäter 
Lärarenkäter 

6 poäng 
(hög 
kvalitet) 

Jidesjö, 
Anders  

2008 Different content 
orientations in 
science and 
technology among 
primary and 
secondary boys and 
girls in Sweden: 
Implications for the 
transition from 
primary to secondary 
school?  

Artikel  Empirisk studie 
Kvantitativ metod 
ROSE-projektet  

Elevenkäter  7 poäng 
(hög 
kvalitet)  
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Schreiner, 
Camilla  

2006 Exploring a ROSE 
garden – Norwegian 
youth’s orientations 
towards science  
 

Avhandling Empirisk studie 
Kvantitativ metod  
ROSE-projektet 

Elevenkäter  8 poäng 
(hög 
kvalitet)  

Schreiner, 
Camilla & 
Sjøberg, 
Svein  

2010 The ROSE-project –  
An overview and key 
findings 
 

Rapport Empirisk studie 
Kvantitativ metod 
ROSE-projektet 

Elevenkäter 6 poäng 
(hög 
kvalitet) 

 

Beskrivning av utvald litteratur  
Adolfssons licentiatuppsats ” Attityder till naturvetenskap – förändringar av flickors och pojkars 
attityder till biologi, fysik och kemi 1995 till 2007” publicerades år 2011. Studiens övergripande 
syfte är att se hur flickors och pojkars attityder till biologi, fysik och kemi har förändrats mellan 
1995 till år 2007. Adolfsson (2011, s. 39) studerar även attitydskillnader mellan högpresterande 
och lågpresterande elever. Adolfsson har använt sig av en kvantitativ metod och utgått från 
TIMSS-undersökningarna. Totalt har 406 elever deltagit i studien, 198 flickor och 208 pojkar 
(Adolfsson, 2011, s. 44). Ett komplext resultat presenteras där flickor visar sig vara mer 
intresserade av biologi, medan pojkarna som deltagit i undersökningen föredrar fysik och kemi 
(2011, s. 60). I den här studien har endast metareflektioner lyfts utifrån Adolfssons resultat då 
författaren avhandlar mycket som inte hör till den här studien.  

Helldén et al. ”Lärande och undervisning i naturvetenskap – en forskningsöversikt” (2005) är en 
rapport som innehåller många studier, både från Sverige och andra länder. Rapporten är en 
forskningsöversikt där författarna presenterar studier som genomförts. Den är publicerad 2005, 
men lyfter av naturliga skäl äldre forskning som är genomförd och publicerad innan 2004, som är 
avgränsningen som sattes för den här studien. I forskningsöversikten finns ingen metod 
beskriven. Den här studien innehåller endast metareflektioner från Helldén et al. (2005).   

Jidesjös avhandling ”En problematisering av ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik i 
skola och samhälle” från 2011 är en omfattande studie som bygger på empirin i ROSE-projektet 
som genomförts i Sverige. Avhandlingen innehåller fem delstudier; vad elever i årskurs 9 finner 
intressant inom naturvetenskap, vad elever finner är intressant i förhållande till det lärare 
undervisar om i naturvetenskap, intresseskillnader i naturvetenskap mellan yngre elever i årskurs 
5 och äldre elever i årskurs 9, naturvetenskap i skolan och i samhället samt mer fördjupande 
statistik (Jidesjö, 2012, s. 19). Jidesjös studier är en del av det svenska ROSE-projektet som 
innebär elevenkäter med korta och slutna frågor, detta för att det ska gå snabbt att genomföra 
och att samla in (Jidesjö, 2012, s. 76). Artikeln ”Different content orientations in science and 
technology among primary and secondary boys and girls in Sweden” är delstudie tre i 
avhandlingen. Då den återfanns i NorDiNa är även den presenterad trots att avhandlingen står 
med. Jidesjö (2012, s. 21) utgår från ett medieteoretiskt perspektiv.  

Oskarssons avhandling ”Viktigt, men inget för mig – ungdomars identitetsbygge och attityd till 
naturvetenskap” (2012) ingår också i det ROSE-projekt som genomförts i Sverige. Totalt 
medverkade 29 skolor, 751 elever och 110 lärare (Oskarsson, 2012, s. 57). Även Oskarsson har 
använt sig av kvantitativa metoder såsom elevenkäter och lärarenkäter. Artikeln ”Health care or 
Atom bombs? Interest profiles connected to a science career in Sweden” av Oskarsson och 
Karlsson (2010) är den tredje delstudien i avhandlingen. Artikeln påträffades i NorDiNa, vilket är 
anledningen till att den står presenterad utöver avhandlingen.  

Klepaker et al. ”Young Norwegian students’ preferences for learning activities and the influence 
of these activities on the students’ attitudes to and performance in science” (2007) handlar om 
vilken typ av aktivitet eller undervisningsmetod som elever föredrar i naturvetenskap. 169 klasser 
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och över 2900 norska elever har deltagit i studien. Lärare har också deltagit i studien, dock 
framkommer inte det exakta antalet medverkande lärare (Kleparker et al., 2007, s. 46).  

