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Förord

Boken du håller i din hand handlar om arbetet med att öka intresset hos 
ungdomar för naturvetenskapliga och tekniska högskoleutbildningar. Fler som 
kan vill ge dig ett antal olika ingångar i hur man kan tänka kring detta. Boken 
är en del i Skolverkets arbete med att underlätta övergången mellan gymnasiet 
och högre utbildning inom naturvetenskap och teknik.

Bakgrunden till arbetet är sjunkande resultat i den svenska skolan inom 
naturvetenskap och teknik och ett minskande intresse bland svenska ung-
domar att läsa tekniska eller naturvetenskapliga utbildningar på gymnasiet 
och inom högre utbildning. I bakgrunden finns också ett allmänt minskande 
intresse för att välja studie och karriärvägar inom området i hela västvärlden. 
Något som uppmärksammas på bland annat EU-nivå. 

Naturvetenskapliga och tekniska landvinningar har skapat mycket av det 
välstånd vi lever i och gjort de långa liv vi kan se fram emot möjliga. Vi blir 
allt mer beroende av tekniska system för vårt dagliga liv. Därmed blir vi också 
beroende av människor som kan hitta på, utveckla och underhålla dessa sys-
tem.

Vi hoppas att den här publikationen kan ge dig som arbetar med elever i 
grundskolan eller gymnasiet, eller med studenter på högskolan, inspiration att 
vidareutveckla ditt eget arbete med dessa frågor. Vi hoppas att den kan bidra 
till att fler elever inser att de kan, vill och vågar välja en naturvetenskaplig eller 
teknisk utbildning.

Ett stort tack till alla som har satt av tid och delat med sig av sina kunskaper 
och erfarenheter till denna antologi.

Tommy Lagergren Per Kornhall
Avdelningschef Undervisningsråd
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Inledning

Den här boken riktar sig till lärare, studievägledare eller rektor på en högstadie- 
eller gymnasieskola. Den riktar sig också till lärare och andra som möter nya 
studenter på universitet eller högskola. Men det finns säkert också många andra, 
som på ett eller annat sätt är engagerade i skolan som kan hitta mycket intres-
sant i Fler som kan. En tydlig sådan grupp är lärare i skolans lägre årskurser.

I den första delen av boken finns kortare texter där några naturvetare och 
ingenjörer ger sin personliga syn på varför naturvetenskap och teknik är spän-
nande, intressant och nödvändigt. Dessa kan lärare och annan personal som 
arbetar i grundskolan och gymnasiet använda som inspirationskälla i möten 
med elever. Texterna kan också passa att dela ut som extra information till de 
elever som funderar över sitt gymnasie- eller högskoleval.

I den andra delen finns fem exempel från gymnasieskolor i olika delar av 
landet. Dessa skolor samarbetar på olika sätt med högskolor i sitt närområde. 
De har hittat sätt för sina gymnasieelever att få göra projektarbeten på högsko-
lan tillsammans med forskare, funnit olika vägar för att utnyttja forskare som 
föreläsare och på andra sätt breddat sitt pedagogiska angreppssätt. Exemplen 
är avsedda just som exempel. Det är inte meningen att de ska vara en mall för 
hur man ska göra. Varje skola har en unik situation och unika möjligheter.

Bokens tredje del består av sex texter skrivna av forskare som på olika sätt 
arbetar med förhållandet mellan naturvetenskap, teknik, undervisning och 
samhället. De är avsedda att ge en inblick i vad forskningen faktiskt säger om 
vad som gör barn och ungdomar intresserade av naturvetenskap och teknik, 
vilken naturvetenskap och teknik de är intresserade av och hur skolan kan 
använda dessa kunskaper för att bedriva en undervisning som eleverna upple-
ver som mer meningsfull. Några av dem beskriver hur nyanlända studenter ser 
på sina studier när de kommer till sina nya lärosäten.

Idag är det 18 procent, eller ungefär 22 000 av en årskull som väljer tekniskt 
eller naturvetenskaplig program på gymnasiet. För 20 år sedan var den andelen 
över 20 procent. Av de 22 000 går ca 12 000 eller 10 procent vidare till natur-
vetenskapliga eller tekniska studier på högskola och universitet. Globaliserings-
rådet skrev i sin rapport Kunskapsdriven tillväxt att ”intresset för naturveten-
skap och teknik är oroväckande lågt bland ungdomar, … När 40-talisterna 
går i pension kan Sverige få problem med tillgången på goda ingenjörer, något 
som i alla år har varit en styrka hos vårt land”.

Det finns genom olika nationella och internationella undersökningar och 
rapporter mycket evidens för, nu senast PISA 2009, att resultaten i den svenska 
skolan i naturvetenskap sjunker. Det finns också brister i hur mycket det 
undervisas i naturvetenskap och teknik och hur undervisningen ser ut. Resul-
taten från Timss 2007 visade till exempel att över 70 procent av de svenska 
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lärarna i årskurs 4 inte hade undervisat i den kemi och fysik som kursplanen 
innehåller. Den svenska undervisningen täcker också innehållet i betydligt 
lägre grad än genomsnittet för EU- och OECD-länderna. I många fall beror 
detta på att lärare förväntas undervisa i NO utan att vara utbildade eller ha 
formell kompetens inom området. 

Den ovan nämnda bakgrunden är en av anledningarna till att Leif Johans-
son, VD och koncernchef på Volvo och Lena Olving vice VD och operativ 
chef på Saab deltar i den här publikationen. Som ledare för teknikintensiva 
svenska företag vet de att de behöver många välutbildade ingenjörer och natur-
vetare. 

Men, och det är viktigt, de deltar också för att de vet vilka spännande jobb 
man kan få med en sådan utbildning i botten. För det är viktigt att barn och 
ungdomar får en bild av hur spännande en tillvaro som ingenjör eller naturve-
tare kan vara. Här är Anne-Marie Franssons och Lena Olvings budskap tydligt: 
Teknik är för alla, teknik är spännande och intressant och jobb i tekniksektorn 
handlar väldigt mycket om att arbeta med människor.

Skolinspektionens rapport Fysik utan dragningskraft visar att många elever 
uppfattar fysikundervisningen i högstadiet som tråkig och irrelevant. Allt för 
ofta är enligt Skolinspektionen undervisningen styrd av läroböckernas innehåll 
istället för av kursplanen och elevernas intressen. Dessutom saknar lärare på 
högstadiet också ofta ämneskompetens. Många barn upplever naturvetenskap 
som en samling fakta utan sammanhang med verkligheten. Att arbeta med 
experiment och den naturvetenskapliga metoden är ett sätt att göra både tek-
nik och naturvetenskap mer intressant för eleven och gör det lättare för henne 
eller honom att förstå hur kunskap växer fram. 

Britt Lindahl från Högskolan Kristianstad berättar i texten Varför förstår de 
inte sitt eget bästa och gör som vi säger? vad vi vet om när barn väljer. Det visar 
sig att de väljer mycket tidigare än vad man kanske tror. Bara för att det är i 
9:an som de väljer till gymnasiet betyder inte det att de först då börjar forma 
sig en bild av sin framtid. Britts Lindahls forskning visar att många barn ofta 
långt tidigare börjat staka ut sin livsbana. Det visar att det är viktigt hur vi pre-
senterar naturvetenskap och teknik för barn redan tidigt i skolan. Det handlar 
mycket om att förvalta barnens naturliga nyfikenhet. Det är faktiskt så att när 
svenska ungdomar i Eurobarometer 2009 fick ange inom vilka områden de 
helst läser nyheter så kom naturvetenskap och teknik på andra plats.

Det skulle sannolikt underlätta för ungdomar i övergången mellan skola och 
högre utbildning om de olika utbildningsinstitutionerna var bättre insatta i 
varandras verksamheter. Staffan Andersson berättar i sitt kapitel Identitetsresan 
hur och varför ungdomar väljer. Han betonar att det är viktigt att de får en 
rättvisande bild av de karriär- och studievägar som finns. Margaretha Enghag 
lyfter i Mötet med högre utbildning – att infria förväntningar på teknikutbild-
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ningar med fysikundervisning också frågor kring lärosätenas undervisning och 
förhållningssätt gentemot studenter.

Vad mer kan då högskolan göra för att underlätta övergången mellan 
gymnasiet och högre utbildning? Vi vet att hur man lägger upp studierna och 
hur lärosätena introducerar nya studenter i studie- och högskolevärlden kan 
påverka andelen avhopp och även bredda rekryteringen. Detta beskriver Jan-
nika Andersson Cronholm i sitt kapitel Hur underlättar man för studenter att 
börja med högre utbildning i teknik och naturvetenskap? 

Men det är viktigt att motivet för naturvetenskap och teknik i skolan är mer 
än att vi vill ha fler ingenjörer eller naturvetare. Anders Jidesjö pekar i Lärandet 
i skolan måste vara en del av en social process, om ungdomskultur och samhälls-
utveckling på något viktigt: Naturvetenskaplig och teknisk kunskap är en cen-
tral del av en medborgerlig allmänbildning. Naturvetenskapen och tekniken 
har varit en stark kraft i att forma det samhälle, den kultur och de värderingar 
det svenska samhället har. 

En viktig sak att fundera kring kanske är den stämpel av ”kungsväg” som 
NV-programmet har i linje med vad Börjesson och Broady skriver i kapitlet 
Naturvetenskapsprogrammet – inte bara för blivande naturvetare. De menar att 
den gamla latinlinjen har ersatts av NV-programmet som väg genom skolan 
för samhällets elit? Kanske bilden av programmet är en viktig aspekt när man 
diskuterar hur och vilka man rekryterar till ett gymnasieprogram? Vilken är 
den och hur kan man förändra den för att nå andra grupper av elever?
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naturvetare och  
ingenjörer berättar

Här kAn du läsA åttA personlIgA betraktelser över vad naturve-

tare och ingenjörer är och varför naturvetar- eller ingenjörsbanan kan 

vara ett utmärkt val för ungdomar som funderar på vad de ska bli. 

texterna lyfter fram goda exempel från arbetslivet, visar var det finns 

naturvetare och ingenjörer och vilken roll de spelar för många verk-

samhetsområden och att det finns många beröringspunkter mellan 

naturvetenskap och teknik å ena sidan och samhället å den andra. 

texterna vill också slå ett slag för just kvinnornas plats inom natur-

vetenskapen och framförallt tekniken. idag är de på många områden 

underrepresenterade. men så behöver det givetvis inte vara. därför 

finns det mycket att göra för att peka på varför en teknisk utbild-

ning kan vara ett lika bra val för en kvinnlig som en manlig blivande 

student.

i
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Vilka är naturvetare och tekniker?
Varje år föds en mängd naturvetare och tekniker. Barn som är nyfikna på livet, 
på hur saker och ting fungerar och hur de hänger ihop. Varför? är under en 
period en mycket vanligt förekommande fråga och kan emellanåt driva även 
den mest sansade personen nära vansinnets gräns. Hur vi väljer att hantera 
dessa frågor och denna nyfikenhet kan vara avgörande för hur de som växer 
upp kommer att känna att de äger naturvetenskapen och tekniken.

