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Sammanfattning 

Allt färre elever söker gymnasieutbildning inom det naturvetenskapliga 
området, samtidigt presenterar forskning att elever har en negativ inställning 
till ämnet och bestämmer sig för vad de vill studera i framtiden redan i tidig 
ålder. Samhället är i behov av naturvetenskaplig kompetens, både för att 
driva utvecklingen framåt men även för att alla individer i samhället 
behöver naturvetenskapliga kunskaper för att verka i samhället på ett 
föredömligt sätt. Det är därför relevant att genom en litteraturstudie 
synliggöra vilka faktorer som forskning visat påverkar elevers 
kunskapsutveckling inom de naturvetenskapliga ämnena, men även vilka 
faktorer forskning visat påverkar elevers val av gymnasieutbildning. Genom 
att synliggöra faktorer som påverkar i negativ mening kan lärare ta hänsyn 
till faktorerna och förändra sin undervisning så att fler elever ges 
möjligheten att utveckla sina kunskaper och söka sig vidare inom det 
naturvetenskapliga området. Resultatet från litteraturstudien visar att 
intresse är en stor påverkande faktor både på elevers kunskapsutveckling i 
naturvetenskap men även för elevers val av gymnasieutbildning. Dock 
presenterar forskningen att intresset i sig påverkas av olika faktorer så som 
ämnesinnehåll och undervisning men även läraren i form av lärarens egna 
intressen och utbildning. Resultatet visar även att elever har olika 
förutsättningar att lära naturvetenskap i form av faktorer som; kön, 
hemförhållanden och språklig förmåga. Vidare forskning bör därför studera 
vilka arbetssätt som är fördelaktiga för att alla elever ska få ett högre 
intresse men även för att tillgodose elevers olika förutsättningar.   

 
Nyckelord faktorer, intresse, litteraturstudie, naturvetenskapliga kunskaper, påverkar 
 
Handledare Åsa Bengtsson & Monica Frick  
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Förord 
Vårt intresse för naturvetenskap som ämne och dess viktiga betydelse för vårt samhälle 

väcktes till liv under kursen naturvetenskap, vårterminen 2016 vid lärarutbildningen på 

högskolan i Halmstad. Genom en undervisning med tydlig verklighetsförankring och 

vardagsnära exempel av ämnet gav kursen oss ett utökat intresse samt en fördjupad förståelse 

kring naturvetenskapens användningsområde och relevans för samhället. 

Naturvetenskapskursen gav även en ökad förståelse kring vikten av en god undervisning där 

läraren med enkla medel som ett par vattendroppar, sin egen hud och en termometer kan 

trollbinda elever för att ge dem en insikt i hur bred naturvetenskapen och dess 

användningsområden är. Naturvetenskapskursen har bidragit med inspiration till detta 

examensarbete genom förståelse för varför elever behöver de naturvetenskapliga kunskaperna 

som en viktig del för att verka i och förstå sin omvärld.  

 

Vi vill även rikta ett tack till kurskamrater och handledare som gett vägledning längs arbetets 

gång när vi själva blivit för exalterade över naturvetenskapens breda och komplexa område. 

Vi vill även tacka varandra för bra samarbete där text och tankar producerats tillsammans. 

Livliga diskussioner och meningsskiljaktigheter har lett fram till större förståelse både för att 

skriva ett examensarbete men även för ett ämnesdidaktiskt område. 

 

Frida Melkersson & Elin Sandström  
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1. Inledning  
Naturvetenskapliga kunskaper är väsentliga för att verka i samhället, detta då kunskaperna är 

av stor vikt när människor skall förstå och påverka sin omvärld (Sjøberg, 2010). 

Naturvetenskapliga kunskaper blir därför viktiga oavsett vilket arbete eller fritidsintresse 

elever kommer att ha i framtiden, vilket ligger i linje målet som Läroplanen för grundskola, 

förskoleklass och fritidshemmet 2011 Lgr11 (Skolverket, 2011, s.9) presenterar om att skolan 

ska förbereda elever för att kunna verka i samhället. Samhället står inför stora 

klimatförändringar, vilket ställer höga krav på naturvetenskapliga kunskaper hos 

samhällsmedborgare då det är viktigt att kunna verka i och påverka sin omgivning i positiv 

riktning. I artikeln “Gapet har minskat” presenterar Adolfsson, Benckert & Wiberg (2011, 

s.12) ett forskningsresultat som visar att gapet mellan de låg- och högpresterande elevernas 

kunskaper inom de naturvetenskapliga ämnena minskat. Anledningen till att gapet minskat 

mellan dessa grupper menar författarna främst beror på att de högpresterande eleverna 

presterar avsevärt sämre än tidigare samt att eleverna har en negativ inställning till ämnet. 

Författarna drar slutsatsen att det nu är en större grupp elever som har mindre kunskaper inom 

de naturvetenskapliga ämnena än tidigare.  
 

Trots att Adolfsson et al. (2011, s.12) menar att en större grupp elever nu har minskade 

kunskaper inom naturvetenskapen, skriver Pålsson (2012) att barns teknikanvändning ökat 

och börjar i allt tidigare ålder. Användandet vittnar om ett stort intresse för tekniken både i 

och utanför skolan. Även i samhället syns två naturvetenskapliga trender, en gällande tekniska 

och fysikaliska innovationer men också en hälsotrend. Trenden innefattar träning, 

kosthållning och hälsa som alla har en tydlig förankring inom de naturvetenskapliga ämnena. 

Samtidigt skriver Oscarsson (2011, s.44), universitetslektor i ämnesdidaktik, att allt färre 

elever söker sig till naturvetenskaplig gymnasieutbildning, vilket får konsekvenser i form av 

brist på naturvetare i samhället. Med anledning av att en större grupp elever har minskade 

kunskaper inom naturvetenskap och att färre elever söker naturvetenskaplig 

gymnasieutbildning samtidigt som samhället är i behov av ökad naturvetenskaplig kompetens, 

är det relevant att genom en litteraturstudie synliggöra vilka faktorer som påverkar elevers 

kunskapsutveckling i naturvetenskap och vilka faktorer som påverkar elevers val av 

gymnasieutbildning. Syftet med litteraturstudien är därför att skapa en medvetenhet hos 

verksamma och blivande lärare kring hur olika faktorer kan påverka elevers 

kunskapsutveckling och gymnasieval, för att främja kunskapsutvecklingen i naturvetenskap.  
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2. Bakgrund 
I följande avsnitt definieras centrala begrepp som litteraturstudien berör. Genom forskning 

beskrivs vikten av att ha goda naturvetenskapliga kunskaper samt varför samhället är i behov 

av naturvetenskaplig kompetens. Vidare görs även en beskrivning över hur naturvetenskapen 

och styrdokumenten i de naturvetenskapliga ämnena förändrats och hur elever enligt 

forskning förhåller sig till naturvetenskap. Detta för att synliggöra vad tidigare forskning 

belyser som viktiga aspekter inom problemområdet. Slutligen görs en sammanfattning av de 

argument som ligger till grund för litteraturstudien.  

2.1 Centrala Begrepp  

Avsnittet syftar till att förtydliga meningen av begrepp som är centrala för litteraturstudien, 

detta för att beskriva hur begreppen har tolkats och kommer användas i litteraturstudien. 

Naturvetenskap är ett återkommande begrepp som enligt Nationalencyklopedin innefattar den 

sammanfattande benämningen på de vetenskaper som studerar naturen, dess delar och 

verkningar. Till definitionen av begreppet faller fysik, astronomi, kemi, biologi och 

geovetenskap, även teknik i stor utsträckning då människans existens går ut på att kunna 

utnyttja naturen och utvinna de produkter som anses behjälpliga i livet 

(Nationalencyklopedin). Definitionen av begreppet skiljer sig gentemot Lgr 11 (Skolverket, s. 

111-158) som ser naturvetenskap som ämnena biologi, kemi och fysik medan teknik faller 

som ett eget ämne.  I denna litteraturstudie kommer begreppet naturvetenskap att innefatta 

fyra ämnen; kemi, fysik, biologi och teknik, då det finns ett samband mellan ämnena. Övriga 

ämnen som Nationalencyklopedin nämner; astronomi och geovetenskap, anses vara 

inkluderande i redan nämnda ämnen baserat på vad Lgr 11 (Skolverket, 2011, s.111-158 ) 

lyfter som centralt innehåll i ämnena biologi och fysik.   
 

Ett annat begrepp som är centralt för litteraturstudien är naturvetenskapliga kunskaper vilket 

Sjøberg (2010, s.213) definierar som scientific literacy, som kan ses utifrån tre aspekter. Den 

första aspekten är naturvetenskap som produkt, vilket innefattar kunskap om 

naturvetenskapliga lagar, begrepp och teorier. I den andra aspekten beskrivs naturvetenskapen 

som en process och belyser kunskaper kring naturvetenskapens metoder och arbetssätt. Den 

sista aspekten av naturvetenskapliga kunskaper beskriver Sjøberg som naturvetenskap som 

samhällsinstitution, vilket innefattar kunskap om att förstå naturvetenskapens viktiga del i 
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samhället. I denna litteraturstudie kommer naturvetenskapliga kunskaper, tolkat utifrån 

Sjøberg (2010, s. 213), att innefatta fakta, färdighet och förståelse inom ämnena kemi, fysik, 

biologi och teknik. Detta ligger även i linje med Lgr 11 (Skolverkets, s.10) definition av vad 

kunskap innefattar. I nästa rubrik beskrivs vidare på vilket sätt de naturvetenskapliga 

kunskaperna är viktiga att ha för att verka i samhället.  

2.2 Varf�r naturvetenskaplig kunskap?  

Sjøberg (2010, s. 211), professor i naturvetenskapens didaktik, för en diskussion om att 

naturvetenskaplig undervisning ska vara för alla elever och inte bara för de elever som vill 

söka sig vidare inom det naturvetenskapliga området. Han betonar vikten av att de 

naturvetenskapliga kunskaperna är en allmänbildning som alla individer i samhället behöver 

för att kunna göra medvetna val och förstå dess konsekvenser. Sjøberg (2010, s. 219) 

beskriver varför kunskaperna, scientific literacy, inom naturvetenskap är viktiga utifrån fyra 

argument. Det första argumentet är ekonomiargumentet som betyder att de naturvetenskapliga 

kunskaperna är ekonomiskt lönsamma både i samhället och för privat bruk, då näringslivet 

erbjuder jobbmöjligheter som ger ekonomisk vinning. Sjøbergs andra argument är 

nyttoargumentet, vilket beskrivs som att kunskaperna och färdigheterna är fördelaktiga för att 

klara av vardagslivet. Både genom att kunna använda men även för att förstå tekniska 

apparater och naturvetenskapliga fenomen som finns i samhället. Tredje argumentet som 

presenteras är demokratiargumentet, vilket Sjøberg menar är att de naturvetenskapliga 

kunskaperna ligger till grund för att göra demokratiska ställningstagande. Kunskaperna blir 

därför viktiga när människor ska förstå och påverka sin omvärld. Det fjärde och sista 

argumentet är kulturargumentet och beskrivs som att kunskaperna utgör samhällets 

gemensamma verklighetsuppfattning, detta då naturvetenskapliga teorier byggt upp vår nutida 

världsbild (Sjøberg, 2010, s.219).  

 

Lindahl (2003, s.23) lyfter i sin avhandling genom Millar (1996) ett annat argument till varför 

naturvetenskapliga kunskaper är viktiga för alla i samhället. Argumentet bygger på att om alla 

individer i samhället besitter naturvetenskapliga kunskaper kan det leda till att människor inte 

tar avstånd från naturvetenskapen för att den upplevs som svårbegriplig. Argumentet blir 

därför viktigt för att människor inte ska ta avstånd från naturvetenskapen och skapa en 

kunskapsklyfta i samhället mellan individer. Detta då naturvetenskapen blir allt mer 

svårbegriplig men är nödvändig att ha kunskaper inom utifrån Sjøbergs (2010, s. 219) fyra 

argument. Även Harlen (1996, s.10) tar upp ett argument till varför naturvetenskaplig 
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kunskap är viktig för alla elever och menar att kunskaperna inom naturvetenskapen förbereder 

eleverna för att förstå sin egen omvärld och lösa problem i sin tillvaro.  
 

Både Harlen (1996) och Sjøberg (2010) beskriver att de naturvetenskapliga kunskaperna 

ligger till grund för att elever på ett fördelaktigt sätt ska kunna delta i samhället. Även Lgr 11 

(Skolverket, 2011, s. 111, 127, 144, 269) skriver att elever ska utveckla kunskaper i 

naturvetenskap då det är av stor betydelse för samhällsutvecklingen inom olika områden. 