Schreiners avhandling ”Exploring a ROSE garden – Norwegian youth’s orientations towards 
science” (2006) är en presentation av ROSE- projektet som genomfördes i Norge. Schreiner har 
tillsammans med Sjøberg utvecklat projektet. I avhandlingen har Schreiner sammanställt och 
sorterat de 1132 elevsvaren på ROSE-undersökningens 108 påståenden som 58 slumpmässigt 
utvalda skolor valde att skicka in (Schreiner, 2006, s. 123).  

Schreiner och Sjøbergs "The ROSE-project – An overview and key findings" (2010) är en 
forskningsöversikt. Rapporten beskriver ROSE-projektet och visar resultat från länder runt om i 
världen där ett resultat framställts. Ingen metod finns beskriven i rapporten. I den här studien har 
endast metareflektioner från rapporten använts.  

Etiska aspekter i den utvalda litteraturen 
Som tidigare poängterats har de etiska aspekterna tagits hänsyn till i studien. I de avhandlingar 
som studerats beskriver forskarna hur ROSE-undersökningen genomförts. De skickade ut ett 
informationsbrev till de utvalda skolornas rektorer för att informera om den undersökning som 
önskades genomföras på den slumpmässigt utvalda skolan. De informerade vidare om att 
undersökningen inte innebar något kunskapstest utan att den skulle vända sig till elevernas 
intresseområden och egna erfarenheter samt att alla deltagare förblev anonyma och enbart blev 
omnämnda med könstillhörighet (Jidesjö, 2012, s. 81; Oskarsson, 2012, s. 56; Schreiner, 2006, s. 
100). Rektorerna fick sedan själva bestämma vilka klasser som skulle få delta. Det framgår inte 
om läraren eller rektorerna sände informationsbrevet vidare till föräldrar eller vårdnadshavare.  

 

RESULTAT 

I detta kapitel besvaras de båda frågeställningarna: ”Vilka faktorer påverkar elevers attityder till 
och intresse för naturvetenskap?” samt ”Vilka ämnesområden inom naturvetenskap är elever 
intresserade av att lära sig mer om?”.  

Faktorer som påverkar elevers attityder till och intresse för naturvetenskap 
Ett antal faktorer har identifierats vid genomgången av den redovisade forskningen. De olika 
faktorerna presenteras efter vilken betydelse de har enligt den studerade forskningen. 

Kön 
I den litteratur som studerats i denna studie lyfts kön fram som en faktor som i hög grad kan 
påverka elevernas attityd till och intresse för naturvetenskap. DJidesjö (2012, s. 25) som varit 
delaktig i ROSE-undersökningen i Sverige och studerat 15-åringars förhållningssätt till natur-
vetenskap, presenterar i sin avhandling att flickor generellt har en mer negativ inställning till 
naturvetenskap. De anser sig ha svårare att ta till sig och känna igen sig i de naturvetenskapliga 
ämnena, främst fysik, kemi och teknik. De har också svårare att se sig själva som naturvetare i det 
kommande arbetslivet. Detta baseras på att flickorna menar att man inte får någon social 
stimulans i dessa yrken och därmed blir man mindre lycklig. Många flickor önskar sig en 
yrkeskarriär där de får chansen att hjälpa andra, medan ”pojkarna [vill] kontrollera andra, tjäna 
pengar och bli berömda” (Jidesjö, 2012, s. 25). Detta återspeglas också i den könsfördelning som 
finns på naturvetenskapliga program på högskolor och universitet. Oskarsson och Karlsson 
(2011, s. 193), som även de varit en del av ROSE-projektet i Sverige, beskriver att män dominerar 
de kurser och program som riktar in sig på naturvetenskap och teknik, medan kvinnor söker sig 
till program och kurser orienterade mot hälsa och servicesektor. Hela 80 procent av samtliga 
studenter på biomedicinprogrammet består av kvinnor medan enbart 25 procent av de som går 
ingenjörsprogrammet är kvinnliga studenter. Jidesjö (2012, s. 25) menar att en möjlig orsak till att 
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flickorna ”väljer bort” naturvetenskap som yrkeskarriär är att lönen generellt är lägre i de natur-
vetenskapliga yrken som just flickor väljer, i jämförelse med pojkarnas val. Detta gäller speciellt 
yrkesvägar som innefattar fysik och kemi.   

Ålder 
Jidesjö (2012, s. 33) beskriver att ålder är den näst mest dokumenterade påverkansfaktorn efter 
kön. Adolfsson (2011, s. 11) som studerat högpresterande och lågpresterande flickors och pojkars 
attitydförändringar i naturvetenskap mellan 1995 och 2007, beskriver att det finns en koppling 
mellan ett sjunkande intresse och en tilltagande negativ attityd med ökad ålder, det gäller speciellt 
flickor. Fysikintresset sjunker speciellt eftersom eleverna som deltagit i studien ser kopplingar 
mellan fysikämnet och svår matematik, vilket inte heller intresserar de kvinnliga eleverna. 
Biologiämnet klarar sig bättre för denna grupp då det står på ”mänsklighetens sida”, vars 
kunskaper kan användas för att lösa medicinska och miljömässiga problem som direkt påverkar 
människor (Jidesjö, 2012, s. 33).  