Hur svarar du på frågan ”Varför finns det klockor?”? ”Därför att någon upp-
fann dem” eller ”Tja, hur tror du att det skulle vara om vi inte hade klockor?”? 
Ger du det svar du tror eller vet är rätt eller stimulerar du till att utveckla 
barnets egna tankar? 

Hur ofta stannar du upp och tänker ”Titta vilken byggkran! Undrar hur 
mycket den kan lyfta  och hur gjorde man när man satte ihop den?”?

Att fascineras av naturvetenskap och teknik är lätt ”vem blir inte hänförd av 
stjärnhimlen en mörk och kall februarinatt” men de personer som finns i din 
närhet är av stor betydelse för vad du kan göra av det du fascineras av. För våra 
barn och ungdomar är föräldrar och lärare viktiga, både som förebilder och 
”dörröppnare”. Vi ska inte begränsa dem med ”nej, det går inte” utan öppna 
vägar och möjligheter till att kunna göra vad som helst, för allt är möjligt! Vi 
måste också göra dem uppmärksamma på allt vad naturvetenskap och teknik 
är.

Så vilka är naturvetare och tekniker? Jo, det är vi alla. Varenda dag är vi 
naturvetare och tekniker. Vi lever bland naturvetenskap och teknik och vi 
använder oss av den. Att fler barn och ungdomar ger sig in på den naturve-
tenskapliga och tekniska banan är viktigt för vårt samhälles utveckling och 
jordens framtid. Det finns så många spännande områden som bara väntar på 
att utvecklas av nyfikna, kreativa personer. Det är vår uppgift som vuxna att se 
dem, uppmuntra dem och inte hindra dem.

Våra barn och ungdomar måste möta vuxna i förskolan och skolan som är 
ambassadörer för naturvetenskap och teknik. Visst står vårt utbildningsväsende 
inför en stor utmaning. Skola, arbetsliv och organisationer av olika slag måste 
hjälpas åt för att hitta möjligheter för samverkan och utveckling.

paula	bäckmaN	
verksamHetsutvecklare, BaltHazar science center
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Ingenjörsjobb är meningsfulla och utvecklande
Som ung funderade jag aldrig över min framtida yrkesroll utan valde studier 
efter vad som verkade intressant och kul att läsa. Dagens ungdomar tänker 
längre än så. De vill se sig själva i sin roll och känna att de kan bidra till sam-
hället, veta att de kan göra gott, arbeta med något meningsfullt.

Frågan är om man är medveten om att ingenjörsyrket uppfyller alla de 
kraven. Ingenjörsjobben som finns är viktiga för samhället. De är stimule-
rande, intressanta och spännande och de ger ingenjören möjlighet att påverka 
utvecklingen i en hållbar riktning. Dagens ingenjörer jobbar ofta i team. Ändå 
finns det därute inte sällan en förlegad bild av en ingenjör som sitter ensam på 
ett rum och sysslar med något som inte är till någon nytta, ja kanske rentav 
skadligt. Varför är det så? 

Jo, för att det är svårt ett ge en entydig bild av vad en ingenjör gör. En 
civilingenjör kan användas till de flesta kvalificerade arbetsuppgifter. De finns i 
princip överallt och kan göra nästan vad som helst. Hur visualiserar man det?  

Vi beskriver ofta ingenjören som den kompetenta, kreativa och ansvarsfulla 
problemlösaren. Det låter bra, men det räcker inte. Vi måste bli mer kon-
kreta och ge många exempel. Den moderna ingenjören kan jobba med vat-
tenreningssystem i Vietnam, med logistik i katastrofområden, med system för 
terroristskydd, med utveckling av nya material eller diagnosmetoder. Man kan 
hitta ingenjörer bland samhällsdebattörer, experter, koncernchefer, TV-chefer 
eller rent av bland astronauter.

Här måste vi lärosäten tillsammans med näringslivet och intresseorgani-
sationer göra gemensam sak. Vi måste ta oss an uppgiften att skapa en tydlig 
bild av denna bredd. Vi måste lyfta fram flera exempel och visa ungdomar att 
det finns många intressanta, meningsfulla och utvecklande jobbmöjligheter. Vi 
måste skapa motivation och inspiration för studierna. Och vi måste nå både 
tjejer och killar. 

När jag träffar unga ingenjörer möts jag av entusiaster med stort engage-
mang för sin yrkesroll och sitt jobb. Jobben de får är viktiga, meningsfulla 
och ger dem möjlighet att påverka. Det är den bilden, den sanningen, som vi 
måste förmedla. Då kan Sverige vara med och bidra till en hållbar nationell 
och internationell tillväxt.

heleN	daNNetuN	
dekan, linköpings universitet
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aNNe-marIe	FraNssoN	
FörBundsdirektör, almega it

Var är tjejerna?
Alltför få tjejer väljer tekniska eller IT-inriktade utbildningar. Det är definitivt 
ingen nyhet, och vi har väl alla antagit att det ordnar sig med tiden. Tyvärr har 
trenden snarare varit motsatt de senaste åren. 

Jag och många med mig är lika frågande – vad beror det egentligen på? Vill 
inte tjejer ha jobb som är utvecklande, där man jobbar i team, som ofta är 
internationellt med dagliga kontakter med många människor, och dessutom 
med en väsentligt bättre löneutveckling än de jobb som tjejer traditionellt 
brukar välja?

Självklart vill de det! 
Problemet är bara att tjejerna inte känner till hur spännande ett ingen-

jörsjobb kan vara. Vad man gör som ingenjör i ett företag är för unga höljt 
i dunkel och bilden av ingenjören som en teknikfokuserad enstöring sitter 
djupt. Inte vet unga tjejer att ingenjörer ofta jobbar med komplex försäljning, 
med att bygga kundrelationer, att utbilda eller att förstå användares behov 
och arbetssätt. Däremot vet de precis hur en advokat pläderar, hur läkare eller 
veterinärer jobbar, hur butiks- och restaurangjobb ser ut samt vad en program-
ledare på TV gör.

Skall vi locka fler tjejer till våra yrken så måste vi alla hjälpas åt att ändra 
bilden av ingenjören och visa upp våra spännande jobb. Företag måste exem-
perlvis öppna dörrarna för studiebesök, sommarjobbare och praktikanter redan 
på högstadienivå. Det är redan i valet till gymnasiet som många unga väljer 
bort möjligheten till en framtida ingenjörskarriär. Och alla vi yrkesverksamma 
ingenjörer måste berätta mycket mer om vad vi egentligen gör på jobbet.

Först då har vi möjlighet att intressera fler tjejer till tekniska utbildningar 
av olika slag. Och det är helt nödvändigt – på sikt är det vår framtida konkur-
renskraft det handlar om.
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karIN	Glader	
student på cHalmers tekniska Högskola

Vill du också vara med och rädda världen?
Delar av det moderna samhälle vi lever i och har skapat för vår bekvämlighets 
skull innebär samtidigt ett hot mot hela mänskligheten. Visst kan man å ena 
sidan beskylla tekniker och naturvetare för att ha stått bakom mycket av det 
som nu hotar att förgöra oss, men det är å andra sidan också just tekniker och 
naturvetare som i stor utsträckning kan bidra till att rädda oss.

För att bidra till att rädda världen och skapa ett hållbart samhälle behövs 
både spetskompetens och större allmänförståelse för teknik och naturveten-
skap. Så vad gör vi åt det faktum att svenska studenter som vill rädda världen 
idag hellre väljer en samhällsvetenskaplig än en naturvetenskaplig eller teknisk 
utbildning? En viktig faktor för att nå ett ökat intresse för gymnasie- och hög-
skoleutbildning och arbete inom området kan vara bättre samverkan mellan 
arbetslivet och skolan.

När man frågar många av de studenter som valt det samhällsvetenskapliga 
programmet framför det naturvetenskapliga svarar många att de gjort det för 
att de ville arbeta med människor – något som en naturvetare eller tekniker 
inte gör. En vanlig fördom bland dagens unga. En fördom eftersom många av 
oss som läst en teknisk eller naturvetenskaplig utbildning på högskolenivå i 
hög grad kommer att behöva arbeta både med och för människor. 

Att det i valet till europaparlamentet visade sig att intresset för miljöfrågor 
är mycket stort i åldrarna 18–30 år, och att vi lever i ett högteknologiskt sam-
hälle där de unga i många fall ligger långt före sina föräldrar i tekniskt kun-
nande, är ytterligare några exempel på vad som mycket väl skulle kunna vara 
bra argument för att välja att läsa natur eller teknik. Det är med stor sorg jag 
konstaterar att ungdomar i Sverige inte ser kopplingen mellan dessa utbild-
ningar och sitt eget liv eller de frågor de tycker är relevanta. Och att det är 
förmågan att synliggöra den, för oss redan övertygade, tydliga kopplingen som 
är en av nycklarna till att vända trenden.

För det räcker inte att tala om hur bra och viktig teknik och naturvetenskap 
är för att väcka och upprätthålla barns och ungdomars intresse – de måste 
själva få se, förstå och uppleva på egen hand genom egna erfarenheter. Många 
yrken med en mer samhällsvetenskaplig anknytning har barn och ungdomar 
en bra uppfattning om vad de innebär. Men hur många är det som kan tala 
om vad en tekniker, matematiker, naturvetare eller ingenjör egentligen gör? 
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Troligen ett fåtal. För att ändra på det måste representanter från arbetsliv, hög-
skola och intresseorganisationer ta ett gemensamt ansvar för att visa förebilder 
och sprida en rättvisande bild av dessa yrkesroller.