Oscarsson (2011, s.85) beskriver detta som att elever behöver de naturvetenskapliga 

kunskaperna för att kunna ta beslut och göra överväganden baserade på naturvetenskapliga 

resonemang. Därför behöver faktorer som påverkar elevers kunskapsutveckling inom de 

naturvetenskapliga ämnena synliggöras, för att ge alla elever samma möjlighet att lära 

naturvetenskap och därmed ha samma möjligheter till att delta i samhällslivet på ett 

fördelaktigt sätt. Kunskaperna är inte bara viktiga för eleven, utan elevers kunskaper inom 

området är också viktigt för att samhället ska kunna utvecklas och därför beskrivs i nästa 

avsnitt på vilket sätt samhället är i behov av naturvetenskaplig kompetens.  

2.3 Varför samhället behöver naturvetenskaplig kompetens 

Förenta Nationen (FN, 2015) och Europeiska Unionen (EU, 2014) har båda satt upp globala 

miljömål för att motverka den hotande klimatförändringen som finns i samhället och naturen, 

miljömålen bör uppfyllas innan 2030. Målen är ett steg för att motverka och förhindra 

problem som sjukdomar, smittspridning, föroreningar i haven och utsläpp från fabriker och 

bilar men även för att förbättra matproduktion och tillvaratagande av energi. Även Sveriges 

riksdag har satt nationella mål gällande tillvaratagande av miljön och målen bör uppnås innan 

år 2020 (Naturvårdsverket, 2016). Helldén, Jonsson, Karlefors & Vikström (2010, s.216) 

beskriver att unga samhällsmedborgare behöver en bred kunskap kring exempelvis 

miljöpåverkan för att kunna ta beslut med konsekvenser för miljön på ett fördelaktigt sätt. 

Bortsett från den alldagliga miljöpåverkan som samhällets individer med genomtänkt 

handlande kan bidra med till att motverka och främja behöver samhället ändå individer med 

spetskompetens inom naturvetenskapen. Detta för att kunna fortsätta utveckla tekniska 

innovationer samt finna lösningar till naturvetenskapligt relaterade problem på global basis 

(Oscarsson, 2011, s. 84).  
 

I Naturvetarnas årsrapport (2014, s. 36) syns en ökad efterfrågan av arbetskraft inom det 

naturvetenskapliga området. I rapporten framgår det att efterfrågan är extra påtaglig inom 
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områden som miljö, vatten, metall och källsortering. Vidare beskriver Naturvetarna (2014, s. 

142) att problem relaterade till miljö, hälsa, medicin och teknik kräver ansträngning och hög 

kompetens inom området för att kunna lösas. Om behovet av naturvetenskaplig kompetens 

inte kan tillgodoses får det konsekvenserna i samhället. Oscarsson (2011, s. 44) skriver i sin 

avhandling hur allt färre elever söker sig till de naturorienterande gymnasieprogrammen. 

Författaren menar även att det bristande antalet sökningar kommer medföra att samhället får 

svårighet att möta den ökade efterfrågan på naturvetare då utbildningen är en grund för vidare 

studier. Både Naturvetarna (2014) och Oscarsson (2011) är eniga om att samhället inte 

kommer kunna möta den ökade efterfrågan av naturvetenskaplig kompetens. Det blir därför 

relevant att undersöka vilka faktorer som påverkar elevers val av gymnasieutbildning för att 

synliggöra vad som måste förändras i skolan för att motverka den nedåtgående trenden. Då 

samhällets behov av naturvetare ökat blir det också intressant att se vad forskning presenterat 

kring hur naturvetenskapen har förändrats och hur ämnet förändrats i styrdokumenten, vilket 

presenteras i nästa stycke.  

2.4 Naturvetenskapen och styrdokumentens förändring  

Sjøberg (2010, s.256, 335) menar att naturvetenskapen har sedan ämnet introducerat 

dominerats av män och ansetts vara ett ämne av hög rang och svårighetsgrad. Författaren 

menar även att ämnet tidigare haft en positivistisk infallsvinkel som präglats av att grunda 

sina tankar på fakta och att söka mätbara sanningar. Ämnet i nutid fokuserar både på det som 

konstaterats inom naturvetenskap men även metoderna som användes för att bekräfta och 

undersöka hur kunskapen formats, något som Sjøberg (2010, s. 213, 248) beskriver som 

scientific literacy som innefattar både fakta, färdigheter och förståelse.  
 

Sjøberg (2010, s. 335) beskriver att ämnet har förändrats och utvecklats, därför har det även 

sedan ämnet introducerades i skolan genomgått stora förändringar. Johansson & Wickman 

(2012, s.209) beskriver att skolan tidigare började undervisa naturvetenskap i årskurs 1 eller 

årskurs 4 som en del av skolans andra ämnen där fokus varit att ge eleverna en allmän 

kompetens. I nutid undervisas naturvetenskap redan i förskolan med syftet att väcka ett tidigt 

intresse för ämnet. Naturvetenskapens ämnen kemi, biologi, fysik och teknik undervisas nu 

som självständiga ämnen med övergripande generella mål samt specifika kunskapskrav för att 

bli godkänd i ämnet. Johansson & Wickman (2012, s.202) skriver fram hur kraven för att 

uppnå godkänt betyg i naturvetenskap under de senaste läroplanerna genomgått stora 

förändringar. Författarna lyfter ett exempel gällande kraven för godkänt betyg i området 
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laborationer från Läroplanen för grundskola 1969 (Lgr 69). Kravet var att eleven skulle kunna 

handskas varsamt med kemikalier och kunna formulera ett problem (Johansson & Wickman, 

2012, s.202). Jämfört med kraven i Lgr 11 som utvecklats till bland annat att eleven ska 

kunna formulera och ställa hypotetiska frågor, planera och genomföra undersökningar på ett 

systematiskt sätt men även att eleven ska kunna förhålla sig kritiskt till sitt material och kunna 

söka felkällor (Johansson & Wickman, 2012, s.203). Detta visar att kraven inom de 

naturvetenskapliga ämnena ökat i takt med att ämnet har förändrats och utvecklats. Oscarsson 

(2011, s.90) menar att styrdokumenten till stora delar har förändras med anledning av att 

skolan behövt anpassa sig efter samhällets behov av naturvetenskaplig kompetens. Oscarsson 

(2011, s.90) menar att förändringen fått följder av att elever tycker att naturvetenskap är svårt 

och obegripligt. I nästa avsnitt beskrivs därför hur elever upplever den naturvetenskapliga 

undervisningen.  

2.5 Elever och naturvetenskap  

Harlen (1996, s. 12) skriver att elever formar sin uppfattning kring naturvetenskap och 

bestämmer sig för om de tycker om ämnet eller inte redan i tidig ålder. Lindahl (2003, s.237) 

menar att elever har en positiv inställning till naturvetenskap i tidig ålder, men att den positiva 

inställningen avtar i takt med att eleverna blir äldre, till skillnad från andra ämnen där hon sett 

att inställningen bibehålls eller ökar. Sjøberg (2010, s.451) har undersökt 15-åringars 

inställning till ämnet och han menar att svenska 15-åringar har en negativ inställning till 

naturvetenskap. Lindahl (2003, s.116-120) har kommit fram till att många elever upplever 

undervisningen i naturvetenskap som svår och att elever inte förstår syftet med 

undervisningen, därmed tycker elever att lärandet av naturvetenskap är meningslöst. Lindahl 

(2003, s.161) skriver även att elever bestämmer sig för vilket val till gymnasiet de ska göra 

redan i årskurs 5 eller tidigare och att denna uppfattning är svår att förändra om inte eleven 

påverkas eller inspireras till annat. Dock menar Lindahl (2003, s.175) att många elever kan 

tänka sig ett yrke inom naturvetenskap. Då det framkommit att elever har en positiv 

inställning till ämnet i tidig ålder men att det avtar när eleverna blir äldre, är det relevant att 

synliggöra vilka faktorer som påverkar elevers kunskapsutveckling inom naturvetenskap med 

förhoppningen att kunna bibehålla en positiv inställning som kan leda till att fler elever få syn 

på möjligheterna med kunskaperna. Då elever i tidig ålder även bestämmer sig för vilken 

gymnasieutbildning de vill söka blir det också relevant att undersöka vilka faktorer som 

påverkar elevers val för att kunna förändra den nedåtgående trenden av att färre elever söker 

sig vidare. I nästa stycke sammanfattas de argument som ligger till grund för litteraturstudien. 
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2.6 Sammanfattning av bakgrund 

Det syns en ökad efterfrågan av naturvetare i samhället, en konsekvens av att 

naturvetenskapligt relaterade problem blir allt mer framträdande samt att allt färre elever 

väljer att studera naturvetenskap efter avslutad grundskola. Att färre elever väljer att söka de 

naturvetenskapliga programmen samt att elever har mindre kunskap inom naturvetenskapen 

har lyfts fram som problematiskt, detta då kunskaperna inom naturvetenskapen är en 

grundsten för att verka på ett fördelaktigt sätt i samhället och naturen. Därför är de 

naturvetenskapliga kunskaperna lika viktiga för elever som väljer att studera naturvetenskap 

på en högre nivå eller inte. För att ge alla elever samma möjlighet och en likvärdig 

naturvetenskaplig utbildning är det viktigt att synliggöra faktorer som påverkar elevers 

kunskapsutveckling inom de naturvetenskapliga ämnena. Då elevers tankar kring 

naturvetenskap och val av gymnasieutbildning görs i tidig ålder blir det även viktigt att 

synliggöra vilka faktorer som påverkar elevers val av gymnasieutbildning. Med anledning av 

den tidiga ålderns påverkan har skolan och läraren en viktig roll i att främja kunskaperna i 

naturvetenskap och visa elever möjligheterna med naturvetenskap i framtiden. 
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3. Problemformulering  
Forskning presenterar att elevers inställning till naturvetenskap i skolan är negativ samt att 

elever skapar sig en uppfattning av ämnet och funderar kring val av gymnasieutbildning redan 

i tidig ålder. Framtiden ställer höga krav på samhällsmedborgares naturvetenskapliga 

kompetens och samhället efterfrågar fler naturvetare som kan driva utvecklingen framåt. 

Konsekvenserna av elevernas negativa inställning till ämnet blir att den naturvetenskapliga 

kompetensen som behövs i vardagen minskar och att allt färre elever söker sig vidare inom 

ämnet, därför måste de naturvetenskapliga kunskaperna främjas. 
 

3.1 Syfte och fr�gest�llning  

Syftet med denna litteraturstudie att skapa en medvetenhet hos verksamma och blivande 

lärare kring hur olika faktorer kan påverka elevers kunskapsutveckling och elevers 

gymnasieval. Förhoppningen är att främja elevers kunskapsutveckling i naturvetenskap samt 

främja att fler elever väljer gymnasialutbildning inom de naturvetenskapliga ämnena, då 

kunskaperna är viktigt både för eleven men även för samhället. Detta görs genom att 

synliggöra vad ett urval av forskningresultat visat har en påverkan på elever i den 

naturvetenskapliga undervisningen. Undersökningen har gjorts utifrån två frågeställningar;  

 

• Vilka faktorer presenterar forskning påverkar elevers kunskapsutveckling i 

naturvetenskap?  

• Vilka faktorer har enligt forskning en påverkan på elevers val av gymnasieutbildning?  
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4. Metod  
I detta avsnitt redovisas metoden som använts för att besvara litteraturstudiens 

frågeställningar. Avsikten med en litteraturstudie är enligt Eriksson Barajas, Forsberg och 

Wengström (2013, s. 26) att söka och granska litteratur systematiskt inom ett valt område för 

att sedan göra en sammanställning av den valda litteraturen. Utifrån ovan presenterat 

tillvägagångssätt genomfördes systematiska sökningar i olika databaser vilka gav upphov till 

relevant vetenskapligt material. Utifrån sökningarna gjordes ett urval av artiklar och 

avhandlingar vilket presenteras i helhet i bilaga A. Materialet har sedan granskats på ett 

kritiskt och systematiskt sätt och slutligen analyserats och sammanställts för att besvara 

litteraturstudiens frågeställningar. Nedanstående avsnitt är indelat i två delar där en ingående 

beskrivning kring studiens tillvägagångssätt vid datainsamling samt bearbetning av det 

insamlade materialet presenteras. 