Nästan alla elever i Sverige väljer enligt Oskarsson (2012, s. 72) att fortsätta sin utbildning efter 
grundskolan. Detta är relevant att lyfta i studien då eleverna gör sina val för gymnasie-
programmen när de går i årskurs 9 som är grundskolans sista årskurs. Det finns då 17 olika typer 
av nationella gymnasieprogram i Sverige. Endast två domineras av naturvetenskap, nämligen 
naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet. Två huvudorsaker till att elever söker sig till 
ett naturvetenskapligt gymnasieprogram utkristalliserar sig. Dels att ett intresse finns för ämnet, 
speciellt de farligare och riskabla delarna vilket visar sig mest gälla för de pojkar som söker, och 
dels för att det naturvetenskapliga programmet erbjuder goda karriärmöjligheter och har hög 
status, vilket visar sig vara anledningen till att flickor söker sig dit (Oskarsson, 2012, s. 72).  

Självförtroende   
Adolfsson (2011, s. 7) har i sin licentiatuppsats ”Attityder till naturvetenskap” studerat TIMSS-
undersökningen (Trends in International Mathematics and Science Study) från 2007 som visar att 
det är en större andel pojkar som har ett gott självförtroende vid inlärning av kemi och fysik än 
flickor. Flickor visade sig istället ha mer självförtroende gällande biologiämnet. Flickor tenderar 
att bedöma den egna förmågan lägre än pojkar när det kommer till olika aktiviteter och 
prestationer inom naturvetenskap. Adolfsson (2011, s. 7) understryker att ”det [finns] ett positivt 
samband mellan självförtroende och prestation”. Helldén et al. (2005, s. 40) spekulerar att det kan 
hänga ihop med de könsfördomar som finns i ämnet snarare än elevernas verkliga förmåga. En 
förklaring till dessa attityd- och intresseskillnader är att ämnen som kemi och fysik ses som svåra 
och därmed präglas av maskulinitet, till skillnad från biologiämnet som anses vara lättare och 
därmed ses som mer feminint (Adolfsson, 2011, s. 61). 

Undervisningens utformning och innehåll  
Oskarsson (2012, s. 50) framhåller att kommunikationen mellan elev och lärare är speciellt 
väsentlig i undervisning i naturvetenskap, inte bara för att öka elevers intresse, utan också för 
ökad förståelse. Trots medvetenheten om detta är det ofta bara en liten del av lektionstillfällena i 
skolan som går till diskussioner i grupp tillsammans med lärare. Tidsbristen är högst påtaglig och 
läraren i fråga tror sig ofta utnyttja tiden effektivt genom att ställa frågor till eleverna som de 
direkt svarar på. 

Klepaker et al. (2007, s. 47) har gjort en undersökning om vad 2900 norska elever i årskurs 6 
anser vara de roligaste lärandemetoderna i naturvetenskap och som de vill se mer av i sin 
undervisning. Resultatet visar att utflykter och exkursioner till museum rankas högst av eleverna, 
tätt följt av att titta på filmer och videoklipp samt att använda internet till egna sökningar. Den 
minst roligaste lärandeaktiviteten menade eleverna är när läraren ger eleverna en hemläxa, följt av 
när de själva får läsa tysta i aktuellt läromedel.  
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Ämnesområden inom naturvetenskap elever är intresserade av att lära sig mer om  
Som framgått av resultatet som besvarar frågeställningen ”Vilka faktorer påverkar elevers 
attityder till och intresse för naturvetenskap?” tycks kön vara den faktor som är mest avgörande 
för elevers fortsatta intresse för naturvetenskap. Jidesjö (2012, s. 3) understryker att det definitivt 
finns en skillnad i vad flickor och pojkar är intresserade av inom naturvetenskap. Han beskriver 
att de elever som medverkat i ROSE har fått möjligheten att ranka intresseområden och utifrån 
dessa har de tjugo mest populära intresseområdena sammanställts. Nedan beskrivs de ämnes-
områden elever är mest intresserade av enligt den studerande forskningen. Resultatet av Schreiner 
(2006) med olika elevtyper, ”den noggranna flickan”, ”den noggranne pojken” och ”entusiasten” 
redovisas samtidigt. 