Verklighetsanknytningen till skolämnena måste också bli tydligare, vilket 
kräver en närmare koppling mellan skola och arbetsliv som i sin tur är bero-
ende av god samverkan mellan dessa. En självklar grund för samverkan vore 
att låta företrädare för arbetslivet vara mer delaktiga i grund- och gymnasie-
skolan. Men då krävs både att arbetslivet tar sitt ansvar och gör det möjligt att 
samverka med skolan genom att lägga ner tid och resurser, samt att skolan ges 
möjlighet att släppa in dem. Genom att samverka kan vi finna nya kanaler föra 
att nå ut.

Det är ju dock inte bara genom skolan vi påverkar och når barn och ung-
domar. Många av de fördomar vi ser kring exempelvis ingenjörsyrket är direkt 
överförda från föräldrar, lärare och andra vuxna. Därför måste vi också lyckas 
skapa en ökad allmänförståelse för teknik och naturvetenskap hos föräldrar, 
lärare och förebilder. Det är till stor del något som är en uppgift för oss som 
idag är verksamma inom ämnena. För vems fel är det egentligen att bilden 
av ingenjören för många är tråkig och väljs bort för att hellre ”arbeta med 
människor”, samtidigt som ingenjörerna själva tycker de har världens roligaste 
jobb? 

Genom att skapa tydliga exempel på vad en naturvetare eller tekniker gör i 
verkligheten och hur dagens ungdomar kan uppfylla sina mål i livet genom att 
satsa på just teknik och naturvetenskap så kan vi förhoppningsvis skapa den 
allmänförståelse och det intresse som behövs för att säkra vårt framtida behov 
av kompetens inom ämnena.

Jag hoppas, bland annat genom mitt engagemang kunna göra just det. För 
jag är stolt över att utbilda mig till civilingenjör och genom det få vara med 
och skapa en hållbar framtid. Att rädda världen.  Och som vi säger på Chal-
mers. Avancez!
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peter	larssoN	
samHällspolitiskdirektör, sveriges ingenjörer

Miljö – naturvetenskap eller 
samhällsvetenskap?
För ett drygt år sedan kommenterade Felicia Enequist och Peter Schwartz, 
båda niondeklassare från Katarina norra skola i Stockholm, Teknikdelegatio-
nens rapport ”Finns teknik och är matte svårt?” i en paneldebatt. Rapporten 
byggde på en webbaserad enkät till ett urval ungdomar som i februari 2009 
gjort sitt val till gymnasiet. Både Felicia och Peter hade valt samhällsvetenskap-
ligt program, bland annat för att de är miljöintresserade.

Mitt miljöengagemang väcktes i det sena 1960-talet. När jag valde gymna-
sieprogram 1972 var valet fullständigt självklart – teknisk linje med tillvalet 
biologi. Min passion för atomer, molekyler och tekniska samband av olika slag 
var i det närmaste total. Jag började gymnasiet när den första FN-konferensen 
om miljö hållits i Stockholm. Många av världens länder var tagna på sängen av 
utvecklingens baksida. Sveriges egen stora fråga var försurningen. Våra redan 
sura jordar och sjöar som är efterlämningar av istiden är särskilt känsliga för 
nedfall av sura partiklar. Västliga och sydliga vindar förde partiklar från koleld-
ning i Storbritannien, Tyskland och Polen in över vårt land. Men även våra 
egna utsläpp bidrog. Larmen duggade tätt också på andra områden. Exploate-
ringens möjligheter visste inga gränser.

Då för snart 40 år sedan var de samlade svavelutsläppen bara i Sverige 
900 000 ton per år. Den enskilt största källan var Rönnskärsverken utanför 
Skellefteå. Ur Västerbottens malm lakades guld, koppar, zink och många andra 
metaller. Med insats av stora mängder energi förädlades metallerna. Runt ver-
ket var landskapet fult, smutsigt och kort sagt dött.

För mig var kunskapen om sambanden viktig. Jag lärde mig också en del 
om sambanden mellan naturvetenskap, teknik och samhälle. Men utgångs-
punkten var kemin, biologin och en tro på att tekniken kunde förbättras. Och 
att det var där lösningarna på miljöproblemen fanns.

Felicia och Peter har vuxit upp i klimatfrågans tidevarv, där miljöfrågan 
inte bara är en fråga för naturvetare, utan i allra högsta grad en allmänpoli-
tisk fråga. Att de nästan inte alls förknippar miljö med naturvetenskap och 
teknik är en viktig ögonöppnare, och pekar på ett allvarligt problem inom 
dessa discipliner. Felicia och Peter föredrar samhällsvetenskapen för att de där 
upplever att de får möjlighet att diskutera och reflektera kring sådant som är 
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relevant i deras liv. Går det då inte att diskutera naturvetenskapliga och tek-
niska problem? Jovisst, men få naturvetare eller lärare gör det och få ungdomar 
ser kopplingen mellan ämnena och det samhälle de lever i. Därför är det inte 
heller konstigt att miljöfrågorna idag snarare förknippas med den samhällsve-
tenskapliga fåran.

Idag ligger de samlade svenska utsläppen på några få procent av vad de 
gjorde för 40 år sedan, lite över 30 000 ton. Svavlet från Storbritannien, Polen 
och Tyskland har minskat kraftigt till följd av ekonomisk omställning, i Stor-
britannien från kol till gas och i Kontinentaleuropa till följd av Berlinmurens 
fall. Sjöarna är friskare. Rönnskärsverken är idag en återvinningsindustri. Dit 
skeppas uttjänta datorer och annan IT-utrustning så att metaller kan utvinnas 
ur skrotet. Gammal kunskap återvinns i nya former. Utvecklingen går framåt, 
med hjälp av naturvetenskapliga och tekniska innovationer. 

Miljöfrågan engagerar dagens unga. Vägen till en mer uthållig framtid går 
genom bättre förståelse för hur sambanden ser ut och hur tekniken kan anpas-
sas och förbättras. När naturvetenskap och teknik blir konkret, begriplig och 
insatt i ett sammanhang blir ämnena i sig också engagerande. Förutsättning-
arna för ett stort intresse finns. Min förhoppning och ambition är att vi kan 
bidra till att morgondagens unga ser naturvetenskapen som ett lika självklart 
val som samhällsvetenskapen om man vill förbättra världen.
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aNNa-marIa	WIberG	
Forskningsingenjör, vattenFall

den typiska ingenjören
Här är min bekännelse: Jag har läst naturvetenskapligt program på gymnasiet. 
Jag har avslutat en av de mest klassiska civilingenjörsutbildningarna på ett av 
de mest klassiska universiteten. Jag jobbar som forskningsingenjör på ett av 
Sveriges största företag. Jag tycker att det är kul med matematik. 

På pappret är jag den typiska ingenjören. Det är med den insikten som jag 
gör GymnasieGuidens1 test som ger guidning om vilka utbildningar och yrken 
man passar bäst för. Efter att ha svarat på 15 frågor får man veta vilken ”typ” 
man är. Det finns tio olika typer och en av dem är Ingenjören. I mitt resultat 
av testet hamnar Ingenjören inte på första plats, inte i topp tre, inte i den övre 
hälften. Ingenjören kommer först på plats åtta av tio, efter typer såsom Orga-
nisatören, Debattören och Medmänniskan. 

Detta är ytterligare en indikation på att det finns – och sprids – en felaktig 
bild av ingenjörsrollen. Om jag fick chansen att göra en definition skulle jag 
säga att ingenjörsyrket handlar om att skapa förändring. Att utveckla fram-
tidens kommunikationssystem eller skapa förutsättningarna för ett hållbart 
energisamhälle. 

Enligt mig är de viktigaste egenskaperna hos en ingenjör; samarbetsförmåga, 
kreativitet, problemlösningsförmåga, social kompetens och en stark drivkraft. 
Kreativitet krävs för att hitta de lösningar som ingen annan har tänkt på 
tidigare. För att våga anta svåra utmaningar och inte ge upp när man möter 
motgångar behövs ett stort driv. Samarbetsförmåga och social kompetens är 
absoluta förutsättningar när arbetet snarare ofta än sällan bedrivs tillsammans 
med andra personer, både i andra länder och i andra yrkeskategorier. 

Varken klimathotet eller fattigdomen i världen kommer att kunna lösas 
utan ingenjörer men inte heller av enbart ingenjörer. En ingenjör kan arbeta 
med nästan vad som helst. Det är både fördelen och nackdelen när man 
försöker förmedla en konkret och attraktiv bild av yrket. I Teknikdelegationen 
arbetade vi exempelvis med att stärka lärarna i deras roll och utveckla teknik-
ämnet men vi kommer aldrig att kunna förändra bilden av en hel yrkesgrupp. 
Här behöver vi hjälp. 

1 GymnasieGuiden är en tidning som skickas hem till alla Sveriges årskurs 9-elever inför valet 
till gymnasiet.
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leIF	JohaNssoN	
tidigare ordFörande För teknikdelegationen

en kraftsamling är nödvändig
Att leda och delta i Teknikdelegationens arbete har varit mycket inspirerande. 
Vi har mött stort engagemang för våra frågor och sett många bra exempel på 
aktiva insatser för att öka intresset för matematik, naturvetenskap, teknik och 
informations- och kommunikationsteknik (IKT) under hela vår utredningstid. 
Ett engagemang som varit glädjande, och inger framtidstro.

Vårt tydligaste intryck är dock att situationen, med ett fortsatt alltför lågt 
söktryck till ingenjörsutbildningar, stora förestående pensionsavgångar och en 
allvarlig demografisk utmaning med väsentligt minskande årskullar det kom-
mande decenniet, är mycket allvarlig. Att vi delar problemen med stora delar 
av västvärlden gör inte nödvändigtvis situationen bättre, utan innebär snarare 
att konkurrensen om välutbildad arbetskraft hårdnar alltmer samtidigt som det 
sker en stark utveckling i Asien. 

Vi menar därför att en övergripande kraftsamling för att lösa situationen 
nu är nödvändig, och uppmanar Sveriges regering att fortsätta den satsning 
man påbörjat med Teknikdelegationens uppdrag genom att anta en nationell 
strategi och ett åtgärdspaket för hur ett långsiktigt förbättringsarbete ska bedri-
vas. Ett arbete som måste genomföras, med internationella framgångsexempel 
som förebild och med ett internationellt konkurrenskraftigt, välmående och 
kunskapsstarkt Sverige för ögonen. Vår övertygelse är att den negativa trenden 
är möjlig att bryta, men att punktinsatser kommer att vara  långt ifrån tillräck-
liga.