4.1 Datainsamling  

Datainsamlingen till denna litteraturstudie har varit en fortlöpande process som inleddes 

genom att söka efter relevant litteratur med koppling till de naturvetenskapliga ämnena i 

skolan. Vidare påbörjades sökprocessen efter vetenskapliga källor, sökorden som användes 

inledningsvis fanns i frågeställningarnas formuleringar. Genom att använda begrepp som 

“naturvetenskap” och “kunskaper” påträffades många sökträffar och orden omformulerades 

därför till grupper med sökord. Detta gjordes för att utveckla sökorden och specificera 

sökningarna för att finna svar på frågeställningarna. Grupperna var naturvetenskap, faktorer, 

kunskaper och utbildning. De fyra sökordsgrupperna utvecklades för att påvisa ett bredare 

spektra genom de engelska termerna, synonymer och liknande ord inom gruppen. Exempel på 

detta är sökordsgruppen faktorer där sökorden även var orsaker, påverkan, skillnader, reason 

och impact. Förutom sökorden inom gruppen användes även sökord som exempelvis ROSE-

projektet, då ordet framkommit under arbetets gång och ansågs som ett lämpligt sökord för att 

kunna besvara studiens frågeställningar. Mellan de olika sökordsgrupperna användes de 

booleska operatorerna AND och OR för att finna olika sammansättningar av sökord samt för 

att avgränsa sökningarna till de sökträffar som hade koppling till frågeställningarna. För att 

skapa systematik i sökningarna användes samma sökord och sammansättningar, både på 

engelska och svenska i de olika databaserna.   
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Inledningsvis användes databasen Summon, en generell databas, som gav många sökträffar 

utan anknytning till studiens syfte. Sökprocessen fortsatte i databasen SwePub, en databas 

med svenska publikationer. Vidare användes databasen Education Research Information 

Center (ERIC), databasen fokuserar på utbildningsvetenskap vilket är fördelaktigt för studien 

då forskning med ett utbildningsperspektiv är av intresse för att nå relevanta sökträffar 

gentemot frågeställningarna. Avslutningsvis gjordes utvalda sökningar i tidskriften Nordic 

Studies in Science Education (NorDiNa) som komplement till redan funna vetenskapliga 

källor, med syfte att spetsa artikelutbudet då tidskriften enbart riktar sig mot 

utbildningsvetenskap inom naturvetenskap. Inkluderingskraven var peer-review och 

tidskriftsartikel eller övrigt vetenskapligt. Tidskriftsartikel valdes till en början för att 

avgränsa sökträffarna och peer-review för att texten då genomgått en granskning av 

oberoende innan publicering samt uppfyller kraven av en vetenskaplig artikel, vilket styrker 

tillförlitligheten i denna litteraturstudie. Även en sökning med övrigt vetenskapligt gjordes i 

alla databaser för att vidga det insamlade materialet. 
 

Då sökprocessen pågått kontinuerligt har alla sökningar sammanställts i en sökordstabell för 

att på ett systematiskt sätt tydliggöra vilka sökord som använts, antalet sökträffar, vilken 

databas som använts och om någon artikel valts ut. När sökningarna resulterade i färre än 45 

sökträffar lästes sammanfattningarna för att ta reda på om källan var av intresse för 

litteraturstudien. För att säkerhetsställa kvalitén och ifall källan hade betydelse för studien 

genomfördes en granskning med hjälp av en checklista som Eriksson Barajas et al. (2013, s. 

188-192) presenterar för att värdera kvalitén på vetenskapliga källor. Checklistan innefattar en 

granskning utifrån studiens metod, urval, resultat, slutsats och med hjälp av nämnda aspekter 

värderas studiens tillförlitlighet. Även en granskning utifrån Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s.7-14) genomfördes för att ta reda på om 

forskningen tagit hänsyn till dessa. Denna granskning skedde kontinuerligt utefter att en källa 

valts ut. Sammanlagt valdes 45 källor ut i urval 1. Genom granskningen med hjälp av 

checklistan och de forskningsetiska principerna valdes 29 källor bort med anledning av dålig 

kvalité på studierna eller avsaknad av relevans till litteraturstudiens frågeställningar. Urval 2 

genererade 14 artiklar och två avhandlingar, som vidare i litteraturstudien nämns som källor. 

En analys av det insamlade materialets forskningsresultat påbörjades och presenteras i nästa 

stycke. Hela sökordstabellen och urval från de olika sökningarna presenteras i bilaga A.  
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4.2 Databearbetning  

När 14 vetenskapliga artiklar och två avhandlingar valts ut i urval 2 påbörjades en analys i 

flera steg av källorna. Analysen inleddes genom att källorna sammanställdes i en 

artikelöversikt, för att urskilja studiernas syfte, metod, urval och resultat. Artikelöversikten 

finns bifogad i bilaga B. I artikelöversikten översattes källorna som var publicerade på 

engelska till svenska för att göra forskningsresultaten mer lättöverskådliga. Källorna lästes 

sedan igenom och analyserades samt diskuterades utifrån litteraturstudiens begrepp i 

frågeställningarna; påverkande faktorer. När källorna lästes igenom blev fem stycken 

kategorier framträdande efter vad flertalet forskningsresultat presenterat som påverkande 

faktorer. Kategorierna som framkom ur analysen var; naturvetenskapens tillgänglighet, 

läraren, undervisning, ämnesinnehåll och elevers intresse. Artiklarna och avhandlingarnas 

resultat sorterades därefter in i en kategoriöversikt som presenteras i bilaga C, för att 

synliggöra vilka faktorer källornas resultat presenterat har en påverkan. Analysen fortsatte 

sedan inom varje enskild kategori genom att analysera på vilket sätt samt om det var i positiv 

eller negativ mening faktorerna påverkade elevers kunskapsutveckling i naturvetenskap och 

elevers val av gymnasieutbildning. Sista steget i analysen utgjordes av att analysera hur 

kategorierna förhöll sig till varandra genom att studera ifall liknande resultat återfanns i flera 

av kategorierna. Ur denna analysprocess blev de framträdande att litteraturstudiens resultat 

kan ses ur två övergripande teman; påverkande faktorer relaterade till intresse och påverkande 

faktorer i form av elevers olika förutsättningar. Resultatet av analysen presenteras i nästa 

avsnitt utefter de två övergripande temana; intresse som en faktor och förutsättningar som en 

faktor.  
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5. Resultat  
I följande avsnitt presenteras de vetenskapliga källornas resultat genom att redovisa resultaten 

i relation till varandra. Litteraturstudien har gjorts utifrån två frågeställningar; Vilka faktorer 

presenterar forskning påverkar elevers kunskapsutveckling i naturvetenskap? Vilka faktorer 

har enligt forskning en påverkan på elevers val av gymnasieutbildning? Ur analysen av 

resultaten har två övergripande teman blivit synliga och därför presenteras resultatet utifrån 

två rubriker. Under den första rubriken presenteras de faktorer som påverkar elevers 

kunskapsutveckling och val av gymnasieutbildning i relation till intresse. I den andra rubriken 

presenteras påverkande faktorer gällande elevers olika förutsättningar att tillägna sig 

kunskaper inom naturvetenskap samt hur de kan påverka på deras val av gymnasieutbildning.  

5.1 Intresse som en påverkande faktor  

Övervägande antal källor framhåller intresse som en påverkande faktor för elevers 

kunskapsutveckling i naturvetenskap samt vilja till att studera naturvetenskap efter avslutad 

grundskola. Detta presenteras i två underrubriker nedan då forskningsresultaten visat att 

intresset i sig påverkas av flera faktorer. Genom forskningsresultaten har det blivit tydligt att i 

denna litteraturstudie kan intresse ses ur två olika aspekter; intresse för ämnet naturvetenskap 

men även intresse med anknytning till naturvetenskap utanför skolan. 

5.1.1 Ämnesinnehåll och undervisning  

I Oscarsson & Karlssons (2011) studie synliggjordes det att olika ämnesinnehåll intresserar 

olika elever. Resultatet framkom genom analys av enkäter besvarade av 607 elever i årskurs 9 

från 29 skolor i Sverige. Studiens resultat visade att om eleverna fick arbeta med ett 

ämnesinnehåll som de själva tyckte om, höjdes elevernas intresse för naturvetenskapen vilket 

avspeglades i att deras inställning till naturvetenskap blev positivare. Även Jidesjö (2012) 

kommer i sin sammanställning av fem tidigare studier fram till att elever är intresserade av 

olika ämnesinnehåll, men studien understryker vikten av att deras intressen ofta återfinns 

utanför skolan med relation till vad media framställer som naturvetenskap. Jidesjös (2012) 

resultat har visat att skolan inte möter de intressen eleverna i studien har, vilket fick 

konsekvenser för elevernas kunskaper i naturvetenskap då ämnesinnehållet i undervisningen 

inte tilltalade elevernas eget intresse. Både Oscarsson & Karlsson (2011) och Jidesjös (2012) 

resultat vittnar om att ifall ämnesinnehållet intresserar eleven påverkar det elevens 

kunskapsutveckling i naturvetenskap i positiv riktning.   
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I kontrast till Oscarsson & Karlsson (2011) och Jidesjö (2012) visade Campbell & 

Chittleborough (2014) studie att det var genom bättre planerade undervisningstillfällen där 

ämnesinnehållet behandlades med varierande arbetsformer, som höjde eleverna i studiens 

intresse. När intresset höjdes ökade även kunskaperna i naturvetenskap, vilket visar att det 

inte var ämnesinnehållet i sig som var en påverkande faktor för eleverna i studien. Studien 

pågick under ett års tid och genomfördes med observationer och intervjuer av 20 skolklasser i 

årskurserna F-6 i Australien samt 42 lärare som i studien genomgått en 

vidareutbildning. Syftet var att lyfta de naturvetenskapliga kunskaperna genom att öka 

intresset och deltagandet i den naturvetenskapliga undervisningen. I studien förändrades 

undervisningen och lämpligt laborativt material användes vilket resulterade i att elevernas 

kunskaper ökade. Författarnas resultat har visat att sättet att undervisa om ämnesinnehållet 

påverkade eleverna i studien i positiv riktning. Detta bidrog till ett högre deltagande under 

lektionerna som tydde på ett ökat intresse vilket var korrelerat med högre kunskaper inom 

naturvetenskapen. I likhet med Campbell & Chittleboroughs (2014) studie instämmer 

Vikström (2015), då hennes resultat också visade att det var sättet läraren behandlade 

ämnesinnehållet på i sin undervisning som hade en positiv påverkan på eleverna i studiens 

kunskapsutveckling. Resultatet kom Vikström fram till genom observation av varierad 

undervisning från sex stycken lärare i grundskolan med 40 elever i årskurs 7-8, där syftet var 

att studera vad undervisningen var tvungen att synliggöra för att eleverna skulle kunna 

tillägna sig ämneskunskap. Studien visade att intresset för naturvetenskapen samt hur väl 

eleverna i studien kunde tillägna sig kunskap inom naturvetenskapen berodde på lärarnas sätt 

att undervisa om ämnesinnehållet. 

 

Grenholm (2016) har i sin studie visat att intresset för ämnesinnehållet inom naturvetenskapen 

var en faktor som påverkande vid val av naturvetenskapligt gymnasium för eleverna i studien, 

då innehållet avspeglade det eleverna i framtiden kunde tänka sig att arbeta med. Författarens 

resultat visade även att eleverna i studien tror sig ha arbetsuppgifter i sitt kommande yrke de 

kommer finna intressanta då eleverna har ett nuvarande intresse för 

naturvetenskapen.  Resultatet Grenholm redovisat var slutprodukten av 22 niondeklassares 

svar på enkäter och samtal från fokusgruppsintervjuer från olika skolor i Mellansverige. Även 

Oscarsson & Karlssons (2011) studie har visat att elevernas intresse för ämnet var avgörande 

för ifall de ville studera naturvetenskap efter avslutad grundskola vilket även styrks av Bøes 

(2012) studie. Bøes studie utfördes på 1628 elever genom både enkät och gruppintervjuer, där 

framkom att faktorer som eleverna i studien medgav hade en påverkan på val av 

gymnasieutbildning var intresse och glädje för ämnet. Bøe redovisade även något Grenholms 
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(2016) studie visat som centralt vid gymnasieval, att eleverna i studierna kunde se en 

koppling till vilken roll deras ämneskunskaper i naturvetenskap har i deras blivande 

utbildningsval och yrkesval i samhället. Studier har visat att om elever har ett intresse för 

naturvetenskap är det en faktor som påverkar elevers kunskapsutveckling i naturvetenskap i 

positiv riktning, då elevers intresse för ämnesområdet naturvetenskap gör de enklare för dem 

att tillgodose sig kunskap. Intresset har även stor påverkan på elevers val av 

gymnasieutbildning men kan påverkas av ämnesinnehåll och undervisning i både positiv och 

negativ riktning.    