Hälsa, miljö och medicinska vetenskapsområden 
Undersökningen visar att flickor är mer intresserade av de så kallade medicinska 
vetenskapsområdena som har en omsorgstradition, vilket styrker Jidesjös tes, nämligen att flickor 
vill ha en yrkeskarriär där de hjälper andra (2012, s. 25). I artikeln ”Health Care or Atom Bombs” 
presenterar Oskarsson och Karlsson en del av ROSE-projektet som genomförts i Sverige där 
man har undersökt vad 15-åringa flickor och pojkar intresserar sig för inom naturvetenskap. 
Undersökningens resultat visar att flickor är intresserades av att lära sig om sjukdomar och hur de 
kan botas, om sex, preventivmedel, aborter och generellt om hur kroppen fungerar (Health). Även 
kategorin New Age visar sig tilltala flickorna mera. Begreppet innefattar områden som 
drömtydning, spöken och tankeläsning. Detta visar även Schreiner då hennes resultat visar att 
flickors intresse riktar sig till hälsa och medicin, sjukdomar, människokroppen och det 
övernaturliga (Schreiner & Sjøberg, 2010, s. 19). Resultatet av Schreiners ROSE-undersökning 
visar att ”den noggranna flickan” är mest intresserad av hur man tränar och äter för att hålla sig i 
form. Hon redovisar även ett stort intresse för sjukdomar såsom, ätstörningar, cancer och 
hiv/aids samt hur man skulle kunna bota dessa (Schreiner, 2006, s. 166). Elevtypen ”entusiasten”, 
som kan vara en pojke eller en flicka, ser fördelarna med naturvetenskapen i samhället och är ofta 
personligt engagerad i miljöfrågor. Hen anser att naturvetenskap är roligt, intressant, meningsfullt 
och inte för svårt (Schreiner, 2006, s. 10). 

Teknologi och tekniska hjälpmedel 
Pojkar visar sig mera intresserade av teknologi och tekniska hjälpmedel (Technology) och vapen, 
explosiva ämnen, kemi och atombomber (Risk) (Oskarsson & Karlsson, 2011, s. 199). Schreiner 
har i sin avhandling redovisat resultatet av ROSE-projektet i Norge. Resultatet visar att pojkar 
generellt är intresserade av det tekniska, mekaniska, elektriska, spektakulära, våldsamma och 
explosiva (Schreiner & Sjøberg, 2010, s. 19). För ”den noggranna pojken” är det framtida arbetet 
viktigt och han vill gärna ha ett fysiskt arbete där han får använda kroppen, verktyg eller 
teknologi. Att arbeta med andra människor är inte viktigt för honom (Schreiner, 2006, s. 12).  

Schreiner (2006, s. 162) beskriver att ”den noggranne pojken” främst är intresserad av hur 
atombomber fungerar, hur det känns att vara tyngdlös i rymden, explosiva kemikalier, hur 
rymdresor går till och hur satelliter fungerar. 

Ämnesområden svåra att väcka elevers intresse för  
Vetenskapsfilosofi (Philosophy of science) är ett ämnesområde pojkar och flickor har samma ljumma 
intresse för. Detta ämne innefattar hur naturvetenskapliga idéer har utmanat exempelvis 
religioner, auktoriteter och traditioner. Ämnet inkluderar även kända vetenskapsmän och deras liv 
och upptäckter samt stora naturvetenskapliga upptäckter som har påverkat omvärlden. Båda 
könen anser att det varken är intressant eller ointressant (Oskarsson & Karlsson, 2011, s. 196). 
Studien visar även att flickor och pojkars intressen inte skiljer sig åt när det gäller vad de inte är 
intresserade av, nämligen atomer, molekyler och växtarter i ekosystemet (Oskarsson & Karlsson, 
2011, s. 191). ”Den noggranna flickan” är inte intresserad av hur råolja omvandlas till andra 
material, av symmetri och mönster i löv och blommor eller av atomer och molekyler (Schreiner, 
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2006, s. 168). ”Den noggranne pojken” är minst intresserad av att studera och lära sig mer om 
symmetri och mönster i löv och blommor eller vilka växter som gror i närområdet.  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Omfattande systematiska sökningar i informationskällor samt en manuell sökning i den 
vetenskapliga tidskriften NorDiNa genomfördes för studien. Detta för att försöka omfamna all 
den vetenskaplig litteratur som publicerats inom de senaste tio åren relaterat till den här studiens 
problemområde. Tioårsgränsen har valts mot bakgrund av de senare årens PISA-resultat där 
undersökningarna från 2006 och framåt visar att elevernas resultat försämrats. 

Syftet med studien var att undersöka vad forskningsresultat visar om grundskoleelevers attityder 
till och intresse för naturvetenskap. När det gäller att synliggöra forskning påpekar Eriksson 
Barajas et al. (2013, s. 28) att en systematisk litteraturstudie är lämplig för just detta, vilket blev 
motiveringen till att en systematisk litteraturstudie valdes som metod för denna studie. En 
systematisk litteraturstudie strävar efter att systematiskt söka relevant litteratur inom ett givet 
område och redovisa tillvägagångssättet för studien på ett sådant sätt att den lämnas öppen för 
granskning där som läsaren skulle önska detta. Om studien hade genomförts som exempelvis en 
allmän litteraturstudie hade det inte varit lika enkelt för läsaren att granska resultatet eftersom det 
i denna typ av litteraturstudie inte läggs lika stor vikt vid redovisningen av tillvägagångssättet för 
studien. Eriksson Barajas et al. (2013, s. 25) beskriver att ”i en allmän litteraturstudie beskrivs och 
analyseras valda studier, men sällan på ett systematiskt sätt”. Att studien genomförts systematiskt 
behöver dock inte innebära att all vetenskaplig litteratur faktiskt påträffats. Valet av sökord och 
urvalskriteriet innebär alltid en risk för att viktiga publikationer utesluts. I webbsökmotorn 
Google Scholar användes även strategin att endast inkludera de första 100 träffarna. Detta för att 
det hade varit mycket mödosamt att gå igenom samtliga träffar, vilket inte vore rimligt för det 
tidsomfång som avsatts för att genomföra studien, och denna begränsning kan ifrågasättas. En 
brist i litteratursökningen är att enbart svenska och engelska texter inkluderades, beroende på att 
det krävs avancerade språkkunskaper för att tillgodogöra sig vetenskaplig text på andra språk. Då 
resultatet visade att ROSE-projektet var en stor del inom forskningsområdet skulle det kunna 
innebära att litteratur skriven på exempelvis norska hade kunnat vara värdefull att inkludera. En 
annan brist i litteratursökningen är att sökningarna begränsades genom sökordet ”Sweden”. 
Skälet till denna begränsning har beskrivits i metodkapitlet, att syftet från början var att 
genomföra en jämförande studie där forskning från Sverige respektive Norge analyserades. 