Därmed inte sagt att man inte kan göra stor skillnad också i det lilla. Vi är 
många som tillsammans bär ansvar för vad våra ungdomar ska göra och kunna 
i framtiden – och vilka konsekvenser det har för vilket Sverige vi kommer leva 
i. Föräldrar, kommuner, skolledningar, lärare, medmänniskor och representan-
ter för arbetslivet har alla stor möjlighet att påverka det. Också vi som, liksom 
jag, är företagsledare har ett viktigt uppdrag att agera förebilder, bidra med 
kunskaper från verkligheten och inte minst ställa upp med tid, engagemang 
och resurser. I längden är det det som kommer att betala sig, för oss alla. Kun-
skap smakar mer än den kostar – låt oss inte glömma det.
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leNa	olVING	
vice vd, saaB

Världen behöver fler av oss
Jag kan lika gärna avslöja på en gång att Chalmers ligger mig varmast om 
hjärtat av alla högskolor och universitet. Det var där min pappa professorn 
jobbade, och det var där jag mer eller mindre växte upp, springandes fram 
och tillbaka i skolans långa korridorer. Vilken drömtillvaro för ett barn med 
mycket spring i benen!

Några år senare skulle jag springa där igen, men då som student med 
böcker, räknesticka (ja, faktiskt...) och linjal i högsta hugg, och med pappa, 
som då var rektor för Chalmers, på en armlängds avstånd. Fem år skulle det ta 
att bli en alldeles riktig ingenjör, och fast det kan tyckas vara en lång tid gick 
det i en rasande fart! Visst var det slitsamt, en ingenjörsexamen är inget man 
snyter ur näsan, men jag klarade till och med mekanik del B. Om än efter sex 
försök. Med så mycket roligt som vi hade, både under lektionstid och utanför 
skolans väggar, fanns det aldrig tid att ha tråkigt. Vilken drömtillvaro för en 
student!

Men alla kan förstås inte gå på Chalmers, så tack och lov finns det fler 
fantastiska tekniska och naturvetenskapliga utbildningar runt om i Sverige 
att välja och vraka bland. För det är tekniken och naturvetenskapen som jag 
verkligen brinner för. 

Som naturvetare eller ingenjör har du hela världen i din hand. Så känns det 
i alla fall. Tanken är svindlande, och det känns ansvarsfullt att besitta all denna 
kunskap som faktiskt förändrar världen och framtiden. När jag ser tillbaka 
kan jag konstatera att det bara under mitt yrkesliv skett tekniska framsteg som 
det inte ens fanns ord för när jag pluggade. Mobiltelefoni var okänt, PC en 
intetsägande bokstavskombination och Internet bortom allt vad som gick att 
föreställa sig. Men innovativa ingenjörer och tekniker såg möjligheterna och 
gjorde något av dem. 

Just nu, när jag skriver det här, sitter ingenjörer och naturvetare över hela 
världen och försöker lösa klimathotet och hitta sätt att förutse miljökatastrofer 
och förebygga deras konsekvenser. Andra utvecklar säkrare bilar, nya lättvikts-
material till flygplan och medicinsk utrustning som räddar liv. Tänk att få ingå 
i en sådan grupp av världsförbättrare!

De allra bästa lösningarna tror jag att vi kommer på när vi jobbar tillsam-
mans, och framförallt när vi blandar olika typer av människor, med olika erfa-
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renheter och bakgrund. I framtiden vill jag ha fler kvinnliga ingenjörs kollegor, 
och jag vill ha fler arbetskamrater med annat modersmål och kultur än jag själv 
har. Jag väntar på er!

För mig har utbildningen betytt så oerhört mycket. Den har gett mig kun-
skap om grundläggande vetenskapliga samband som utgör basen för nya till-
lämpningar, förmågan att under kort tid ta in stora mängder information, sålla 
den och använda den på nytt sätt. Den har gett mig förmågan att definiera ett 
problem, analysera data, formulera en hypotes, pröva den och skapa en lösning 
och ett angreppssätt för att lösa en uppgift som först verkat obegriplig. Den 
har också gett mig minnen och vänner för livet. 

Kanske funderar du som läser det här just nu över vad du ska göra i fram-
tiden. Mitt enda råd är att göra det som känns rätt för dig och följa din 
intuition, men är du intresserad av naturvetenskap och teknik – tveka inte! 
Ta chansen att gå en utbildning som kan förändra ditt liv och som ger dig 
verktygen att förändra världen! För världen behöver dig!
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iigymnasium + akademi 
= framgång

på de FöljAnde sIdornA kAn du läsa hur fem skolor runt om i landet 

utvecklat ett samarbete med en eller flera högskolor. detta gör att 

skolorna kan erbjuda sina elever en undervisning i naturvetenskap, 

teknik eller matematik som eleverna tycker är mer motiverande än 

den vanliga undervisningen. ansvariga på skolorna ger också tips om 

vad som har visat sig fungera för dem och vilka de största stöteste-

narna har varit. 

man kan till exempel se att goda personliga kontakter med den eller 

de högskolor man vill samarbeta med har betytt oerhört mycket. i 

vissa fall har detta hängt ihop med att gymnasieskolan och högsko-

lan delat på lärare. man kan också genomgående se att när eleverna 

har kommit i kontakt med den naturvetenskap och den teknik som 

högskolan arbetar med, och som alltså ligger i forskningsfronten, så 

har gymnasieeleverna nästan utan undantag tyckt att det har varit 

oerhört inspirerande. det har också gjort att eleverna i många fall 

fått en helt annan bild av vad naturvetare och ingenjörer är, vad de 

arbetar med och även bredden på de yrken eleven kan söka sig till 

efter en avslutad högskoleutbildning.

vi hoppas att du som läser det här kan hitta inspiration bland dessa 

exempel som ni kan dra nytta av på er skola eller i er kommun.
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Akademiska kontakter och språk på rosendal

rosendalsgymnasiet	i	uppsala	är	en	av	de	gymnasieskolor	i	landet	som	
har	ett	etablerat	samarbete	med	högskolan.	I	rosendals	fall	samarbe-
tar	man	med	två	högskolor	på	orten,	uppsala	universitet	och	sveriges	
lantbruks	universitet,	slu.	resultatet	har	blivit	en	skola	eleverna	är	stolta	
att	gå	i	och	som	bygger	en	bro	till	framtida	högskolestudier.

Rosendal är en kommunal gymnasieskola och är sprungen ur en diskussion 
mellan Uppsala universitet och kommunen. En av kommunens bärande idéer 
bakom Rosendalsgymnasiet är att öka rekryteringen till de naturvetenskap-
liga och tekniska utbildningarna vid Uppsalas universitet. Kommunen ville 
också möta konkurrensen från friskolorna genom att själv kunna erbjuda en 
nytänkande gymnasieskola där man skulle utforska nya former för att samar-
beta med den högre utbildningen. Kommunen hoppades också att de övriga 
gymnasieskolorna skulle se Rosendal som en utmaning och också höja ribban 
för sig själva när det gäller samarbetet med universitetsvärlden.

eleverna arrangerar en mässa

En stor punkt under läsåret är den återkommande mässan. Mässan hålls i en 
riktig konferenslokal och där presenterar eleverna sina projektarbeten (som i 
GY2011 kommer att heta gymnasiearbeten). Till skillnad mot många andra 
gymnasieskolor har Rosendal valt att ämnesmässigt avgränsa elevernas projekt-
arbeten till den profil eleverna läser. Eleverna arbetar i grupper om 4–5 elever. 
Mycket av arbetet med projekten görs i seminarieform. Projektgrupperna 
presenterar slutligen de färdiga projekten i varsin monter med egen poster de 
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själva får utforma till mässan. På mässan ska de också marknadsföra sin poster 
för de andra eleverna, lärarna och intresserade vuxna. Arbetena bedöms också 
av en jury från Uppsala universitet, SLU och Uppsala BIO.

– Det är kul att se att eleverna är så otroligt stolta över sina arbeten, säger 
Olle Bergh.

Skolan arbetar mycket med IT-stöd för undervisningen. Eleverna har under 
sin skoldag tillgång till en personlig bärbar dator. Med denna har de alltid till-
gång till skolans trådlösa nätverk, och via detta internet och skolans intranät. 

– IT-stöd gör det bland annat lättare att arbeta utan klassrum, säger Olle 
Bergh. Om exempelvis en kemilärare tycker att det är motiverat att göra en 
uppföljningslabb med en del av klassen så kan övriga elever komma åt sina 
arbetsuppgifter var som helst ifrån och arbeta vidare.

Föreläsningar och seminarier på universitetet

På Rosendal arbetar man med olika undervisningsformer. Klasserna är normalt 
på 40 elever. Dessa 40-grupper samlas för de föreläsningar klasserna har.

– Vi ser det som en poäng att eleverna får träna på föreläsningssituationen, 
säger Olle Bergh.

Men de stora klasserna är bara samlade ungefär en tredjedel av tiden. Halva 
tiden tillbringar eleverna i halvklasser då man bedriver undervisningen i semi-
narieform. Resterande undervisningstid spenderar eleverna i mindre grupper 
på kanske 5–6 elever. I seminariegrupperna får eleverna bland annat öva på 
att redovisa resultat av grupparbeten eller projekt, och de får även öva på att 
opponera på andra elevers arbeten.

Just att presentera sina arbeten är något eleverna får öva mycket på. Ett 
exempel är när eleverna i grupper får göra studiebesök på olika institutioner på 
universitetet. Förutom att se just den individuella institutionen är syftet med 
studiebesöket också att ge eleverna en bild av hur arbete på ett universitet går 
till och att avdramatisera bilden av forskaren. Innan studiebesöket har eleverna 
jobbat med antecknings- och presentationsteknik. Det får de tillfälle att öva 
på anteckningstekniken under studiebesöket och på presentationstekniken när 
alla grupper sedan ska presentera sina studiebesök för kamraterna.

Rosendals elever har genom samarbetet med universitetet möjligheter att gå 
kurser på universitetet. En av kurserna är en breddningskurs i matematik som 
drivs gemensamt av en universitetslärare och en lärare från Rosendal. Kursen 
ger 7,5 högskolepoäng som eleverna kan få när de är färdiga med gymnasiet 
och skriver in sig på universitetet. De elever som gått den kursen och sedan 
börjat studera matematik på universitetet har varit mycket positiva och har 
sagt att de fått en mer avspänd relation till universitetsstarten. Förutom denna 
kurs har eleverna också möjlighet att går en kurs i marinbiologi och en kurs i 
fysionomi.
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språket en viktig del

Elevernas språkutveckling går som en röd tråd genom undervisningen.
– Våra kontakter på universitetet är överens om att alla gymnasielever de tar 

emot är för dåliga på att uttrycka sig i tal och skrift, säger Olle Bergh. Därför 
jobbar vi målmedvetet med att stärka elevernas språk. Vi är övertygade om att 
man blir bättre i sin disciplin om man utvecklar sitt språk och sitt tänkande 
kring sitt eget lärande.