5.1.2 Läraren  

Brigido, Borrachero, Bermejo & Mellado (2013) har genomfört en enkätstudie på 188 

lärarstudenter med syftet att undersöka vilka typer av känslor blivande lärare känner gentemot 

att undervisa naturvetenskap och vad känslorna grundar sig i. Ur forskarnas resultat framkom 

att lärarnas känslor gentemot att undervisa i naturvetenskap ofta grundade sig i hur 

omfattande ämneskunskaper de hade samt hur självsäkra de kände sig i att undervisa i ämnet 

överlag. Resultatet visade att lärarnas bristande ämneskunskaper och låga självkänsla inom 

ämnet resulterade i enformig undervisning. Detta kan ställas i relation till Vikströms (2015) 

och Campbell & Chittleboroughs (2014) studier som visat att lärarnas förmåga att undervisa 

på ett varierat sätt var en faktor som påverkade att eleverna i studierna kunde tillgodose sig 

kunskap i naturvetenskap mer fördelaktigt. Vidare visade Brigidos et al. (2013) studie att 

lärarna i studien hade bristande ämneskunskap och ofta ledde till känslor förknippade med oro 

och ångest när lärarna i studien skulle undervisa i naturvetenskap. Sammantaget har studierna 

visat att lärares bristande ämneskunskaper i naturvetenskap kan påverka eleverna i negativ 

riktning. Detta då undervisningen kan bli enformig, vilket kan leda till ett minskat intresse för 

naturvetenskap hos elever som i sin tur kan påverka deras kunskapsutveckling i negativ 

riktning.  

 

Mattsson (2005) har med hjälp av intervjuer och enkäter med 214 elever i årskurs 5-9 och 10 

lärare i Sverige, kommit fram till att eleverna i studien som haft en lärare med teknikdidaktisk 

utbildning hade en mer positiv inställning till ämnet och upplevde att de hade en hög 

kompetens inom området teknik. Detta framkom i en jämförande studie där fem av lärarna 

hade teknikdidaktiskutbildning och fem av lärare inte hade teknikdidaktiskutbildning. 

Resultatet har framkommit då lärarna i studien med utbildning kunde förmedla 

ämneskunskaperna på ett sätt som tilltalade eleverna i studien i högre grad genom 

ämnesdidaktiska metoder, vilket resulterade i högre intresse och kunskap i teknik. I en enkät- 
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och intervjustudie med 379 blivande lärare från Finland, Danmark och Sverige kom 

Palmberg, Jonsson, Jeronen & Yli-Panula (2016) fram till att de blivande lärarna i studien 

ansåg att faktabaserat ämnesinnehåll inte var något som borde prioriteras i naturvetenskaplig 

undervisning. Resultatet visade även att de blivande lärarna i studien hade låga 

ämneskunskaper inom basområden som ekologi i naturvetenskap. Palmbergs et al. (2016) 

resultat i sin studie bör ställas i relation till Oscarsson & Karlsson (2011) och Jidesjös (2012) 

studier vars resultat har visat att ämnesinnehållet i undervisningen kan väcka intresse och är 

därmed en faktor som påverkar elevers kunskapsutveckling i naturvetenskap i positiv riktning. 

Även i relation till Brigidos et al. (2013) studie som visat att lärarnas svaga ämneskunskaper 

ofta mynnade ut i negativ inställning till ämnet vilket han menar avspeglade sig på eleverna i 

studiens intresse till ämnet samt deras resultat i naturvetenskap.  

 

I en enkätstudie i södra USA med 59 lärare och 831 elever har Yoon, Dyehouse, Lucietto, 

Diefes-Dux & Capobiancos (2015) resultat visat hur en vidareutbildning av lärarna i studien 

inom ämnet teknik, bidrog till att eleverna i studien presterade bättre i ämnet. Utbildningen av 

lärarna gav dem djupare kunskap kring varför ämnet var viktigt att undervisa i vilket 

resulterade i att lärarna i studiens självsäkerhet ökade. Då lärarna i studien upplevde 

teknikämnet som värdefullt för elevernas utbildning kunde teknikämnet integreras i skolan 

istället för att enbart undervisas som ett enskilt ämne. Eleverna i studien fick då en ökad 

förståelse och intresse för teknikämnet och presterade bättre i kunskapsmätningar än tidigare. 

Även Campbell & Chittleborough (2014) har påvisat ett resultat där en vidareutbildning av 

lärarna i studien inom naturvetenskapen stärkte deras självsäkerhet i att undervisa i 

naturvetenskap. Detta resulterade i att eleverna i studien fick ett ökat intresse och högre 

kunskaper inom naturvetenskapen då lärarna på ett mer föredömligt sätt planerade och 

genomförde sin undervisning. Det har framkommit ur resultatet att elevers 

kunskapsutveckling i naturvetenskap påverkas i positiv riktning om läraren som undervisar i 

naturvetenskap besitter en hög ämnesdidaktisk kompetens inom området samt har hög tro på 

sin egen förmåga och är självsäker i sin yrkesroll. Detta då lärarens goda inställning och 

intresse till ämnet påverkar elevers kunskapsutveckling i positiv riktning eftersom 

inställningen och intresset ofta återfunnits hos eleverna.  

 

Även om många forskare framställt att läraren som en faktor som kan påverka elevers 

kunskapsutveckling inom naturvetenskapen i positiv riktning visade Grenholms (2013) studie 

att läraren som person inte var en påverkande faktor när eleverna i studien skulle välja 

gymnasieutbildning. Dock bör de belysas att eleverna som deltog i Grensholms studie 
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framhöll att lärarens sätt att väcka intresse genom undervisning av ämnesinnehållet inom 

naturvetenskapen påverkat eleverna, då intresset för ämnesinnehållet i naturvetenskap vid 

valet av gymnasieutbildning värderades. I en enkätstudie som 2372 förstaårselever från 

gymnasiet besvarat, presenterar Jidesjö, Danielsson & Björn (2015) ett resultat om lärares 

feedback. Ur resultatet framkom det att de elever i studien som fått feedback av läraren som 

innefattade att eleven hade god kompetens inom de naturvetenskapliga ämnena, var mer 

benägna att söka gymnasieutbildning med naturvetenskaplig inriktning än de elever som inte 

fått den typen av återkoppling. Detta visar att läraren kan påverka elevers val av 

gymnasieutbildning genom sitt sätt att undervisa.  

5.2 Olika förutsättningar som påverkande faktorer  

Trots att intresse visat sig påverka elevers kunskapsutveckling har litteraturstudiens resultat 

även visat att elever har olika förutsättningar för att få tillgång till naturvetenskap grundat i 

kön, hemförhållande och språk men även hur dessa faktorer har en påverkan vid val av 

gymnasieutbildning. Vidare presenteras de tre faktorerna som forskningsresultaten framhållit 

som förutsättningar som påverkar elevers kunskapsutveckling och hur faktorerna påverkar 

elevers val av gymnasieutbildning.  

5.2.1 Pojkar och flickor   

Oscarsson & Karlsson (2011) har i sin studie kring ämnesinnehåll, presenterat att olika 

ämnesinnehåll attraherade pojkarna och flickorna i studien. Författarnas resultat visade även 

att de ämnesinnehåll som i högre grad attraherade pojkarna är mer centrala i den 

naturvetenskapliga undervisningen än de ämnesinnehåll som flickorna ansåg intressant. 

Hussénius, Andersson, Danielsson & Gullberg (2014) visade i sin studie grundat på 

intervjuer, observationer och skriftliga reflektioner från 120 lärarstudenter, att lärarnas egna 

värderingar kunde hämma flickor och pojkars möjligheter till att lära naturvetenskap, genom 

att lärarna tog för givet att olika kön var intresserade av olika områden. Detta kan ställas i 

relation till vad Oscarsson & Karlsson (2011) och Jidesjö (2012) i sina studier har visat att 

eleverna i deras studier hade större möjligheter att tillägna sig naturvetenskapliga kunskaper 

ifall ämnesinnehållet tilltalade eleverna då intresse för ämnesinnehållet påverkade elevernas 

kunskapsutveckling i positiv riktning. Även Björkholm (2010) har genom en enkätstudie visat 

att pojkarna i studien i större utsträckning än flickorna i studien kunde tänka sig ett yrke inom 

det naturvetenskapliga området. Studien visade att pojkarna i högre grad hade intressen som 

låg närmare de naturvetenskapliga yrkena vilket ledde till att fler pojkar än flickor i studien 

kunde tänka sig att välja gymnasium med naturvetenskaplig inriktning. Syftet med studien var 
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att undersöka hur pojkar och flickor upplever teknikundervisning i grundskolan. Studien 

genomfördes med 256 elever i årskurserna 2-6 med en jämn fördelning mellan pojkar och 

flickor. Studiernas resultat kan därmed utläsas som att pojkar har mer fördelaktiga 

förutsättningar för att tillägna sig kunskap inom naturvetenskap då det ämnesinnehållet pojkar 

är intresserade av behandlades mer omfattande i den naturvetenskapliga 

undervisningen.  Detta då elevers intresse för ämnesinnehåll framkommit som en positiv 

faktor för elevers kunskapsutveckling i naturvetenskap.  

 

I Grenholms (2016) intervjustudie beskrev pojkar och flickor i studien hur de upplevde att det 

fanns en låg tolerans gentemot att pojkar sökte andra gymnasieval än sådana som 

klassificerades som typiskt manliga. I Grenholms (2016) studie blev det tydligt att samhällets 

föreställningar om vilka utbildningar som är manliga och kvinnliga påverkade när eleverna i 

studien valde gymnasieutbildning, i synnerhet hos de eleverna som bodde utanför tätorter. I 

Jidesjö, Danielsson & Björns (2015) studie framkom ännu en faktor som påverkade till att fler 

pojkar i deras studie sökte sig till de naturvetenskapliga gymnasieprogrammen, vilket 

författarna visade kunde bero på att både pojkar och flickor hämtade inspiration till sina 

gymnasieval från samhället. I resultatet framkom det att flickorna i studien gärna hämtade 

inspiration till sitt gymnasieval från museum, film och teater, forum som inte erbjöd särskilt 

många representationer från det naturvetenskapliga området. Pojkarna i Jidesjös et al. (2015) 

studie beskrevs hämta sin inspiration från film, Tv-spel och datorspel, forum som i högre grad 

än museum, film och teater erbjöd representationer från naturvetenskapen och kunde inspirera 

till naturvetenskaplig gymnasieutbildning efter avslutad grundskola. Detta tyder på att elever 

ges olika förutsättningar beroende på kön vilket speglar deras möjligheter till 

kunskapsutveckling i naturvetenskap och val av gymnasieutbildning.   

 

5.2.2 Hemförhållanden  

Akarsu & Karipers (2013) har i sin studie låtit 422 elever från grundskola och gymnasieskola 

besvarat en enkät med syftet att ta reda på vad som kan ha påverkat att elevers intresse för 

naturvetenskap har minskat. Resultatet visade att föräldrarnas utbildning påverkande eleverna 

i studiens intresse för naturvetenskap. Eleverna i studien vars föräldrar som hade en 

akademisk utbildning visade ett högre intresse och en mer föredömlig inställning till 

naturvetenskap, vilket även återspeglades i deras resultat. Jidesjös (2012) studie har också 

visat att föräldrarna påverkade vilka intressen eleverna i studien fick i tidig ålder. Han beskrev 

det som att föräldrarna kunde påverka eleverna till vilken inställning de fick till att lära 
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naturvetenskap vilket också påverkade deras kunskaper i naturvetenskap. Sammantaget kan 

sägas att det var positivt för elevernas kunskapsutveckling att deras föräldrar var utbildade 

och föräldrarna visade ett intresse för naturvetenskapen.  