Endast litteratur med titlar och abstract som hade ett tydligt elevperspektiv granskades för att 
senare inkluderas. Litteratur med lärarperspektiv valdes aktivt bort, även dessa begränsningar kan 
innebära att betydelsefull litteratur för studien inte framkom utifrån urvalet från genomförda 
sökningar.  

Tre avhandlingar och en licentiatuppsats har studerats, nämligen de som skrivits av Jidesjö (2012), 
Oskarsson (2012), Scheiner (2006) och Adolfsson (2011). Jidesjö, Oskarsson och Schreiner har 
samtliga varit involverade i ROSE-projektet som har samma empirisamling i alla deltagande 
länder. Det resultat och de slutsatser som dragits i denna studie är därmed till stor del baserade på 
data från ROSE-projektet, vilket kan vara en svaghet då det är en ensidig metod som inte sätts i 
perspektiv till andra liknande studier. Å andra sidan är studien mycket stor och ambitiös och bör 
därför kunna ges stort utrymme.  

Två review-artiklar användes i studien, nämligen forskningsöversikten ”Lärande och undervisning 
i naturvetenskap” av Helldén et al. (2005) och ROSE-sammanställningen ”The ROSE project” av 
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Schreiner och Sjøberg (2010). Eriksson Barajas et al. (2013) lyfter ingenting om dessa review-
artiklar, och anger inte ifall de bör sållas bort eller inte i en systematisk litteraturstudie. Eftersom 
Schreiners avhandling ”Exploring a ROSE garden”(2006) inkluderades i studien lyftes mycket av 
samma innehåll som ROSE-sammanställningen tog upp. Detta gjorde att ”The ROSE project” 
blev en sekundärkälla till Schreiners avhandling och därför inte användes bortsett från någon 
enstaka referens. Forskningsöversikten av Helldén et al. (2005) ansågs till en början innehålla 
mycket relevant forskning för den här studien, men det finns fördelar och nackdelar med att 
använda forskningsöversikter som data för en systematisk litteraturstudie. En fördel är att studier 
i forskningsöversikten lyfts som annars inte hade påträffats utifrån de sökord och urvalskriterier 
som avsatts. Studier kan också ”slinka igenom” då publiceringsdatum för själva forsknings-
översikten visserligen stämmer överens med urvalskriteriet för den systematiska litteraturstudien, 
men originalstudierna har en tidigare datering. En nackdel med review-artiklar är att författarna 
till forskningsöversikten själva har bearbetat och tolkat en stor mängd data. Genom att metoden 
inte framkommer blir det heller inte uppenbart hur forskarna har tolkat dessa data, vilket kan 
innebära en snedvridning.. Författarens egna förhållningssätt lyfts fram och review-artikeln 
riskerar därmed att inte bli lika objektiv som den ursprungliga forskningen. Då metoderna för de 
olika studierna som är inkluderade i forskningsöversikten inte är beskrivna kan det innebära att 
reliabiliteten och validiteten för de presenterade forskningsresultaten sjunker avsevärt (Eriksson 
Barajas et al., 2013, s. 52). En annan nackdel med att använda review-artiklar för litteratur-
forskning är att de etiska aspekterna oftast inte är beskrivna. När fördelarna och nackdelarna 
vägdes mot varandra i slutskedet av arbetet valdes endast metareflektioner att inkluderas från 
forskningsöversikten av Helldén et al. (2005).  

Den litteratur som påträffades genom de olika sökningarna och senare sammanställdes anses vara 
av relevans för studien. Denna slutsats dras genom den kvalitetsanalys som genomfördes. Genom 
att poängsätta all funnen litteratur utifrån en analysmall visade sig samtliga publikationer få 6 
poäng eller högre, ett resultat som visar på en hög kvalitet på litteraturen.  