En del i detta är att elever från Rosendal besöker grundskolor för att under-
visa om naturvetenskap.

– Det är jättespännande från ett didaktiskt perspektiv när våra elever måste 
fundera kring vad de yngre barnen kan ta till sig, säger Olle Bergh. Man lär sig 
ofta bäst själv när man måste lära andra.

Skolan har en idé om att utvidga detta till fler skolor. De har därför bjudit 
in NO-lärare från områdets högstadieskolor för att berätta om gymnasiet och 
om möjligheterna till samarbete. Även om han tror att Rosendal är duktiga på 
att lotsa elever från studieovana hem vidare mot en högskoleutbildning så är 
fortfarande andelen sådana elever som söker till Rosendal låg. Det betyder att 
de går miste om duktiga potentiella elever.

– För att fånga upp dem måste man börja tidigare än man gör idag. Vi 
måste visa dem att det naturvetenskapliga programmet inte är skrämmande 
och stödja dem i deras funderingar att bryta en familjetradition att inte bedriva 
akademiska studier.

staden-projektet

Staden är ett annat stort projekt eleverna får göra. Där ska eleverna i Åk 2 i 
grupper och efter givna förutsättningar utforma en stad. Lärarna bestämmer 
de yttre faktorerna som vilket klimat staden befinner sig i, vilka naturresur-
ser den har tillgång till, befintlig struktur och industriell nivå. Eleverna ska 
sedan utforma en stad som ska fungera i minst 500 år. Eleverna får jobba med 
hälsovårdsfrågor, transporter, energiförsörjning och annat. Elevernas städer kan 
också råka ut för oförutsedda händelser som en epidemi. Eleverna har ganska 
höga krav på sig att verifiera att deras föreslagna lösningar faktiskt kan fungera.

– Vill de klä en hel öken med solceller måste de visa att det är ekonomiskt 
görbart till exempel.

Grupperna får sedan redovisa sina städer för de andra eleverna och då 
försöka lyfta fram förtjänsterna med sin egen stad, medan andra elever får 
opponera.
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delar lärare med universitetet

Skolan har fyra lärare som även arbetar på universitetet. Praktiskt är det löst 
så att två är anställda av skolan och uthyrda till universitetet medan två är 
anställda av universitetet och uthyrda till skolan.

Det finns flera fördelar med att ha lärare med en fot i gymnasiet och en i 
akademien, säger Rosendals rektor Olle Bergh.

– Tack vare dessa lärare får vi tillgång till ett stort kontaktnät på universite-
tet. Vi vet vilka forskare vi ska fråga när vi vill samarbeta kring ett visst projekt. 
Den kontakten gör det också mycket lättare när vi exempelvis vill låna labora-
torieutrustning.

Ett viktigt skäl till att detta har gett så bra resultat är att dessa lärare rekryte-
rades från universitetet och specifikt för den roll de fyller, tror Olle Bergh.

– De man rekryterar för ett sånt jobb måste tycka att elevkontakten och 
arbetet med gymnasieskolan är viktigt. Därför är det viktigt att det blir rätt 
personer.

Viktigt hitta rätt kontakt

Just kontakten med rätt personer är något som Olle Bergh vill trycka på. 
– Universitetets strukturer är inte alltid så lätta att jobba med. Därför 

underlättar det väldigt mycket att ha det formella samarbetet som grund när vi 
ska ta kontakter på universitetet. Det är också till stor hjälp att de lärare som 
också jobbar åt universitetet har ganska bra koll på vem som gör vad där. 

På så sätt kan skolan lättare direkt hitta den person som faktiskt kan säga ja 
eller nej till ett konkret samarbetsprojekt.

Rosendal nyttjar sina universitetskontakter till att låta eleverna gå på gäst-
föreläsningar på universitetet, och lärare bjuder in forskare som kommer till 
skolan och föreläser. Gästföreläsare kommer också från Uppsalas näringsliv. I 
de fallen knyts kontakterna ofta via Uppsala BIO, en organisation som arbetar 
för att stärka biotekniksektorn i Uppsala. Varje elev får vara med om 3–4 gäst-
föreläsningar per läsår. 

Förutom ämnesfördjupande föreläsningar får eleverna föreläsningar om 
andra färdigheter. Ett sådant exempel är en stående föreläsning i projektme-
todik. Den föreläsningen ger en forskare från GE Healthcare. Föreläsningen 
i projektmetodik visar eleverna att man faktiskt arbetar i grupp på projekt på 
det här sättet. De får se att den typen av grupparbeten inte är något skolan 
kommit på.

En annan återkommande föreläsning för naturvetareleverna behandlar 
arbetslivet i Uppsala – vad det finns för företag, vilka typer av arbetskraft före-
tagen behöver, vilka utbildningar blivande arbetstagare behöver, hur företagen 
är organiserade och vilka karriärvägar det finns.
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Härnösand samarbetar kring bioteknik

härnösands	gymnasium	är	en	av	de	gymnasieskolor	i	sverige	som	har	
ett	etablerat	samarbete	med	en	högskola	på	NV-området.	I	härnösands	
gymnasiums	fall	är	samarbetet	med	mittuniversitetet.	samarbetet	har	
fortgått	åtskilliga	år,	men	håller	nu	på	att	fördjupas	i	och	med	att	gymna-
siet	driver	en	nationell	spetsutbildning	i	biomedicin.

Härnösands gymnasium och Mittuniversitetet samarbetar kring flera delar av 
gymnasieelevernas utbildning. Universitetet bidrar med föreläsare, erbjuder 
spetseleverna att gå högskolekurser och hjälper på olika sätt till kring elevernas 
examensarbeten.  

– Det är roligt för eleverna att få träffa förebilder som är aktiva i fronten på 
ett forskningsområde, säger Per Jonasson, en av de lärare som är ansvariga för 
samarbetet. Det är värdefullt att kunna åka iväg att och titta på och kanske få 
utnyttja utrustning som NMR eller gaskromatografer, utrustning som vi aldrig 
skulle ha råd att ha på gymnasiet. Det ger eleverna en chans att få resultat de 
aldrig hade kunnat få annars.

Föreläsare från sundsvall och umeå

Forskare från Mittuniversitetet föreläser med jämna mellanrum på gymnasiet. 
Det gäller i första hand på gymnasiets fördjupningskurser. De etiska aspek-
terna av biotekniken är ett område där Per Jonasson tycker att det har varit 
värdefullt att ha aktiva forskare som gästföreläsare.

– De är väldigt insatta i vad man kan göra med den senaste biotekniken och 
debatten om vad som ska vara tillåtet. Därför är de ofta väldigt duktiga på att 
lyfta fram de kontroversiella frågorna och hålla i en diskussion med eleverna 
kring det, säger han. Det kan exempelvis gälla fosterdiagnostik, där man med 
nya genetiska markörer kan hitta mycket mer än för bara några år sedan. Vad 
ska gälla moraliskt och lagligt?

Gästföreläsare kan också vara värdefulla genom att de kan ge lite extra och 
ge en annan vinkel på ämnet i fråga. 

– Vi har till exempel haft en föreläsning om astronomi och miljö, om hur 
växthuseffekten påverkas av och påverkar företeelser i jordens närhet eller övre 
atmosfär.

Per Jonasson säger att en elev mellan tummen och pekfingret har en gästfö-
reläsare per termin på en fördjupningskurs. Det händer också att forskare från 
universitetet håller mer allmänna föreläsningar. 

– Det har bland annat varit en astronomiföreläsning för alla som läser 
naturkunskap som en forskare går in och tar när han har tid. Han har också 
arrangerat så elever fått följa med och titta på stjärnor i hans stjärnkikare.
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Gästföreläsarna kommer inte enbart från Mittuniversitetet. Gymnasiet har 
också etablerade kontakter med universitetet i Umeå sedan Per Jonassons kol-
lega Johanna Björk Jonasson arbetade där. Det har även hänt att elever gjort 
delar av projektarbeten i Umeå.

projektarbeten ger mersmak

Projektarbeten är ett annat område där det finns ett etablerat samarbete. 
– När en elev vill göra ett projektarbete så försöker vi ordna så eleven 

åtminstone kan göra delar av projektarbetet i en forskargrupp, säger Per Jonas-
son.

Det kan handla om att göra enskilda mätningar eller analyser. Men det finns 
också fall där en elev gjort i princip hela sitt projektarbete på högskolan. Ofta 
är det doktorander som tar hand om eleverna. 

De elever som gör hela eller delar av sina projektarbeten på högskolan är för 
det allra mesta väldigt nöjda. De blir positivt överraskade över att forskarna 
och doktoranderna tar sig tid att faktiskt hjälpa och visa dem, och att tolka 
resultaten.

– Den positiva erfarenheten är nog ett plus när de ska fundera på att söka 
vidare, tror Per Jonasson. Jag har sett elever som blivit heltända just på grund 
av projektarbetet. 

Han tror också att kontakterna ger gymnasieeleverna en mer nyanserad bild 
av den akademiska världen. Där spelar kanske kontakten med doktoranderna 
störst roll. Gymnasieeleverna ser att de är ganska vanliga ungdomar i nästan 
samma ålder som dem själva. Det gör det säkert lättare för dem att se sig själva 
i den rollen.

personliga kontakter en nyckel

Kontakterna kring projektarbetena är inte formaliserade i den mening att 
det finns en i förväg spikad procedur för vem som ska kontakta vem. För det 
mesta tar någon av lärarna på gymnasiet kontakt med en lämplig forskare.

– Det har aldrig varit några problem, säger Per Jonasson. De har alltid varit 
väldigt välvilligt inställda till våra önskemål.

En viktig drivkraft bakom kontakterna med högskolan är att två av gymna-
siets lärare är forskarutbildade. Både Per Jonasson och Johanna Björk Jonasson 
har i olika omgångar jobbat på Mittuniversitetet.