 

I Jidesjös (2012) studie framkom det att föräldrarna till eleverna i studien påverkade eleverna 

när eleverna valde gymnasieutbildning. Föräldrarnas påverkan bestod av deras åsikter, deras 

utbildning och deras samtycke vid elevens val av gymnasieutbildning. I likhet med Jidesjö 

(2012) kom även Grenholm (2016) i sin studie fram till att föräldrar påverkade elevernas val 

av gymnasieutbildning eftersom att deras åsikter och samtycke var något eleverna värderade 

vid valet. Jidesjös (2012) studie visade även hur kompisar kunde vara en påverkande faktor 

när eleverna valde gymnasieutbildning då eleverna i studien berättade att vissa gjorde 

kompisval för att bibehålla relationer och av rädsla att hamna utanför gemenskapen. Jidesjö et 

al. (2015) lyfter en annan faktor som påverkade elevernas val till gymnasiet. Författarna har 

genom sin enkätstudie kommit fram till att tidigare erfarenheter från skolgången och 

uppväxten påverkade eleverna i studiens val av gymnasieutbildning. Om eleverna haft 

positiva upplevelser av naturvetenskapen under uppväxten och från tidigare skolår var 

eleverna mer benägna att välja en utbildning med naturvetenskaplig inriktning i jämförelse 

med eleverna som haft negativa upplevelser. Olika hemförhållanden har visat sig ha både 

positiv och negativ påverkan på elevers val av gymnasium. Beroende på föräldrarnas 

utbildning, föräldrars åsikter, kompisars val och tidigare erfarenheter av naturvetenskapen 

från uppväxt och tidigare skolår har dessa faktorer en påverkan på hur benägna eleverna varit 

till att söka naturvetenskapligt gymnasium efter avslutad grundskola.  

5.2.3 Språket  

Jidesjö (2012) visade i sin studie att språket var en faktor som påverkade i positiv riktning när 

eleverna i studien skulle tillägna sig naturvetenskaplig kunskap. Detta framkom genom att det 

visade sig att social interaktion med andra elever kunde inbringa djupare förståelse och 

bredare kunskaper om naturvetenskapliga företeelser. Anderberg & Åkerlund (2011) 

presenterade i en intervjustudie med 47 elever i årskurserna 4 och 8 likt Jidesjö (2012) att 

språket var av väsentlig vikt för att kunna förklara hur naturvetenskapliga fenomen tedde sig. 

Studien presenterade även hur språkets roll blev mer central för eleverna i studien desto äldre 

eleverna blev då det ställdes högre krav på förståelse och förmåga att uttrycka sin kunskap. I 

Bach, Frändberg, Hagman, West & Zetterqvists (2015) studie blev det tydligt att eleverna i 

studien med bristande förmåga i det svenska språket i högre grad hade sämre kunskaper i de 

naturvetenskapliga ämnena. Resultatet gick att urskilja ur en jämförande studie där elevers 
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resultat i naturvetenskap mellan olika grupper jämfördes, grundat på resultaten av nationella 

proven i årskurs 6. I provet deltog 29931 elever och lärare har delgivit information om 

elevernas språkliga förmåga. Resultatet visade att de elever i studien med bristande språklig 

förmåga var de elever som presterade sämre i relation till eleverna med goda färdigheter i 

svenska språket. I likhet med Anderberg & Åkerlunds (2011) studie som visat att 

naturvetenskapen innefattar ett eget språk, blev det tydligt att en bristande språklig förmåga är 

en faktor som påverkar elevers kunskapsutveckling i naturvetenskap i negativ riktning och 

därför ger elever olika förutsättningar för kunskapsutveckling i naturvetenskap.   

 

Sammanfattningsvis har forskningsresultaten visat att intresse är en påverkande faktor för 

elevernas kunskapsutveckling. Resultatet visade även att intresset hos eleverna i studierna 

kunde påverkas av flera faktorer. Intresse som en faktor kunde påverka i både positiv eller 

negativ riktning beroende på om det fanns ett intresse eller inte, vilket påverkade elevernas 

kunskapsutveckling. Det blev även tydligt att det fanns olika förutsättningar för eleverna i 

studierna att tillägna sig naturvetenskapliga kunskaper grundat i kön, hemförhållande och 

språklig förmåga. Förutsättningarna kön och hemförhållande påverkade även elevernas val av 

gymnasieutbildning. Litteraturstudiens resultat har framkommit av att studier gjorda nationellt 

och internationellt indikerat på liknande slutsatser gällande att intresset är en stor påverkande 

faktor för elevers kunskapsutveckling och påverkan på elevers val av gymnasieutbildning. 

Studier utförda med elever i grundskolan och gymnasiet framhäver båda att intresset påverkat 

valet av gymnasieutbildning samt att ett gott intresse påverkar i positiv riktning för 

kunskapsutvecklingen i naturvetenskap.  
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6. Diskussion 
I följande kapitel diskuteras och värderas litteraturstudiens metod samt studiens resultat. 

Kapitlet är indelat i två rubriker, metoddiskussion och resultatdiskussion, där först 

litteraturstudiens metod diskuteras och värderas utifrån dess styrkor och svagheter. Sedan 

diskuteras litteraturstudiens resultat för att slutligen mynna ut i en slutsats för studien. 

6.1 Metoddiskussion  

Metoddiskussionen är indelad i två delar, datainsamling och databearbetning. Under 

datainsamlingen diskuteras tillvägagångssättet vid insamlingen av litteraturstudiens källor 

samt vilka styrkor och svagheter tillvägagångssättet har. Efter datainsamlingen presenteras en 

diskussion kring hur litteraturstudiens källor bearbetats och värderar bearbetningens styrkor 

respektive svagheter. Genomgående lyfts även en diskussion kring litteraturstudiens 

tillförlitlighet.  

6.1.1 Datainsamling  

Insamlingen av data till litteraturstudien påbörjades genom ett brett sökfält och generella 

sökord, vilket visade sig vara problematisk för att kunna urskilja relevant data i relation till 

studiens syfte och frågeställningar. Sökorden utvecklades därför till sökordgrupper för att 

finna liknande betydelse och engelska sökträffar, något som bör ses som en styrka i studien då 

sökningarna gav möjlighet till att inkludera fler sökträffar. Däremot när de svenska orden 

översattes till engelska kan översättningarna blivit missvisande gentemot det svenska ordets 

betydelse. Detta kan ses som en svaghet i studien men i relation till vinningen av fler 

relevanta sökträffar ses översättningarna som nödvändiga. Avgränsningarna som gjordes var 

att använda booleska operatorer och inkluderingskrav vilket ledde till relevantare sökträffar. 

En annan avgränsning som gjordes var att endast läsa sammanfattningar av sökträffar som 

resulterat i färre än 45 träffar. Detta gjordes med anledning av att sammanfattningarna skulle 

kunna läsas och värderas på ett systematiskt sätt och kunna avgöra om det fanns koppling till 

studiens syfte och frågeställningar. Sökträffar fler än 45 träffar ansågs vara för ospecificerade 

för att vara relevanta och för tidskrävande i relation till litteraturstudiens tidsram för att 

sammanfattningarna skulle kunna läsas på ett likvärdigt sätt. Trots att avgränsningarna var 

nödvändiga och därmed en styrka i studien kan avgränsningarna även uteslutit relevant data 

för litteraturstudien. Sökstrategin som användes styrker tillförlitligheten till litteraturstudien 

då alla sökningar och sökordskombinationer är utförda på ett systematiskt sätt genom att alla 

sökord testades i samtliga utvalda databaser. 
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Den data som valdes ut i urval 1 baserades på sökträffarnas sammanfattning i relation till 

syfte och frågeställning för att avgöra om vetenskapskällan var relevant. Efter urval 1 gjordes 

en granskning av materialet med hjälp av Eriksson Barajas et al. (2013, s.188-192) checklista 

och även en granskning utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 

2002, s. 7-14). Granskningen av källorna är en styrka i studien och har varit en viktig process 

men också ett tidskrävande steg i studien. Att källorna värderades både utifrån checklistan och 

de forskningsetiska principerna är en styrka som skapar tillförlitlighet till hela litteraturstudien 

då källorna som använts är tillförlitligt. Studierna som valdes i urval 2 är gjorda utifrån både 

kvalitativa metoder, kvantitativa metoder och i kombination av metoderna. En styrka i studien 

är att den har många kvantitativa studier och att styrkan är att en kvantitativ metod kan nå ut 

till många respondenter och därför är resultaten i undersökningarna baserade på ett större 

urval av svar. Att det även förekommer kvalitativa och kombinerade metoder i 

litteraturstudien är också en styrka, detta genom att resultaten i de kvalitativa studierna ofta 

framkommit genom intervju där forskarna kunnat presentera mer välutvecklade och djupa 

svar från respondenterna. Av studierna som presenterats är sex stycken av ett internationellt 

perspektiv från bland annat Australien, USA och Finland. Resterande tio studier är 

genomförda i Sverige. Genom ett internationellt perspektiv vidgas forskningresultaten och 

litteraturstudiens resultat blir därmed mer tillförlitligt då frågorna inte bara besvarats ur ett 

svenskt perspektiv på problemet. Det internationella perspektivet synliggör även att 

forskningsresultaten ligger i linje med varandra oberoende på land, vilket blir en styrka för 

litteraturstudiens resultat.  
 

Då studiens frågeställningar haft en bred utgångspunkt gällande påverkande faktorer har det 

varit avgörande för studien att ha data som presenteras utifrån flera olika årskurser och 

perspektiv. Litteraturstudiens material bygger därför på forskning gjord i alla åldrar som 

svensk grundskola inkluderar men även forskning gjord på elever från gymnasiet. Detta är en 

styrka för litteraturstudien och ökar även trovärdigheten för litteraturstudiens resultat då 

resultatet är baserat på både alla årskurser och gymnasieutbildning som ger ett vidgat 

perspektiv på påverkande faktorer. Studierna i litteraturstudien har även inkluderat både 

elever, lärare och lärarstudenters svar och deltagande, vilket har lett till olika infallsvinklar på 

frågeställningarna och ökar därmed trovärdigheten för resultatet i litteraturstudien.  
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6.1.2 Databearbetning  

När källorna valts ut till litteraturstudien påbörjades en analys av materialet och från 

forskningresultaten blev fem kategorier framträdande; naturvetenskapens tillgänglighet, 

läraren, undervisning, ämnesinnehåll och elevers intresse. Analysen utgick från kategorierna 

som ett analysverktyg till att endast analysera på vilket sätt faktorerna påverkade inom 

kategorierna, detta kan ha påverkat att analysen blev begränsad av kategorierna som 

användes. Å andra sidan var det en styrka att använda kategorierna för att se till att resultatet 

stod i relation till frågeställningarna, därför har kategorierna varit bra att utgå från. Om 

kategorierna inte hade används hade andra faktorer kunnat framkomma som mer eller mindre 

betydelsefulla då kategorierna kan ha smalnat av analysen till att bara studera innehåll inom 

kategorierna samt hur de förhöll sig till varandra. Detta val av analysmetod kan ses som en 

svaghet i studien men valdes för att se till att resultatet stod i relation till litteraturstudiens 

syfte och frågeställningar.  
 

Trots att datainsamlingen är av systematisk karaktär och att bearbetning har flera styrkor kan 

resultatet i litteraturstudien inte generaliseras då urvalet av respondenterna i studierna inte är 

slumpmässigt utvalda. Även omfånget på vetenskapliga källor är av för liten grad för att 

kunna generalisera litteraturstudiens resultat. Enligt Eriksson Barajas et al. (2013, s. 100) 

behövs extern validitet för att ett resultat ska kunna generaliseras, vilket innebär att urvalet 

måste spegla hela populationen och urvalet måste vara slumpmässigt utfört. En svaghet i 

litteraturstudien är därför att resultatet enbart kan ses i relation till studiens utvalda källor.  

 

6.2 Resultatdiskussion  

I resultatet från denna litteraturstudie har det framkommit att intresse påverkar 

elevers kunskapsutveckling i de naturvetenskapliga ämnena samt påverkar vid val av 

gymnasieutbildning (Palmberg et al. 2016, Mattson 2005, Björkholm 2010, Bøe 2012, Akarsu 

& Kariper 2013, Campbell & Chittleborough 2014, Jidesjö et al. 2015, Grenholm 2016, 

Jidesjö 2012). Detta resultat bekräftar det Adolfsson, Benckert & Wiberg (2011) och Sjøberg 

(2010) presenterat sedan tidigare om att elevers negativa inställning till ämnet naturvetenskap 

står i relation till bristande kunskaper i naturvetenskap. 