Som redovisats i metodkapitlet har etiska aspekter tagits hänsyn till i denna studie. Eriksson 
Barajas et al. (2013, s. 70) beskriver att det är väsentligt att den litteratur som ska ingå har blivit 
granskad av en etisk kommitté eller att forskarna har gjort etiska överväganden. De avhandlingar 
som beskriver ROSE-projektet beskriver forskarna hur de har sänt ut ett informationsbrev till de 
rektorer på skolorna som slumpvist valts ut. I informationsbrevet informeras rektorerna om att 
forskarna kommer ta hänsyn till de etiska aspekterna (Jidesjö, 2012, s. 81; Oskarsson, 2012, s. 56; 
Schreiner, 2006, s. 100). Det framgår dock inte om rektorerna informerat lärarna i respektive 
utvalda klasser om detta. Det framgår heller inte om lärarna har informerat föräldrar och 
vårdnadshavare vidare. Eftersom ROSE-undersökningarna riktat in sig på 15-åringar innebär det 
att eleverna inte är myndiga. Har inte föräldrar eller vårdnadshavare blivit informerade kan detta 
vara etiskt problematiskt eller kan åtminstone etiskt ifrågasättas. Som redan konstaterats beskrivs 
det heller inte i Helldén et at. (2005) vilka etiska överväganden som har gjorts i de olika studierna 
eftersom att det är en review-artikel. Detta kombinerat med ROSE-projektets eventuella brist i de 
etiska aspekterna gör att denna studie kan ha fått lägre validitet än som eftersträvades. Emellertid 
kvarstår sannolikt de väsentligaste slutsatserna i alla fall, eftersom de är så entydigt beskrivna av 
flera forskare. 
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Resultatdiskussion 
I detta avsnitt diskuteras undersökningens resultat, svaren på de två frågeställningarna, i relation 

till litteratur som tagits upp i bakgrundskapitlet. 

Faktorer som påverkar elevers attityder till och intresse för naturvetenskap 
Att olika könsroller existerar i dagens samhälle är i hög grad påtagligt (Oskarsson & Karlsson, 
2011, s. 192). Jidesjö (2012, s. 25) tar upp att en möjlig orsak till att flickor hellre väljer att satsa på 
en annan yrkeskarriär än inom de naturvetenskapliga yrkena är för att lönen generellt är lägre i 
jämförelse med männens lön. En reflektion värd att nämna är att detta återspeglas hos många 
yrken i dagens samhälle2. De olika rollerna för manligt och kvinnligt är ofta hårt inpräntade, vilket 
kan leda till att reflektioner och ifrågasättande av dem kanske obemärkt går oss förbi. Könsroller 
är en stor del av identiteten och identitetsskapandet. Att bli tilldelad en viss roll, eller att medvetet 
eller omedvetet själv ta en roll påverkar beteende, agerande och utseende. Könsmönstren visar sig 
även vara synliga i flickors och pojkars intresse och attityder till naturvetenskap då de finner olika 
ämnen och områden intressanta och har olika förhållningssätt till dem (Oskarsson & Karlsson, 
2011, s. 192). Att flickor och pojkar på grund av sina könsroller föredrar och är intresserade av 
olika saker kanske kan ses som både självklart och naturligt. Samtidigt poängterar Lgr 11 att 
”skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster” (Skolverket, 2011, s. 8). Detta 
innebär exempelvis att bara för att en elev råkar vara flicka behöver det inte nödvändigtvis betyda 
att hon inte alls är intresserad av atombomber eller explosiva ämnen, som enligt forskningen är 
ett typiskt intresse som pojkar har. Forskningen som har granskats i studien visar generaliseringar 
gjorda utifrån stora kvantitativa undersökningar. Om samma omfattande undersökningar skulle 
göras med en kvalitativ metod som exempelvis elevintervjuer finns möjligheten att en mer 
utförlig och nyanserad bild av elevintressena skulle bli synlig. Kanske är det främst könsroller 
eller könsmönster som påverkar elevers attityder och intresse snarare än om eleven är flicka eller 
pojke.  

Efter kön beskriver Jidesjö (2012, s. 33) ålder som den näst mest dokumenterade påverkans-
faktorn. Adolfsson (2011, s. 11) menar att det finns en koppling mellan ett sjunkande intresse och 
en stigande ålder. Det framkommer dock inte om det är åldern i sig som gör att elever får en mer 
negativ attityd och ett minskat intresse för naturvetenskap eller om det är ämnets progression i 
takt med elevers utveckling som gör att attityder blir mer negativa. Detta skulle också kunna vara 
en orsak till att resultatet från TIMSS-undersökningen visar att elever har ett större intresse för 
naturvetenskap i årskurs 4 i jämförelse med vad de har i årskurs 8. Det är inte helt förvånande 
mot bakgrund av att Skolverket förordar att elever ska utvecklas i takt med sin ökade förmåga 
med stigande ålder (2011, s. 10).  