– De flesta universitet och högskolor är nog positivt inställda till att hjälpa 
till på det här sättet. Men det blir givetvis mycket smidigare om man har per-
sonliga kontakter. Vi behöver inte först kontakta en professor eller prefekt för 
att ta en kontakt utan kan gå på rätt person direkt.
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Vinst även för högskolan

Per Jonasson är övertygad om att Mittuniversitetet ser samarbetet som en 
ömsesidig vinst. De får en mycket bra kanal för att marknadsföra sig mot 
potentiella studenter mot att de ställer upp med föreläsare och projektstöd. För 
högskolan är det en chans att få en betydligt mer högkvalitativ kontakt med 
blivande studenter än vad de annars får, då den enda kontakten kanske är en 
glättig broschyr. Även denna kontakt från högskolans sida tycker Per Jonasson 
att man ska utnyttja så det ger så mycket som möjligt för alla parter.

– När en högskola kommer hit och informerar i brukar vi be dem att hitta 
på något som går att koppla till utbildningen här. Kanske hålla en föreläsning 
eller en uppvisning eller något liknande. 

Ofta är högskolorna mer än villiga att gå gymnasiet till mötes. Om en elev 
är intresserad av vad Mittuniversitetet har för utbildningar och vill ha mer än 
en broschyr så brukar det inte vara några problem att arrangera ett besök. Då 
brukar högskolan skräddarsy ett besöksprogram som passar det intresse eleven 
ifråga har.

spetsutbildningarna utökar samarbetet

Höstterminen 2009 startade Härnösands gymnasium en spetsutbildning i bio-
kemi. I och med den kommer samarbetet med Mittuniversitetet att fördjupas. 
Spetsutbildningen ger också skolan delvis nya utmaningar.

– Spetsklassen blir en ganska speciell grupp elever med stor motivation. Det 
betyder att de ofta kommer längre i kurserna och är mer enhetliga i hur långt 
de kommer i gruppen. De har också valt utbildningen för att de är intresserade 
av biologi och medicin, så vi riktar in undervisningen mer mot dessa ämnen. 
Det kommer också att finnas vissa kurser som bara spetseleverna kan gå. Allt 
detta påverkar givetvis undervisningen en del.

Spetseleverna kommer att kunna läsa A-kurser i matematik, biologi och 
kemi på Mittuniversitetet. För att lämna utrymme för detta har skolan valt att 
komprimera NV-kurserna till årskurs 1 och 2. Det betyder att eleverna efter 
årskurs 2 har formell behörighet att gå högskolekurserna. Mittuniversitetet har 
även åtagit sig att ställa upp med handledare för de av spetseleverna som vill 
göra sitt examensarbete i en forskargrupp.

Per Jonasson berättar att de snart ska iväg med årskurs 1-klassen på spetsut-
bildningen för att besöka en forskningsstation. Det är en del av den kontinu-
erliga kontakten man vill att spetseleverna ska få med den akademiska världen. 
Spetseleverna ska också få besöka SLU i Uppsala.
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Bra med bredare vetenskaplighet

Föreläsningssamarbetet kommer också att utökas för spetskursen. Det kommer 
att bli vanligare att forskare går in och tar vissa specialföreläsningar inom vissa 
kurser. Men det blir egentligen först under tredje året, och dit har man inte 
kommit än. 

Studiebesöken kommer att skilja sig en del för spetseleverna jämfört med 
för de vanliga naturvetareleverna. De kommer att få mer organiserad informa-
tion om vad olika forskargrupper gör, se vilken utrustning som finns, vilka 
ämnesområden som Mittuniversitetet är bra på och vilka kurser de kan söka.

Spetsutbildningarna har inte inneburit något behov av särskild kompetens-
utveckling för lärarna på Härnösands gymnasium.

– Det är mer så att jag och Johanna nu får möjlighet att utnyttja en större 
del av vår repertoar, säger Per Jonasson.

Härnösands kommun har skjutit till pengar för att stimulera gymnasiesko-
lorna i kommunen att samarbeta med universitetet även när det gäller språk, 
historia och religion. Johanna Björk Jonasson är övertygad om att det även 
gagnar naturvetareleverna.

– Det finns i målet för hela NV-programmet att det ska vila på en veten-
skaplig grund. Det målet måste rimligtvis stärkas om eleverna får lära sig att 
förhålla sig kritiskt och vetenskapligt även i ämnen.

odla bra och regelbundna kontakt

Det första råd Per Jonasson vill ge till de gymnasieskolor som vill starta ett 
samarbete med en högskola är att hitta en bra kontaktperson. En bra början 
kan vara en prefekt inom ett lämpligt ämnesområde. Han pekar också på hur 
värdefullt det är att ha kontakt med doktorander.

– Det är egentligen dem man vill ha kontakt med. Men de byts ut med 
jämna mellanrum, så man måste ha en kontakt bland den fasta personalen, 
men någon som kan organisera ett samarbete med doktorander.

Han tror också att det är viktigt att träffas regelbundet. På så sätt är det 
lättare att odla samarbetet under mindre formella former, och det går att bolla 
idéer på ett friare sätt.

– Jag skulle gärna själv vilja utarbeta någon sorts akut där gymnasieelever 
kan få hjälp av högskolestudenter eller doktorander. Det kan också ge en bra 
möjlighet till kontakt. Om det kommer en civilingenjör och hjälper en med 
matten så får man ju se att de inte är några konstiga kufar utan trevliga unga 
människor som man helt plötsligt inser att man kan identifiera sig med. Då 
kanske gymnasieeleven inser att det kan vara ett bra val att läsa matte ändå.

Just Härnösands gymnasium behövde inte förstärka sin kompetens i och 
med att man redan hade två disputerade lärare. Men har skolan inte den typen 
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av lärarresurser behövs det förmodligen kompetensutveckling för lärarkåren 
för att klara något som motsvarar spetsutbildningarna, tror Per Jonasson. Ett 
alternativ kan givetvis vara att försöka förstärka med forskarutbildade lärare. 

– Ska detta sätt att arbeta vara något som man vill ska befästas på skolor där 
det inte finns forskarutbildade lärare så måste man stimulera till det uppifrån, 
säger Johanna Björk Jonasson bestämt. Det kunde vara bra med ett forum där 
man kan diskutera den här typen av frågor och man borde kanske formali-
sera att den här typen av kontakter ingår i uppdraget. Det kan inte hänga på 
enskilda eldsjälar. Då kommer det inte att fungera.
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nya metoder och nära  
högskolekontakter på da Vinci

I	halmstad	ligger	da	Vinci.	det	är	en	del	av	kattegattgymnasiet	som	star-
tade	hösten	2004	med	målet	att	driva	undervisningen	med	andra	peda-
gogiska	metoder	än	de	vanliga.	Initiativtagarna	ville	bedriva	undervisning	
av	ämnena	i	sitt	sammanhang	istället	för	på	ämnesvisa	lektioner.	man	
ville	också	att	undervisningen	skulle	ha	en	tydlig	anknytning	till	dagens	
forskning	inom	både	akademin	och	näringslivet.

Da Vinci är en del av det kommunala Kattegattgymnasiet i Halmstad och 
har sammanlagt åtta naturvetarklasser. Da Vinci vill öka intresset för natur-
vetenskap och teknik bland ungdomar genom att samarbeta med högskolan 
och näringslivet och genom att arbeta i ämnesövergripande projekt. Eleverna 
genomför 2–3 gånger per termin längre projekt, ofta tillsammans med olika 
institutioner på Högskolan i Halmstad, ibland med andra forskningsinstitu-
tioner. Skolan erbjuder även tillsammans med högskolan i Halmstad eleverna 
högskolekurser i tillämpad matematik. De får också prova på avancerade mate-
matiska dataprogram och har fått bygga egna radiomottagare i ett ämnesöver-
gripande projekt.
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Undervisningen försöker hela tiden sätta in inhämtandet av kunskap i ett 
sammanhang. Att motivera eleverna att själva vilja hämta in kunskaper i olika 
ämnen är en av hörnstenarna i da Vincis arbetssätt. 

– Fysiken exempelvis får inte bli ett letande efter formler. Eleverna ska se 
och förstå vad fysiken används till, säger Frank Wedding, rektor på da Vinci.

presentera med postersession

En av de bärande idéerna på da Vinci är att så mycket som möjligt lära ut 
sakerna i sina sammanhang. Det betyder att eleverna i så stor utsträckning som 
möjligt ska få se exempel på där kunskaperna undervisningen lär ut används i 
praktiken – i företag eller inom den akademiska forskningen.

Ett projekt som elever från da Vinci genomfört gick ut på att eleverna skulle 
ta reda på vad en ingenjör verkligen gör. Eleverna fick då i grupper besöka 
olika företag där det jobbar ingenjörer. Alla grupper skulle sedan redovisa vad 
de kommit fram till att en ingenjör gör på företaget de besökt, vad företaget 
gör och vilken utbildning ingenjören hade. Resultaten skulle sedan presenteras 
i form av en poster under en postersession liknande de postersessioner som 
är vanliga på bland annat vetenskapliga konferenser. Där skulle alla grupper 
finnas tillgängliga för att svara på frågor om sin poster och gå runt och titta på 
och fråga om andra gruppers posters.

Förutom att denna typ av redovisning är ett sätt att arbeta som är vanligt 
i den akademiska världen så ger det också eleverna en möjlighet att tänka 
igenom vad de lärt sig. När de producerar postern måste de både sammanställa 
och värdera den information de har och välja hur de ska presentera den så den 
blir lättillgänglig för den som tittar på postern. 

spjutspetsforskning

Andra exempel på projekt som da Vinci-elever deltagit i:

• Studerat jästcellers åldrande.

• Studerat livmoderhalscancer.

• Studerat en ny metod för att hindra virus att infektera celler.

När det gäller det sistnämnda projektet rörde det sig verkligen om spjutspets-
forskning. Eleverna fick vara med när nya resultat testades i laboratoriemiljö på 
Göteborgs universitet.

Detta är också en viktig poäng i da Vincis pedagogik: eleverna ska få arbeta 
med de naturvetenskapliga ämnena sådana de används idag. 

– Det är ett ofrånkomligt problem med läroböcker att de pratar om naturveten-
skap som är decennier gammal, säger Frank Wedding. Eleverna tycker att det är 
väldigt stimulerande att de känner att de får hålla på med ”riktig” naturvetenskap.
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Det bidrar givetvis också till att eleverna känner att högskolan inte är något 
väsenskilt utan en naturlig fortsättning på deras gymnasiestudier.

Motivera eleverna att vilja veta

I ett projekt konstruerar eleverna ett energisnålt hus, ett så kallat passivhus. 
Det innebär att de ska rita huset med hjälp av ett dataprogram – dataundervis-
ning – räkna ut hur vilken vinkel på taket som är bäst och hur man isolerar 
huset för att hålla värmeförlusterna nere på en för resultatet acceptabel nivå – 
matte och fysik.