 

Jidesjö (2012) menar att elever har ett intresse för naturvetenskapen men att intresset återfinns 

utanför skolan, något även Pålsson (2012) skriver som att elever visar intresse för teknik 

utanför skolan i allt tidigare ålder genom en ökad teknikanvändning. Jidesjös (2012) resultat 

menar att skolan har utvecklats men inte på ett sätt som möter elevernas intresse för 
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naturvetenskapen utan att utvecklingen snarare vittnar om vad Oscarsson (2011) beskriver, att 

styrdokumenten genomgått en förändring för att möta samhällets ökade krav på 

naturvetenskaplig kompetens. Som tidigare nämnt är intresse en stor påverkande faktor på 

elever när de väljer gymnasieutbildning. Lindahl (2003) beskriver att elever redan i tidig ålder 

funderar och bestämmer sig kring sitt gymnasieval. Därför bör det ses som positivt att 

Johansson & Wickman (2012) skriver att naturvetenskapen idag undervisas redan i förskolan 

för att väcka ett tidigt intresse. Ur resultatet med studier från skolans tidigare år har det visat 

sig att intresset för naturvetenskap finns, och även att intresse kan påverka i positiv riktning 

för elevers kunskapsutveckling (Björkholm 2010, Jidesjö 2012). Däremot visar Jidesjös 

(2012) studie att elevernas intresse ofta återfinns utanför skolan och skolan lyckas inte möta 

dessa intressen, vilket ligger i linje med Oscarsson (2011) som även han konstaterat att skolan 

inte möter elevernas intresse i den naturvetenskapliga undervisningen.  

 

Ur resultaten har det även framkommit att läraren kan vara en påverkande faktor för vilket 

intresse och vilken inställning en elev får gentemot naturvetenskapen. Läraren påverkar både 

genom sin egen inställning och intresse till ämnet men även val av undervisningsmetoder vid 

undervisning om ämnesinnehåll (Mattsson 2005, Vikström 2015, Hussénius et al. 2014, 

Palmberg et al. 2016, Brigido et al. 2013, Campbell & Chittleborough 2014, Yoon et al. 2015, 

Grenholm 2016 och Jidesjö 2012). Därför är det viktigt att läraren besitter höga 

ämneskunskaper och ämnesdidaktisk kompetens inom naturvetenskapen samt använder goda 

undervisningsmetoder för att kunna erbjuda elever i tidig ålder en undervisning i 

naturvetenskap som fångar deras intresse. Detta kan leda till att elever inte redan tidigt i ålder 

bestämmer sig för att välja bort naturvetenskapen som ett möjligt yrke i framtiden. Då elevers 

intresse för naturvetenskapen kan påverkas av läraren i hög grad är det problematiskt att flera 

studier beskriver att lärare har negativa känslor gentemot att undervisa i naturvetenskap och 

att deras ämneskunskaper i ämnet är bristfälliga (Palmberg et al. 2016, Campbell & 

Chittleborough 2014 & Brigido et al. 2013). Flertalet studiers resultat har visat att genom en 

vidareutbildning av lärare, där lärares ämneskunskaper breddas och inställning förbättrats 

kunde lärarna i högre grad bedriva en undervisning som inspirerar och bredda elevernas 

kunskaper inom naturvetenskapen (Campbell & Chittleborough 2014, Mattson 2005, Yoon et 

al. 2015).  Lärarens undervisning kan därmed leda till att fler elever för en ökad kunskap inom 

naturvetenskapen och att fler elever vill söka sig vidare inom ämnet, vilket är fördelaktigt då 

kunskaperna är viktiga för alla elever utifrån Sjøbergs (2010) fyra argument.  
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Från resultatet har även olika förutsättningar för eleverna att lära sig naturvetenskap skrivits 

fram som tydliga påverkande faktorer. Faktorerna presenteras som är mer eller mindre 

positiva både för elevers kunskapsutveckling i naturvetenskap men även till att välja 

gymnasieutbildning med naturvetenskaplig inriktning (Grenholm 2016, Jidesjö 2012, Akarsu 

& Kariper 2013, Anderberg & Åkerlund 2011, Björkholm 2010 & Hussénius et al. 2014). 

Något som framkommit tydligt är att pojkar och flickor finner olika ämnesinnehåll intressant 

inom naturvetenskapen. Det ämnesinnehåll som pojkar finner intressant är ofta ämnesinnehåll 

som behandlas mer omfattande i den naturvetenskapliga undervisningen (Oscarsson & 

Karlsson, 2011). Studier har även visat på hur pojkar är mer benägna att söka sig vidare till 

naturvetenskapligt orienterade gymnasieprogram än flickor.  Anledningen är att pojkar i större 

utsträckning ser ett framtida yrke inom det naturvetenskapliga området, vilket somliga 

forskare förklarar med att ämnesinnehållet i deras studier samt ämnesinnehållet i det 

kommande yrket ligger i linje med vad pojkar intresserar sig för (Grenholm 2016, Jidesjö 

2012). Grenholm poängterar att pojkar i högre grad än flickor upplever att samhället stämplar 

dem ifall de inte väljer ett yrke som är typiskt manligt, något som vittnar om att den kultur 

som Sjøberg (2010) beskriver och som länge färgat naturvetenskapen fortfarande finns kvar. 

Det bör ses som problematiskt att elever väljer bort naturvetenskapligt gymnasium av dessa 

anledningar, då både Naturvetarna (2014) och Oscarsson (2011) rapporterar om en ökad 

efterfrågan på naturvetare i samhället och att behov av naturvetenskaplig kompetens ökat.  

 

Björkholm (2010) tar upp att elever generellt sett har svårt att se vilka jobb naturvetenskapen 

kan generera i framtiden som en bidragande faktor till att färre elever valt att söka sig till 

naturvetenskapligt inriktade utbildningar. Detta bör ses i relation till Lindahl (2003), som 

menar att elever upplever undervisningen i naturvetenskap som meningslös då eleverna inte 

kan se nyttan med naturvetenskapen i framtiden. Detta ger även eleverna en negativ 

inställning till ämnet, vilket flertalet studier visat påverkar elevers val då intresse och att se en 

samhällsrelevans är avgörande vid valet av gymnasieutbildning (Björkholm 2010, Grenholm 

2016, Jidesjö 2012, Oscarsson & Karlsson 2011, Jidesjö et al. 2015). Sjøberg (2010) beskriver 

vikten av att den naturvetenskapliga undervisningen måste rikta sig till alla elever eftersom 

eleverna annars går miste om viktiga naturvetenskapliga kunskaper som är fördelaktiga för att 

verka i samhället. Det är därför problematiskt att flera forskningsresultat har visat att elever 

har olika förutsättningar till att lära sig naturvetenskap i form av kön, hemförhållande och 

språklig förmåga (Oscarsson & Karlsson 2011, Hussénius et al. 2014, Björkholm 2010, 

Grenholm 2016, Jidesjö et al. 2015, Akarsu & Kariper 2013, Jidesjö 2012, Anderberg & 

Åkerlund 2011 & Bach et al. 2015).  
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7. Slutsats och implikation  
Litteraturstudiens resultat har visat att elevers intresse för ämnet naturvetenskap påverkar 

deras kunskapsutveckling samt att deras val av gymnasieutbildning. Av resultatet har det 

framkommit att intresset grundar sig i och kan påverkas av flera faktorer som läraren, 

ämnesinnehåll och undervisning. Ytterligare något som blivit tydligt från litteraturstudiens 

resultat är att elever har olika förutsättningar grundat i kön, hemförhållanden och språkliga 

färdigheter vilket är faktorer som påverkar elevers kunskapsutveckling i naturvetenskap. 

Faktorerna kön och hemförhållande har även visat sig påverka eleverna vid val av 

gymnasieutbildning.  
 

Litteraturstudien har även visat att det ställs höga ämnesdidaktiska krav på lärare som 

undervisar i naturvetenskap. Läraren behöver kunna kompensera för de faktorer som påverkar 

elevernas kunskapsutveckling i negativ bemärkelse men även för att främja deras framtida val 

till gymnasieutbildning. Detta har visats genom att läraren med god varierad undervisning 

samt eget intresse och engagemang för ämnet kan erbjuda elever en mer likvärdig utbildning 

som syftar till att förbereda elever för vidare studier inom naturvetenskap, men även för att 

höja elevernas kunskaper som är fördelaktiga för att verka som goda medborgare i samhället. 

Då det även framkommit att elever har ett intresse för naturvetenskap både i och utanför 

skolan blir det även lärarens uppgift att ta tillvara på elevernas intresse och visa eleverna 

möjligheterna med kunskaperna i framtiden. Därmed kan läraren bidra till att främja den 

naturvetenskapliga kompetensen i samhället.  

 
Då lärarens roll framkommit som mer avgörande för elever kunskapsutveckling än förväntat 

blir det intressant att vidare undersöka vilka arbetssätt som är fördelaktiga för att höja och 

fånga samtliga elevers intresse i naturvetenskap, men även för att tillgodose elevers olika 

förutsättningar för att lära naturvetenskap. Genom synliggörandet av faktorer som påverkar 

elevers kunskapsutveckling i naturvetenskap och elevers val av gymnasieutbildning kan 

blivande och verksamma lärare arbeta mot att undervisningen i naturvetenskap inte enbart 

riktar sig mot de elever som självmant har ett intresse i att lära naturvetenskap och vill söka 

sig vidare. Detta kan då främja alla elevers kunskapsutveckling i naturvetenskap och vilja till 

att söka en gymnasialutbildning med naturvetenskaplig inriktning.  
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Bilaga A 

Sökordstabell--

Databas Datum Sökord 
Inkluderingskrav; 
Tidningsartikel  
och peer-review på samtliga 
sökningar  

Antal träffar Urval 1 Urval 2 

Summon 2016-11-10 Naturvetenskap 6208 - - 

ERIC 2016-11-10 Natural Science 1506 - - 

SwePub 2016-11-10 Naturvetenskap 108183 - - 

SwePub 2016-11-10 Natural Science 33579 - - 

Summon 2016-11-10 Naturvetenskap AND attityder 5 1 0 

ERIC 2016-11-25 Natural science AND attitudes  224 - - 

SwePub 2016-11-25 Natural science AND attitudes  95 - - 

SwePub 2016-11-25 Naturvetenskap AND attityder  6 1 0 

Summon 2016-11-16 Naturvetenskap AND elev*  559 - - 

ERIC 2016-11-16 Natural science AND pupil*  20 3 
 

1 

SwePub 2016-11-16 Naturvetenskap AND elev*  2254 - - 

SwePub 2016-11-16 Natural science AND pupil* 36 1 0 

Summon 2016-11-16 Naturvetenskap AND elever 64 - - 

SwePub 2016-11-16 Naturvetenskap AND elever   11 3 1 

SwePub 2016-11-16 Natural science AND pupils  22 1 0 

ERIC 2016-11-16 Natural science AND pupils  19 6 2 

ERIC 2016-11-16 Natural science AND impact OR 
reason AND knowledge  

33 0 0 

SwePub 2016-11-16 Naturvetenskap AND orsak AND 
kunskap  

0 0 0 

SwePub 2016-11-16 Natural science AND impact OR 
reason AND knowledge   

1861 - - 

ERIC  2016-11-16 Natural science AND impact AND 
knowledge AND primary school  

0 0 0 

SwePub  2016-11-16 Naturvetenskap AND påverkan 
AND kunskap AND grundskola  

14 0 0 

SwePub  2016-11-16 Natural science AND impact AND 
knowledge AND primary school  

2 0 0 

ERIC  2016-11-25 Natural science AND knowledge 
AND primary school  
 

7 1 0 
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SwePub 2016-11-25 Naturvetenskap AND kunskap 
AND grundskola  

0 0 0 

SwePub 2016-11-25 Natural science AND knowledge 
AND primary school  

2 0 0 

ERIC 2016-11-25 Natural science AND primary 
school  

20 2 
 

0 

SwePub 2016-11-16 Naturvetenskap AND grundskola  4 0 0 

SwePub 2016-11-25 Natural science AND primary 
school 

49 - - 

ERIC 2016-11-25 Natural science AND reason 
AND primary school 

1 0 0 

SwePub 2016-11-25 Natural science AND reason 
AND primary school 

3 0 0 

SwePub  2016-11-16 Naturvetenskap AND orsak AND 
grundskola 

0 - - 

ERIC 2016-11-25 Natural science AND knowledge 
AND primary school OR 
elementary school  

40 1 
 

0 

SwePub 2016-11-25 Natural science AND knowledge 
AND primary school OR 
elementary school  