I resultatkapitlet togs även elevers självförtroende upp som en faktor som kan påverka elevers 
attityd och intresse till naturvetenskap. Adolfsson (2011, s. 7) poängterade att pojkar generellt har 
ett bättre självförtroende vid inlärning av kemi och fysik i jämförelse med flickor som bedömer 
den egna prestationen hårdare. En anledning till detta kan vara att kemi och fysik präglas av 
maskulinitet eftersom det anses som svårt. Flickor visar sig ha större självförtroende i 
biologiämnet eftersom det uppfattas vara lättare och därför ses som mer feminint (Adolfsson, 
211, s. 61). Skolan ska erbjuda alla elever, därmed alltså både pojkar och flickor, en likvärdig 
utbildning. I Lgr 11 poängteras att ”det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i 
skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar 
om vad som är kvinnligt och manligt” (Skolverket, 2011, s. 8). Det väsentligaste är att elever får 
utveckla ett självförtroende och en självtillit i den roll som de är bäst ägnade att utvecklas i. 
Könsfördomar får inte hämma utvecklingen av elevers verkliga förmåga (Helldén et al., 2005, s. 
40).  

                                                                    
2
 http://www.saco.se/Forskning-kunskap/Vi-arbetar-med/lon-och-livslon/ 14-05-21 
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Oskarsson (2012, s. 50) beskriver lärarens sätt att kommunicera som en faktor som påverkar 
elevers attityd till och intresse för naturvetenskap. I Lgr 11 framhålls att ”varje elev har rätt att i 
skolan få utveckla, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra 
framsteg och övervinna svårigheter” (Skolverket, 2011, s. 10). För att elever ska få möjligheten att 
uppnå detta kan det innebära att lärare uppmuntrar, motiverar och engagerar sina elever. I Lgr 11 
preciseras vad som ska göras, men det står inte beskrivet hur det kan göras. Detta innebär en 
tolkningsfråga för varje lärare och annan skolpersonal som arbetar efter läroplanen.  

Klepaker et al. (2007, s. 47) har utifrån sin studie kommit fram till att elever föredrar att besöka 
museum, själva finna information på internet och genom filmer och videoklipp. Att genomföra 
sådan typ av undervisning är ingenting som Lgr 11 sätter stopp för, snarare uppmuntras att 
eleverna ska erbjudas olika undervisningsmetoder och arbetssätt. Dessutom ska eleverna, med 
stigande ålder, även ges ett ökat ansvar över den egna utbildningen (Skolverket, 2011, s. 15). En 
öppen kommunikation med eleverna om själva undervisningsmetoderna kan vara en lösning för 
att få dem att känna sig inkluderade och därmed finns förhoppningsvis en chans till att öka deras 
intresse för ämnet. 

Ämnesområden inom naturvetenskap elever är intresserade av att lära sig mer om  
Oskarsson (2012) sammanfattar i sin avhandling att elevernas intresse inte styrs utifrån Lgr 11s 
kursplaner biologi, fysik och kemi, utan att de snarare är intresserade av det som rör dem 
personligen, och av de områden som ännu inte är färdigutforskade och som därmed anses vara 
spännande. Även Schreiners (2006) avhandling visar samma mönster som Oskarssons studier. 
Schreiner har sorterat in sitt resultat i olika elevtyper. Ett påtagligt intressemönster återfinns i 
elevtypen  ”den noggranna flickan” och ”den noggranne pojken”. Pojkar är mer intresserade av 
hur atombomber fungerar och hur det känns att vara tyngdlös i rymden (Schreiner, 2006, s. 160). 
Dessa intressemönster återspeglas även i den svenska forskningen som poängterar att flickor är 
intresserade av kost och hälsa och av sjukdomar, exempelvis hiv/aids och cancer, och hur man 
kan bota dessa (Oskarsson, 2012, s. 60). Att det är just dessa intresseområden som många elever 
finner intressanta menar Oskarsson (2012, s. 76) inte är konstigt. Han menar att puberteten 
innebär en stor dramatisk förändring för en ung människa, vilket gör att intresset för vad som är 
bakomliggande ökar. Även den ständiga uppmärksamheten om olika kostplaner, dieter och 
träningstips bidrar till att väcka elevernas intresse för området.  

I Lgr 11s kursplaner biologi, fysik och kemi ingår riktlinjer som läraren ska planera sin 
undervisning från. Dessa inkluderar de intresseområden som eleverna lyfter, exempelvis ”hur den 
psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroende-
framkallande medel” (Skolverket, 2011, s. 113). Även sjukdomar och hur de kan förebyggas och 
behandlas nämns, vilket faller inom de intressemönster som flickorna som deltagit i studierna 
lyfte. De områden som visade sig vara mer intressanta hos pojkarna återfinns också i Lgr 11. I 
kursplanen i fysik står exempelvis att eleverna ska få studera ”människan i rymden och 
användningen av satelliter” (Skolverket, 2011, s. 130). Detta innebär alltså att skolan är obligerad 
att undervisa om de områden som eleverna finner intressanta. Allt centralt innehåll i kursplanerna 
måste belysas. Det får anses vara klokt att lägga fokus på det eleverna tycker är roligt, intressant 
och anser är av vikt för framtiden, snarare än på det eleverna inte finner särskilt intressant.  