– Vi gjorde det här projektet när jag hade börjat tycka att matten tog emot, 
säger en da Vinci-elev. Men under projektet fick jag se vad matten skulle 
användas till, och det hjälpte motivationen. Man förstod också verkligen vad 
det innebär att bygga hus.

Passivhus är en byggsten i framtidens miljöarbete vilket gjorde att biologin 
kom in på ett hörn. Slutligen presenterades projektets resultat på engelska. I 
detta projekt deltog en högskoleingenjör som berättade om sina studier och 
mål.

– Det här är ett bra exempel på hur lärare från många olika ämnen samar-
betar i lag för att driva ett projekt, säger Frank Wedding. Det gör att vi med 
projekten kan täcka in de flesta ämnen och att eleverna kan få använda det de 
lär sig i en situation där de själva vill skaffa sig kunskaperna.

erövra det naturvetenskapliga språket

Språket följer med i de flesta naturvetenskapliga undervisningsmoment på da 
Vinci. Det finns nästan alltid både en språklärare – svenska eller engelska – i 
klassrummet tillsammans med ämnesläraren i det naturvetenskapliga ämnet. 
Det gör att även språket också hamnar i sitt sammanhang. Att integrera språk 
och naturvetenskap utgör också en viktig komponent i da Vincis arbete med 
att hjälpa eleverna erövra det naturvetenskapliga språket.

Ett exempel är just att presentera med posters. Det gör också att både lära-
ren i det naturvetenskapliga ämnet och språkläraren kan examinera uppgif-
ten. Eftersom eleverna gör den här typen av arbeten både på engelska och på 
svenska är såväl svenska- som engelskaläraren inblandad.

Högskolematte

Eleverna på da Vinci får även möjlighet att prova på att läsa mattekurser på 
högskolan. 

– Även de som kanske tvekar lite på sin matteförmåga eftersom de ”bara” 
har VG kan läsa en breddningskurs på högskolan, säger Jonas Ingesson, 
lärare på da Vinci. Det är en mycket bra möjlighet för dessa elever att se att 
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högskole matte inte är så mycket svårare än det de hållit på med själva, och att 
de som läser den inte alla är genier. På så sätt kan de känna sig betydligt tryg-
gare i att välja en naturvetenskaplig eller teknisk högskoleutbildning.

Ett annat betydelsefullt resultat av att eleverna läser på högskolan är att de 
får en bild av hur högskolan fungerar. På så sätt blir steget från gymnasiet inte 
så stort och skrämmande.

– Det ger också eleverna idéer om hur man kan förbättra gymnasieunder-
visningen, säger Jonas Ingesson. På högskolan får de lära sig att sätta upp egna 
modeller för att ta fram svar, jämföra svar från olika modeller och diskutera 
vilka modeller som är bäst. Det arbetssättet kan de ta med sig till skolan sedan.

Avdramatiserar högskolan

Besöken på högskolor och universitet ger också da Vinci-eleverna möjlighet 
att få en inblick även i andra aspekter i det akademiska livet. De har fått se hur 
studenter bor och har tittat på studentlivet. En direkt och naturlig kontakt 
med forskare har också avdramatiserat själva forskaridentiteten.

– De är ju vanliga människor, säger en elev och skrattar. Det är inte bara 
vita rockar

Det är annars lätt att stereotypen av forskare mer eller mindre smyger sig in 
i elevernas förväntningar av hur en forskare ska se ut och vara.

Eleverna har även fått provat på en högskoleföreläsning som en del av ett 
projekt och att skriva en vetenskaplig artikel, med teori, metod, analys och 
diskussion.

– Det är ett strukturmässigt annat sätt att skriva på än man annars gör i 
gymnasiet, som var spännande att prova på, säger en elev.

Eleverna har varit mycket positiva till högskolemomenten i sina utvärde-
ringar. De tycker att det varit roligt, mindre teoretisk och ”på riktigt”. 

roligare att undervisa

Vad har då varit de stora utmaningarna för da Vinci? 
– Arbetssättet kan innebära en utmaning mot det etablerade sättet att 

undervisa, säger Frank Wedding. Därför är det viktigt att man har en ledning 
som är beredd att ta några bataljer. Lärararbetslaget på da Vinci har exempelvis 
större möjligheter att påverka hur resurserna används, även om vi inte har mer 
resurser än andra naturvetenskapliga utbildningar. Det måste givetvis huvud-
mannen tycka är okej.

Jonas Ingesson säger att han som lärare måste vara beredda att vara mer 
flexibel med sin arbetstid än lärare i en traditionell skola.

– Men samtidigt ger det mer. Det är roligare att vara två lärare i klassrum-
met, det är roligare att få diskutera med eleverna och mer få handleda än 
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undervisa. Man får också synpunkter på projekten från lärare i olika ämnen, 
vilket är roligt och säkert bra för projekten. Annars är lärarjobbet mycket ett 
ensamarbete. Men så är det inte här.

Det tog en hel del ork och tid i början att hitta alla projekt. 
– Nu har jag en lång lista på kontaktpersoner i olika företag och inom uni-

versitets- och högskolevärlden, säger Frank Wedding. De flesta lärare har sina 
egna listor. Men i början hade vi inte alla de här kontakterna, och då var det 
mer jobb att sy ihop tillräckligt med bra projekt.

Men Frank Wedding påpekar att de forskare och företag da Vinci kontaktat 
i princip utan undantag har varit väldigt intresserade av att bidra.

kan vara en kamp

Sättet da Vinci tar sig an undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena stäl-
ler delvis nya krav på lärarna. Jonas Ingesson berättar att han fyllt på sin egen 
utbildning med breddningskurser i fysik.

– Det handlar inte om ”klassisk” fysik, utan mer om sådant som moderna 
energisystem, med vind-, sol- och kärnkraft. Kurser som ger det senaste på 
området och som tar upp vad man håller på med ute i samhället.

Matematiken har också erbjudit speciella problem.
– Det har varit svårt att hitta projekt som på ett bra sätt visar upp matema-

tiken i sitt sammanhang, säger Jonas Ingesson. Det jobbar vi fortfarande på.
Annars har arbetssättet satt sig bra och det har gått bra att ta in de nya lärare 

som behövts när programmet expanderat. Men Frank Wedding poängterar att 
det har varit viktigt att huvuddelen av lärarnas arbete ligger i da Vinci. Annars 
skulle det vara svårt att hålla ihop konceptet menar han.

– Då måste det finnas en skolledare som är beredd att ta den striden och 
som kan få ett tydligt mandat från ledningen.
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Huddinge breddar rekryteringen till kI

huddingegymnasiet	driver	sedan	2001	ett	brett	samarbete	med	karolin-
ska	Institutet.	målet	med	samarbetet	är	att	låta	elever	från	alla	skolans	
program	bekanta	sig	med	universitetsvärlden.	Genom	samarbetet	får	
eleverna	från	huddingegymnasiet	kontakt	med	kI	och	får	på	så	sätt	till-
gång	till	aktuell	medicinsk	och	naturvetenskaplig	forskning.

Tillsammans med KI arbetar Huddingegymnasiet med att ge en bred bild av 
det naturvetenskapliga området och inte minst vidga det till perspektivet hälsa 
i samhället. Men eleverna får också möta mer ”klassisk” naturvetenskap i form 
av forskning på biomedicinska laboratorier.

KI:s intresse i samarbetet är att försäkra sig om att kunna rekrytera de bästa 
eleverna till sina utbildningar. I dagsläget är även bostadsfrågan för potentiella 
högskolestuderanden en viktig fråga. Att förbättra rekryteringen från närområ-
det är då ett sätt att kringgå det problemet för KI.

kI presenterar sina utbildningar

Den så kallade KI-dagen är ett årligen återkommande evenemang där repre-
sentanter för Karolinska institutet kommer till Huddingegymnasiet för att 
presentera KI:s utbildningar.

Alla utbildningar har egna montrar och posters. De bemannas bland annat 
av elever från utbildningarna, som ibland kan vara elever som gått på Hud-
dingegymnasiet något eller några år tidigare. 

– Just att kunna prata med nästan jämnåriga brukar vara väldigt uppskattat 
bland gymnasieeleverna. De får också se att KI-studenterna tycker att utbild-
ningarna är intressanta och spännande, berättar Ylva Lokander, biträdande 
rektor på Huddingegymnasiet.

KI-representanterna berättar vad man gör på utbildningen i fråga, hur den 
är upplagd och vad man kan bli efter utbildningen. Utställarna brukar också 
erbjuda praktiska övningar och experiment som gymnasieeleverna kan prova 
på.

ser tydliga resultat

Att KI-dagarna har effekt är väldigt tydligt, säger Ylva Lokander.
– För tio år sedan visste eleverna inte särskilt mycket om vad man kan bli på 

KI. De kunde räkna upp läkare, sjuksköterska och kanske tandläkare. Så är det 
inte idag.

Nu vet eleverna exempelvis att man kan bli biomedicinsk analytiker – ett 
yrke som var helt okänt för eleverna för tio år sedan. KI har också sett att 
de nu har fler sökande till BMA-programmet från Huddinge. Andra yrken 
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eleverna fått upp ögonen för är 
exempelvis dietist, tandhygienist 
och optiker. De har fått en helt 
annan bild av var man kan jobba 
med sådana utbildningar i baga-
get och har insett att det inte 
bara är de som har toppbetyg 
som kan få spännande jobb.

– De har bland annat sett att 
man inte behöver bli läkare för 
att kunna arbeta med att hjälpa 
andra människor. Jag har sett 
elever som inte tänkt läsa vidare, 
och sedan står där som röntgen-
sjuksköterskor, något de inte 
haft en aning om ens fanns utan 
mässan.

Hon berättar också att mässan 
gör att en del elever inser vad de 
inte ska välja men kanske hade 
valt annars. Så tack vare mässan 
slipper de börja på en utbildning 
som inte hade passat dem.

Mässan är betydelsefull även för andra än naturvetareleverna. Flera sam-
hällsvetarelever och en och annan elev på det estetiska programmet hittar en 
utbildning eller ett yrke de tycker verkar intressant på mässan. Någon som är 
intresserad av att utforma saker kanske tycker att tandtekniker kan vara ett bra 
yrke. Det finns också mediaelever som besökt KI:s informationsavdelning. Så 
Huddigegymnaiset tycker att man har lyckats även med att bredda intresset till 
annat än naturvetarelever. En konsekvens av detta är att Huddingegymnasiet 
startat en profil på samhällsvetarprogrammet med inriktning mot samhällsme-
dicin.