188 - - 

SwePub  2016-11-16 Naturvetenskap AND kunskap 
AND grundskola  

0 0 0 

ERIC  2016-11-16 Natural science AND primary 
school or elementary school  

134 -  - 

SwePub 2016-11-16 Natural science AND primary 
school or elementary school 

264 -  - 

SwePub 2016-11-16 Naturvetenskap AND grundskola  1 -  - 

ERIC 2016-11-25 Science* teach*  62 114 - - 

SwePub  2016-11-25 Science* teach* 2132 - - 

SwePub 2016-11-16 Natur* undervisning*  172 - - 

SwePub 2016-11-16 Natur* undervisning* faktor*  6 1 0 

SwePub 2016-11-25 Natural science AND teaching* 
impact  

12 1 
 

0 

ERIC  2016-11-16 Natural science AND teaching* 
AND impact 

40 0 0 

ERIC 2016-11-25 Science* teach* meaning 1088 - - 

SwePub 2016-11-25 Science* teach* meaning 0 - - 

SwePub 2016-11-16 Natur* undervisning* betydelse  15 0 0 

ERIC 2016-11-25 Barbro Gustafsson  1 0 0 

SwePub 2016-11-15 Barbro Gustafsson  
Inkluderingskrav; Författare  

9 
 

1 0 
 

SwePub  2016-11-21 Naturvetenskap AND genus  1271 - - 

SwePub  2016-11-21 Natural science AND gender   115 - - 
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ERIC 2016-11-21 Natural science AND gender   61 -  - 

NorDiNa 2016-11-21 Knowledge AND understanding 
AND interest 

9 1 1 
 

ERIC 2016-11-25 Knowledge AND understanding 
AND interest  

635 - - 

SwePub 2016-11-25 Knowledge AND understanding 
AND interest  

134 - - 

SwePub 2016-11-25 Kunskap AND förståelse AND 
intresse  

1 1 
 

0 

ERIC 2016-11-21 Pupil* attitude 2931 - - 

SwePub  2016-11-21 Elev* attityd  4 0 0 

SwePub 2016-11-21 Pupil* attitude 21 1 0 

ERIC 2016-11-21 Natural science AND pupils* AND 
attitude* AND primary school  

3 1 0 

SwePub 2016-11-25 Naturvetenskap AND elever* 
AND attityd* AND grundskola  

1 0 0 

SwePub 2016-11-25 Natural science AND pupils* AND 
attitude* AND primary school  

0 - - 

ERIC 2016-11-21 Natural science AND gender 
AND school 

33 1 1 

SwePub 2016-11-21 Natural science AND gender 
AND school 

12 1 1 

SwePub 2016-11-21 Naturvetenskap AND genus AND 
skola 

0 - - 

NorDiNa 2016-11-25 Elev* AND betydelse 2 1 1 

ERIC 2016-11-25 Pupil* AND meaning 232 - - 

SwePub 2016-11-25 Pupil* AND meaning  39 1 1 

SwePub 2016-11-25 Elev* AND betydelse 21 3 1 

NorDiNa 2016-11-25 Interest AND elementary school 2 1 1 

ERIC 2016-11-25 Interest AND elementary school 1833 - - 

SwePub 2016-11-25 Interest AND elementary school 7 1 1 

SwePub 2016-11-25 Intresse AND grundskola  0 - - 

NorDiNa 2016-11-21 ROSE- projekt  13 1 1 

ERIC 2016-11-21 ROSE- project  10 0 0 

SwePub 2016-11-21 ROSE-project 24 1 0 

SwePub 2016-11-21 ROSE- projekt  0 - - 

ERIC 2016-11-25 Result AND differences AND 
natural science  

60 - - 

SwePub 2016-11-25 Resultat AND skillnader AND NO 6 1 1 
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SwePub 2016-11-25 Result AND differences AND 
natural science  

0 - - 

ERIC 2016-11-24 Impact AND knowledge AND 
primary school or elementary 
school AND interest  

41 4 2 

SwePub 2016-11-24 Impact AND knowledge AND 
primary school or elementary 
school AND interest  

0 - - 

SwePub 2016-11-24 Faktor or påverkan AND kunskap 
AND grundskola AND intresse  

0 - - 

SwePub 2016-12-12 Natur* AND Intresse AND 
Utbildning  
Innefattar   
Inkluderingskrav; Övrigt 
vetenskapligt   

27 2 2 

SwePub 2016-12-12 Science* AND interest AND 
education  
Inkluderingskrav; Övrigt 
vetenskapligt   

371 - - 

ERIC 2016-12-12 Science* AND interest AND 
education  
Inkluderingskrav; Övrigt 
vetenskapligt   

4727 - - 
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Bilaga B Artikelöversikt+ 

Publikatio
ns-
år/Utgivare  

Databas/ sökord/ 
inkluderingskrav  

Författare  Titel Syfte Metod Urval/ 
Bortfall 

Slutsats/ 
Resultat  

1 
 
2005 
 
NorDiNa 

NorDiNa  
 
Elev* AND 
betydelse  
 
 

Mattsson  Lärares 
teknikdidaktiska 
kompetens och 
dess betydelse för 
elevers 
teknikintresse 
 

Syftet med 
undersökningen är att 
studera om det finns ett 
samband mellan 
grundskoleelevers 
intresse för teknik och 
lärarens 
tekniklärarutbildning. 

Enkät och 
intervjustudie  

214 elever i åk 5-
9 fördelade 
mellan pojkar 
och flickor 
deltog i studien, 
samt 10 lärare, 5 
st med 
teknikutbildning 
och 5 st lärare 
utan teknik-
utbildning 
deltog. 
 
Sverige.  

Studiens resultat visar att 
de elever med en lärare 
som har en teknikdidaktisk 
utbildning är mer positiva 
till ämnet, både nu men 
även för framtida studier. 
Dessa elever upplever 
också att det är bättre på 
teknik jämfört med elever 
med lärare utan 
teknikutbildning. Studien 
kan dock inte 
generaliseras.. Dock kan 
resultatet ge en indikation 
på att lärarens utbildning 
är viktigt för elevernas 
förståelse och inställning 
till ämnet. 
Ämnesdidaktiken är viktig 
för elevernas kunskaper 
inom ämnet.  
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2 
 
2010 
NorDiNa 

NorDiNa  
 
Interest AND 
elementary school  
 
 

Björkholm Technology 
Education in 
Elementary 
School: Boys’ and 
Girls’ Interests 
and Attitudes. 
 

Syftet med studien är 
att beskriva hur flickor 
och pojkar upplever 
teknikutbildningen i 
grundskolan, vilket 
innehåll och 
undervisning som 
förespråkas. Även hur 
dem tro på sin egen 
förmåga när det gäller 
teknik och om de kan 
tänka sig ett tekniskt 
jobb i framtiden och 
hur dessa skiljer sig 
mellan pojkar och 
flickor.  

Enkätstudie 256 elever i åk 2-
6 fördelade 
mellan pojkar 
och flickor 
deltog i studien. 
  
Sverige.  

Resultatet av 
undersökningen tyder på 
att det inte är så stora 
skillnader mellan pojkar 
och flickors inställning 
och hur de upplever 
teknik. Det studien snarare 
visar är att den stora 
skillnaden mellan könen är 
i vilken grad eleverna kan 
tänka sig arbeta med 
teknik i framtiden och hur 
teknik kan inkluderas i alla 
olika yrken. Resultatet 
kunde också påvisa 
skillnader i svaren 
beroende på ålder, att 
intresset för teknik 
minskade i äldre åldrar.  

3 
 
2015 
Forskning 
om 
undervisnin
g och 
lärande  

SwePub 
 
Elev* AND 
Betydelse  
 
Inkluderingskrav; 
peer-review och 
tidskriftsartikel 

Vikström Vad är det som 
gör skillnad? - vad 
undervisningen 
måste göra synligt 
och vad eleverna 
måste lära sig för 
att förstå 
begreppet material 

Syftet var att undersöka 
relationen mellan 
undervisning och 
lärande för att finna 
vad som gjorde 
skillnad för elevernas 
lärande.  

Observation  40 elever i åk 7-8 
och 6 lärare 
deltog i studien. 
  
Sverige. 

Resultatet visar att sättet 
lärare behandlar 
ämnesinnehållet är 
avgörande för hur eleverna 
lär sig.  
Genom en variationsteori 
kan en bredare 
undervisning. 
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4 
 
2014  
 
Högre 
utbildning 
 

SwePub 
Naturvetenskap 
AND elever 
 
Inkluderingskrav; 
peer-review och 
tidskriftsartikel 
 
Fann den också i 
SwePub 
Natur* AND 
undervisning*AND 
Faktor* 
Inkluderingskrav; 
peer-review och 
tidskriftsartikel 

Hussénius,  
Andersson, 
Danielsson, 
& Gullberg 
 

Ämnesinnehåll 
och 
genusmedvetenhet 
i samspel för en 
mer inkluderande 
naturvetenskap. 

Syftet med studien var 
att generar en ny och 
fördjupad kunskap över 
hur genusmedvetenhet 
kan vara fördelaktigt 
för ett inkluderande 
klassrum i det 
naturvetenskapliga 
klassrummet.  

Kvalitativ 
metod, 
inlämningsupp
gifter, 
observation, 
anteckningar 
och inspelade 
diskussioner.  

120 
lärarstudenter på 
två olika 
lärosäten deltog, 
studien 
genomfördes 
under två 
terminer. 
 
Sverige. 

Resultatet visar att 
kulturen har en påverkan, 
skolkultur i detta fall där 
ex. flickor ska vara duktigt 
men inte inom det 
naturvetenskapliga fältet. 
Även genus och 
ämnesdidaktiska 
kompetenser har påverkan 
på lärandet, resultatet visar 
att genus har en påverkan 
till vilket ämnesinnehåll 
eleverna kan ta till sig 
medan de didaktiska har 
betydelse för inlärningen 
av ämnet.  
 

5 
 
2016 
 
NorDiNa 

NorDiNa 
 
Knowledge AND 
understanding AND 
interest  

Palmberg, 
Jonsson, 
Jeronen & 
Yli-Panula 
 

Blivande lärares 
uppfattningar och 
förståelse 
av baskunskap i 
ekologi i 
Danmark, Finland 
och Sverige 

Syftet är att studera 
blivande lärares 
förkunskaper och 
uppfattningar kring 
ekologi. Samt vad 
studenterna anser vara 
baskunskaper i ämnet 
och hur det ser på 
undervisning i 
naturvetenskap.  

Enkäter och 
intervjustudie 

379 
lärarstudenter 
från både 
Finland, Sverige 
och Danmark. 
Intervjuerna 
genomfördes 
endast med 
studenter från 
Sverige och 
Finland.  

Resultatet att studenternas 
inställning till att lära sig 
ämnet inte prioriteras då 
det ger uttryck för att 
ämneskunskaperna inom 
läraryrket inte är det 
viktigaste. Resultatet visar 
även att många 
lärarstundeter har svaga 
kunskaper som de ändå 
anser är baskunskaper. 
Frågorna utgår från olika 
ländernas styrdokument  
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6 
 
2015  
 
Educare  
 
 

SwePub 
 
Resultat AND 
skillnader AND NO 
 
Inkluderingskrav; 
peer-review och 
tidskriftsartikel 

Bach, 
Frändberg, 
Hagman, 
West, & 
Zetterqvist 

De nationella 
proven i NO åk 6. 
Skillnader i 
resultat mellan 
olika grupper 

Syftet med artikel är att 
belysa aspekter av 
likvärdighet i svensk 
skola genom att 
undersöka skillnader i 
resultat på nationella 
prov i NO- ämnen i 
årskurs 6 mellan flickor 
och pojkar samt mellan 
elever med svenska och 
svenska som 
andraspråk. 

Analys av 
provsvar 

29931 elever i åk 
6 deltog vid 
provtillfället. 
 
Sverige. 

Resultatet visar att 
resultaten i NP tyder på en 
stor skillnader mellan 
olika grupper. Den stora 
gruppen som inte lyckas i 
proven är elever med 
svenska som andra språk 
och inte så mycket att det 
skiljer mellan pojkar och 
flickor. Studien visar att 
det inte är något likvärdig 
utbildning om en så stor 
grupp av samma 
”kategori” faller utanför 
godkända resultat.  
 
 

7 
 
2011 
 
Science 
Education  

ERIC 
 
Natural science 
AND gender AND 
school  
 
Inkluderingskrav; 
peer-review och 
tidskriftsartikel 

Bøe  Science choices in 
Norwegian upper 
secondary school: 
What Matters? 

Syftet är att undersöka 
hur olika faktorer 
påverkar elevers val av 
vidareutbildning samt 
en jämförelse mellan 
natur och 
samhällselever i Norge 

Enkätstudie 1628 elever från 
år 12 i den 
norska 
skolan deltog. 
Urvalet är gjort 
slumpvis utifrån 
en given lista. 
Bortfall 
redovisas. 