Det finns en betydande skillnad mellan de områden som elever är intresserade att lära sig mer om 
inom naturvetenskap och det som lärare ofta lägger stor vikt på i NO-undervisningen. Resultatet 
av Oskarssons (2012) undersökning visar att de intresseområdena som elever är minst 
intresserade av är just de ämnesområden som det fokuseras mycket på i den klassiska NO-
undervisningen i skolan. Oskarsson beskriver:  

Lärarna undervisar om atomer och molekyler, växthuseffekten, människokroppen, 
elektricitet, alkohol och tobak, örat och ljud, ögat och ljus, ozonlagret samt sex och 
samlevnad. Det är bara alkohol och tobak samt sex och samlevnad av detta som intresserar 
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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 som lärarna undervisar om framstår som två olika agendor. (Oskarsson, 2012, s. 66)  

Jidesjö (2012, s. 3) konkluderar att ”en grundläggande utbildning behöver kunna förbereda några 
få för fortsatt utbildning utan att det sker på bekostnad av att allmänbilda andra”. I Lgr 11s 
naturvetenskapliga kursplaner kan vi läsa hur ämneskunskaperna ska förbereda eleverna för 
kommande situationer där naturvetenskap kan vara till nytta. I biologikursplanen nämns att 
eleverna ska få ”redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till 
en hållbar utveckling” (Skolverket, 2011, s. 111). I fysik- och kemikursplanen beskrivs att eleverna 
ska ges förutsättningar för att klara av att hantera kommande ”praktiska, etiska och estetiska 
valsituationer som rör energi, teknik, miljö och samhälle” (Skolverket, 2011, s. 127; 144). Samtliga 
elever, oavsett om man väljer att studera naturvetenskap vidare eller inte, behöver alltså 
naturvetenskap då det krävs att man ska kunna hantera samhällsfrågor kopplade till 
naturvetenskap och i framtiden kunna fatta välgrundade beslut om frågor till exempelvis miljön 
eller hälsan.  

Att dra slutsatsen att elever inte alls är intresserade av naturvetenskap är kanske därmed att dra en 
förhastad slutsats. Problemet ligger i att den undervisning som bedrivs i skolan idag inte 
fokuserar på de intresseområdena eleverna faktiskt har, utan snarare på det som de är minst 
intresserade av (Oskarsson, 2012, s. 66). Jidesjö (2012, s. 52) menar att poängen inte är för skolor 
och styrdokument att helt efterlikna den information som presenteras i medierna, utan snarare att 
i skolan ”upplysa om sammanhangen och även ifrågasätta och diskutera olika budskap som 
förekommer”.  

Syftet med min studie var att undersöka vad forskningsresultat visar om elevers attityder till och 
intresse för naturvetenskap. En stor del av den litteratur som har bearbetats har berört ROSE-
projektet. Eftersom ROSE endast riktar in sig på vad 15-åringar tycker och tänker kring 
naturvetenskap, innebär det att det finns en brist i denna studie eftersom endast ett fåtal av 
artiklarna riktar in sig mot barn yngre än 15 år. Syftet med studien har därför endast delvis nåtts 
och frågeställningarna endast delvis besvarats. För att kunna ge en överblick behöver forskning 
om elevers attityder och intresse för naturvetenskap studeras ytterligare. I den systematiska 
sökning som genomfördes påträffade ytterst lite forskning om yngre elever: Det skulle alltså vara 
en intressant vidare forskningsfråga att undersöka elevers attityder till och intresse för 
naturvetenskap i de yngre åldrarna.  

 

AVSLUTANDE REFLEKTION OCH FÖRSLAG PÅ VIDARE STUDIER  

Den här studien har undersökt elevers attityder till och intresse för naturvetenskap i årskurs 4-9. 
Området visade sig vara betydligt mer komplext än det som först antagits innan studien 
påbörjades. Det som visat sig påverka elevers attityder och intresse för ämnet är könstillhörighet, 
ålder och det egna självförtroendet. Även andra påverkansfaktorer har belysts, såsom 
undervisningsmetoder och kommunikationen i klassrummet. Forskningen visar att elever har 
flera intresseområden inom naturvetenskap, vilka samtliga finns poängterade i Lgr 11. Eleverna 
upplever dock att dessa områden hamnar i skymundan då lärare gärna fokuserar på de delar inom 
ämnet som eleverna är minst intresserade av och kunskaper som eleverna inte anser att de har 
någon nytta av i framtiden. Den forskning som har studerats har varit två stora kvantitativa 
studier där generaliseringar har gjorts för att finna ett mönster. Det skulle vara intressant att 
undersöka mer djupgående med hjälp av en kvalitativa metoder vilka ämnesområden som olika 
elever intresserar sig för. Kanske skulle då framträda en mer nyanserad bild av attityderna och 
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intresseområdena. Kanske skulle också flickor visa sig vara intresserade av de typiska ”killiga” 
områdena, och pojkarna av de ”tjejiga” områdena. Intressant vore också att undersöka elevers 
intresse och attityder till naturvetenskap i de yngre årskurserna, då forskningen inom detta 
område är begränsad.  
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