Studien visar att faktorer 
som intresse, glädje, egen 
identitet och värdet för 
dem själva högt prioriteras 
vid vald av utbildning. 
Men också skillnader 
mellan elever som väljer 
SO eller NO. Naturelever 
värderar högre än SH-
elever att känna ett syfte 
och koppling till det vidare 
livet.  
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8 
 
2011 
 
NorDiNa 

NorDiNa 
 
ROSE-projekt 

Oscarsson & 
Karlsson 

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

Syftet med 
undersökningen var att 
undersöka olika 
intresseprofiler och 
urskilja dess intresse 
och sammankopplingar 
till vidare studier inom 
naturvetenskap. 

Enkätstudie 29 olika skolor i 
Sverige deltog. 
607 elever i åk 9 
svarade på 
enkäten.  
 

Genom att visa korrelation 
mellan olika parametrar i 
statistikprogrammet SPSS, 
visar resultatet tydliga 
skillnader i vilka 
ämnesområden inom NO 
som tilltalar de olika 
könen. Flickor är mer 
intresserade av ämnen som 
tillhör den omvårdande 
sidan av utbildning och 
killar mer intresserade av 
områden tillhörande det 
tekniska och bomber och 
vapen. Detta visar att 
ämnesinnehållet kan vara 
avgörande för vilken 
inställning eleverna får till 
ämnet och även 
gymnasieutbildning.   
 

9 
 
2013 
 
European 
Journal of 
Physics 
Education 

ERIC  
 
Natural Science 
AND pupil* 
 
Inkluderingskrav; 
peer-review och 
tidskriftsartikel 

Akarsu, & 
Kariper  

Upper Secondary 
School Pupils’ 
Attitudes towards 
Natural Science 

Syftet är att undersöka 
vilket faktorer som 
påverkar elevers 
intresse för 
naturvetenskap med 
fokus på kön, betyg 
och föräldrars 
utbildning. 
 

Enkätstudie  Slumpmässigt 
urval, 422 elever 
i åldrarna 
16-19 år deltog.  
Turkiet. 
 

Studien visar att där finns 
ett samband mellan 
elevers intresse, 
dess kön, betyg och 
föräldrarnas utbildning i 
relation till hur eleverna är 
inställda till 
naturvetenskap. 
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10 
 
2013 
 
European 
Journal of 
Teacher 
Education 

ERIC  
 
Natural Science 
AND pupils  
 
Inkluderingskrav; 
peer-review och 
tidskriftsartikel 
 
 

Brigido, 
Belen 
Borrachero, 
Bermejo 
& Mellado, 

Prospective 
primary teachers’ 
self-efficacy and 
emotion in science 
teaching 

Syftet är att undersöka 
vad blivande 
lärares känslor och 
självförtroende  
gentemot NO är samt 
hur väl de anser sig 
kunna undervisa 
 

Enkätstudie  188 
lärarstudenter  
deltog, varav 
120 kvinnor och 
68 män 
 
Spanien. 

Studien visar att lärares 
känslor gentemot ämnet 
är direkt kopplade till hur 
självsäkra de känner sig 
inför att undervisa i 
ämnet, vilket avspeglas i 
val av 
undervisningsmetod. 
 

11 
 
2014 
 
The Journal 
of the 
Australian 
Science 
 

ERIC 
 
Impact AND 
Knowledge AND 
primary school OR 
elementary school 
AND interest 
 
 
Inkluderingskrav; 
peer-review och 
tidskriftsartikel 
 

Campbell & 
Chittleboroug
h 

The “new” science 
specialists 
promoting and 
improving the 
teaching of 
science in primary 
schools. 

En studie som 
undersöker ifall en 
vidareutbildning av 
naturvetenskaps 
lärare kan öka intresset 
hos elever för 
naturvetenskap 

Intervjustudie  20 olika skolor i 
åk F-6. 
42 lärare valdes 
ut, 36 valde att 
delta 
 
Australien. 

Studiens resultat är tudelat 
men visar bland annat 
att en vidareutbildning av 
lärare ledde till att material 
användes på ett mer 
föredömligt sätt samt att 
lärares självförtroende i 
ämnet ökade vilket gav 
positiva effekter i 
undervisningsmiljön och 
på eleverna. 
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12 
 
 
2015 
 
Journal of 
School 
Science and 
Mathematic
s 

ERIC 
 
Impact AND 
knowledge AND 
primary school OR 
elementary school 
AND interest 
 
 
Inkluderingskrav; 
peer-review och 
tidskriftsartikel 
 

Yoon, 
Dyehouse, 
Lucietto, 
Diefes-Dux, 
& 
Capobianco 
 

The Effects of 
Integrated 
Science, 
Technology, and 
Engineering 
Education on 
Elementary 
Students’ 
Knowledge and 
Identity 
Development 

En jämförande studie 
där man låtit ett antal 
lärare vidareutbilda sig 
och använda teknik 
som ett integrerat ämne 
i skolan för att 
undersöka om de kan 
öka elevers kunskaper 
och förståelse inom 
området. 

Enkätstudie 831 elever i åk 2-
4 och 59 lärare 
deltog. 
 
Södra USA. 

Studiens resultat visar att 
den gruppen elever 
vars lärare integrerat 
teknikundervisningen i 
skolan har bättre resultat i 
jämförelse mot 
jämförelsegruppen. Visar 
även att eleverna fick 
större förståelse för 
tekniken betydelse i 
samhället. 

13 
 
2015 
 
 
Procedia- 
Social and 
Behavioural 
Science 

SwePub  
 
Natural science 
AND gender AND 
school  
 
Inkluderingskrav; 
peer-review och 
tidskriftsartikel 
 

Jidesjö, 
Danielsson & 
Björn,  

Interest and 
Recruitment in 
Science: 
A Reform, 
Gender and 
Experience 
Perspective 

En studie med syftet att 
undersöka hur högt 
studenter värderar olika 
variabler som; intresse 
utanför skolan. 
Feedback från lärare 
och tidigare 
erfarenheter vid val av 
utbildning 

Enkät och 
intervjustudie 

2372 elever som 
gick  
första året på 
gymnasiet 
deltog, fördelat: 
65 % män & 35 
% Kvinnor  
 
Sverige. 

Resultatet visar att intresse 
för ämnet, lärares 
återkoppling, tidigare 
erfarenheter och 
prestationer är generellt 
viktiga aspekter vid 
utbildningsval. Kvinnor 
värderar en 
samhällsrelevans högre än 
män. Medan män finner 
mer inspiration i TV & 
dataspel än kvinnor som 
föredrar film och museum. 
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14 
 
2011 
 
Cambridge 
Journal of 
Education 

SwePub  
 
Pupil* AND 
meaning  
 
Inkluderingskrav; 
peer-review och 
tidskriftsartikel 
 

Anderberg & 
Åkerlund 

The 
epistemological 
role of language 
use in children’s 
explanations of 
physical 
phenomena 

Syftet med artikeln är 
att undersöka hur 
elever i två olika 
åldersgrupper 
reflekterar över 
språkets mening när de 
uttrycker sin förståelse 
för ett fysiskt fenomen 

Intervjustudie.  47 elever totalt. 
22 elever i 4:an, 
13 tjejer och 9 
killar. 
25 elever i 8:an, 
13 tjejer och 12 
killar 
 
Sverige. 

Resultatet presenteras i två 
tydliga kategorier i hur 
eleverna använder språket  
I första kategorin talar 
eleverna om hur de kan 
koppla samman ord och 
fraser med andra liknande 
meningar för att uttrycka 
sin förståelse. I andra 
kategorin utforskar elever 
begreppens betydelse för 
att precisera sitt svar. 
 

15 
 
2016 
 
Karlstad 
University 
 

SwePub  
 
 
Natur* AND 
Intresse AND 
Utbildning  
 

Grenholm Teknik eller inte?  
Attityder och 
intressen bakom 
grundskolelevers 
val av framtida 
studievägar 

Syftet med 
avhandlingen är att 
finna vilka motiv 
eleverna har när de 
väljer gymnasium. 

Intervjustudie i 
fokusgrupper 

28 elever i 
årskurs 9 
fördelade i fem 
fokusgrupper har 
deltagit. Urval 
presenteras.  
Sverige.  

Resultatet visar att det 
finns flera faktorer som 
påverkar till valet av 
gymnasieutbildning. De 
mest framkommande 
faktorerna är elevens eget 
intresse för ämnet, samt 
olika köns identiteter och 
kompisar och föräldrars 
påverkan på val. Även att 
lärare inte är en 
påverkande faktor till 
vilken linje eleverna 
väljer.  
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16 
2012 
 
Studies in 
Science and 
Technology 
Education 
(FontD) 

SwePub  
 
 
Natur* AND 
Intresse AND 
Utbildning  
 

Jidesjö En 
problematisering 
av ungdomars 
intresse för 
naturvetenskap 
och teknik i skola 
och samhälle 
– Innehåll, 
medierna och 
utbildningens 
funktion 

Syftet med 
avhandlingen är att 
besvara frågan Vad är 
det för mekanismer, 
som följer av 
mediernas utökade 
omfattning och som 
förändrar individers 
villkor att relatera till 
ett innehåll i 
naturvetenskap och 
teknik? 

Enkät Sammanställning 
av fem tidigare 
studier med 
deltagande 
elever från åk 9, 
åk5 och lärare. 
Sverige  

Resultatet visar att både 
pojkar och flickor är 
intresserade av 
naturvetenskap men att 
innehållet i skolan inte är 
det innehållet som de vill 
lära sig om samt en 
skillnad kring 
ämnesinnehåll mellan 
pojkar och flickor. 
Resultatet visar även att på 
vilket sätt lärare 
framställer innehållet är 
avgörande vid val av 
utbildning då elever har 
svårt att förstå meningen 
med undervisningen och 
hur fortsatta studier kan te 
sig. Även föräldrar har en 
påverkan till vilket val 
eleverna gör och att 
pojkars och flickor 
erfarenheter skiljer sig åt 
under uppväxttiden och 
spelar i sin tur roll på valet 
då pojkar har en mer 
fördelaktig utgångspunkt.  

 

 



Bilaga C    

Kategoriöversikt-

Titel  Naturvetenskapens 
är inte tillgänglig 

Läraren  Undervisni
ng/didaktik  

Ämnes- 
innehåll  

Intresse/
attityd  

1. Lärares 
teknikdidaktiska 
kompetens och dess 
betydelse för elevers 
teknikintresse  

 
 
 

 
X 
 

  
 
 

 
 

X 

2. Technology Education 
in Elementary School: 
Boys’ and Girls’ 
Interests and Attitudes. 

 
X 

 
 

   
X 

3. Vad är det som gör 
skillnad? – vad 
undervisningen måste 
göra synligt och vad 
eleverna måste lära sig 
för att förstå begreppet 
materia. 

  
 

X 

  
 

X 

 
 
 

4. Ämnesinnehåll och 
genusmedvetenhet i 
samspel för en mer 
inkluderande 
naturvetenskap. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 

5. Blivande lärares 
uppfattningar och 
förståelse av baskunskap 
i ekologi i Danmark, 
Finland och Sverige  

 
 
 

 
X 

  
X 

 
X 

6. De nationella proven i 
NO åk 6. Skillnader i 
resultat mellan olika 
grupper 

 
X 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

7. Science Choices in 
Norwegian Upper 
Secondary School: What 
Matters? 
 

 
 

 
 

 
X 

  
X 

 
 



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

 
X 

 
 
 

  
X 
 

 
 

9. Upper Secondary 
School Pupils’ Attitudes 
towards Natural Science 

 
X 

    
X 

10. Prospective primary 
teachers’ self-efficacy 
and emotions in science 
teaching 

  
X 

 
X 

  

11. The ”new” science 
specialists. Promoting 
and improving the 
teaching of science in 
Primary schools 

  
X 

 
X 

  
X 

12. The Effects of 
Integrated Science, 
Technology, and 
Engineering Education 
on Elementary Students’ 
Knowledge and Identity 
Development 

 
 
 

 
 

X 

 
 

X 

  

13. Interest and 
Recruitment in Science: 
A Reform, Gender and 
Experience Perspective 

 
X 

 
X 

  
 
 

 
X 

14. The epistemological 
role of language use in 
children’s explanations 
of physical phenomena 

 
X 
 

 
 

 
 

  

15. Teknik eller inte?  
Attityder och intressen 
bakom grundskolelevers 
val av framtida 
studievägar 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

16. En problematisering 
av ungdomars intresse 
för naturvetenskap och 
teknik i skola och 
samhälle – Innehåll, 
medierna och 
utbildningens funktion 

 
 

X 

 
 

X 
 

  
 

X 
 

 
 

X 
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