En annan positiv aspekt av högskolesamarbetet är att även lärarna får ta del 
av ny forskning, något som de flesta lärare upplever som mycket positivt.

projektarbeten på högskolan

Varje år i årskurs två gör elever från Huddingegymnasiet projektarbeten på 
högskolan. Många projektarbeten görs på KI, men via kemilektorslänken kan 
man även erbjuda projektarbetsplatser på andra högskolor. Det börjar med 
att någon från KI kommer till skolan och berättar vad det innebär att arbeta 
i projekt. Sedan får eleverna en uppgift och en handledare på exempelvis KI. 
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Handledaren är ofta en doktorand. De försöker även hitta projektarbeten för 
samhällsvetare.

Genomgående är att gymnasieelevernas projektarbeten ingår i pågående 
forskningsprojekt. De innebär mycket praktiskt laboratoriearbete och eleverna 
får vara med i forskningsgruppens arbete. Eleverna får också en handledare på 
skolan, som är den som slutligen sätter betyg. Eleverna gör ofta själva arbetet 
över sommaren och ägnar sedan terminen åt att jobba vidare med rapporten. 
De flesta projektarbeten görs på KI, men elever har även fått plats på Stock-
holms universitet, Södertörns högskola och 2010 var en elev för första gången 
på SLU i Alnarp. 

Eleven som besökte Alnarp fick göra sitt projektarbete om malariamyggor, 
där forskningsprojektet gick ut på att hitta feromoner som får myggan att inte 
bita. I projektet ingick analyser med gaskromatograf och beteendevetenskap-
liga studier på myggorna. 

– Det var verkligen kul att få prata med forskarna, berättar eleven. Jag blev 
lite förvånad över hur ”normalt” allting var. Inget jättelabb med stora konstiga 
maskiner och inga osociala forskare.

En annan elev gjorde projektarbete på Arrheniuslaboratoriet och studerade 
hur bakterier rör sig. Målet med forskningsprojektet var att ta fram nya läke-
medel. I arbetet ingick att odla bakterier och studera dem i mikroskop för att 
följa deras rörelser.

Forskare föreläser på skolan

Ett resultat av skolans samarbete med KI är att forskare kommer till Hud-
dingegymnasiet och föreläser om naturvetenskapliga och medicinska ämnen. 
Under sin utbildningstid på Huddingegymnasiet får en elev sex högklassiga 
föreläsningar med mycket kvalificerade föreläsare. Skolan försöker se till att 
ämnena för föreläsningarna är sprida över alla naturvetenskapliga områden, 
från biokemi till folkhälsa.

– Föreläsningarna är ett sätt att föra in dagens kunskap i undervisningen, 
säger Ylva Lokander. Föreläsningarna ska också beröra så många som möjligt 
och är en möjlighet för gymnasieeleverna att välja sig vid föreläsningen som 
undervisningsform. 

En sådan föreläsning hölls av professorn i internationell hälsa Hans Rosling, 
som verkligen sätter sin forskning i ett globalt samhällsperspektiv. Ylva Lokan-
der berättar att lärarna i samhällsvetenskap senare använde delar av föreläs-
ningen i sin undervisning.

– Eleverna tycker givetvis att det är rätt kul att det kommer folk och förelä-
ser som de läst om i tidningarna.

En annan sådan föreläsning handlade om medicinskt hjälparbete i Afrika. 
Föreläsaren – som var hudläkare – berättade att i ett av länderna där hon varit 
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fanns det bara en hudläkare, så den period hon var där fördubblades antalet. 
Den typen av information gör att eleverna verkligen får klart för sig vad den 
medicinska och naturvetenskapliga kompetensen kan betyda för människor.

stor fördel tycker eleverna

Huddingeelever har också en möjlighet att delta i matematikföreläsningar på KTH. 
Förutom att dessa elever får kontakt med högskolematematiken får de också prova 
på föreläsningar med upp till 150 deltagare. Eleverna kan också läsa en breddnings-
kurs i biologi på Södertörns högskola och får göra laborationer på högskolan.

Forskarkontakterna ger eleverna en möjlighet att se och träffa forskare på 
nära håll. Det är annars vanligt att eleverna fått sin bild av forskare från CSI 
eller Hollywood-filmer, där forskare ofta kan framstå som lite udda och nör-
diga typer som eleverna kan ha svårt att identifiera sig med. Nu får de chansen 
att se att forskarna är som folk är mest och att de inte behöver leva upp till 
någon särskild mall för att kunna läsa naturvetenskap eller medicin.

De elever som lämnat Huddingegymnasiet tycker att de har en stor fördel i 
och med de kontakter de redan haft med högskolan. Bara upplevelsen av att de 
vet vad högskolan handlar om, vad man pratar om i en forskargrupp, hur man 
läser en vetenskaplig artikel är värd oerhört mycket för dem. De får också se 
hur internationell forskarvärlden är, eftersom i princip varje forskargrupp har 
representanter från flera länder.

Viktigt hitta rätt kontakt

För att ge stadga och kontinuitet i samarbetet finns det en samarbetsgrupp där 
representanter för utbildningar på KI sitter tillsammans med Ylva Lokander, 
Huddingegymnasiets rektor och två lärare. De två lärarna från gymnasieskolan 
i gruppen roterar mellan lärarna på skolan. Det gör att samarbetet förankras i 
hela lärargruppen på skolan. I botten på samarbetet ligger en skriven överens-
kommelse mellan Huddinge kommun och Karolinska institutet.

En svårighet man ibland stött på när man försökt kontakta andra högskolor 
än KI är när högskolan i fråga har en specifik kontaktperson som all kom-
munikation måste gå genom. Det har nästan alltid fungerat betydligt bättre 
om en kontaktperson på skolan kan leta reda på rätt person på högskolan och 
knyta en kontakt.

Ylva Lokander vill därför gärna se att högskolornas forskargrupper får 
tydligare information om att de faktiskt kan ta emot gymnasieelever. En annan 
utmaning har varit att få grepp om vad gymnasiet och en högskola kan samar-
beta kring. Det kan vara svårt att veta vad som är rimliga förslag från skolans 
sida. Istället för en öppen fråga från KI:s sida vore det ofta enklare att få välja 
från en lista, tycker de ansvariga på Huddingegymnasiet.
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Huddinge arbetar nu med att vidga sina kontakter även till näringslivet. 
Tanken är att företag också ska komma och berätta vad det gör och via vilka 
utbildningar och tidigare yrken de som jobbar på företaget hamnat där. Man 
hoppas också på sikt kunna erbjuda platser för projektarbeten på företag.
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samarbete med spets på ehrensvärdska

ehrensvärdska	gymnasiet	i	karlskrona	har	sedan	åtskilliga	år	ett	etable-
rat	samarbete	med	den	lokala	tekniska	högskolan.	Grunden	i	samarbetet	
har	ända	från	början	varit	att	högskolan	och	gymnasiet	haft	gemen-
samma	lärare.	därigenom	har	gymnasiets	elever	fått	prova	på	och	se	
vad	högskolestudier	innebär.	Nu	har	samarbetet	fördjupats	i	och	med	
den	spetsutbildning	i	matematik	som	gymnasiet	ger.

Ehrensvärdska skolan i Karlskrona är en av de skolor som har en ganska 
långvarig erfarenhet av samarbete med en högskola. I Ehrensvärdskas fall med 
Blekinge tekniska högskola, BTH. Lärare från högskolan föreläser på gymna-
sieskolan och skolans elever kan göra examensarbeten på högskolan. Samarbe-
tet tar sig också mindre formella uttryck som gemensamma tipspromenader 
och en pizzakurs.

Ehrensvärdska gymnasiet är också en av de gymnasieskolor som driver en 
spetsutbildning. i detta fall i matematik. Spetseleverna får bland annat under 
gymnasieutbildningen möjlighet att läsa breddnings- och fördjupningskurser 
på högskolan. 

En nyckel för samarbetet är de nära kontakterna mellan gymnasiet och 
högskolan, där de båda bland annat sedan länge delat på lärare.

Alltid delat lärare

Historien för samarbetet går tillbaka till högskolans begynnelse. BTH är en 
liten högskola som från början inte var fristående. En lösning blev då att dela 
personal med gymnasieskolan. Därför finns det en historia av att dela personal. 
Ur detta utbyte har samarbetet vuxit.

– Det har gett ett väldigt bra samarbetsklimat, säger Mattias Liedholm, rek-
tor på Ehrensvärdska gymnasiet. Tack var att vår personal befinner sig i bägge 
världarna så snappar de upp ny forskning och nya projekt. Det gör att det blir 
lättare att se till att undervisningen handlar om dagens forskning och dagens 
teknik, och att vi kan plocka in forskare i undervisningen.

BTH har också årligen arrangerat en Teknikens dag, där elever från gym-
nasiet får titta på labblokaler och delta i föreläsningar, och Ehrensvärdska 
arrangerar en mässa som BTH varit delaktig i. Högskolan erbjuder även kurser 
riktade till gymnasie- och högstadielärare och sponsrar varje år ett antal elever 
som får åka på Sonja Kovalevskydagarna i Uppsala.

Matematik med spets

Sedan ett drygt år tillbaka driver Ehrensvärdska gymnasiet en spetsutbildning i 
matematik. Spetseleverna får kontakt med BTH under flera delar av sin utbild-
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ning. Alla elever kommer någon gång per år att få vara med på en föreläsning 
som någon av högskolans forskare håller. De kommer också att få möjlighet att 
vara med på forskningsseminarier på högskolan. 

Spetseleverna får också besöka mentorsföretag i länet, där de får studera hur 
företagen tillämpar matematik i sin verksamhet, vilka verktyg de använder och 
hur olika personer med olika yrken använder matematiken i sina jobb.

Den mest påtagliga delen av samarbetet som eleverna ser är att de får möj-
lighet att läsa kurser på högskolan. Spetseleverna kan läsa breddningskurser 
i matematikens historia, spelteori, kryptering, linjär algebra, analys, algebra 
och diskret matematik på upp till sammanlagt 45 högskolepoäng. Gymnasie-
eleverna läser dessa kurser tillsammans med högskoleelever när det finns 
sådana som ska gå samma kurs. Skolan försöker även erbjuda intresserade 
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elever från de vanliga naturvetarklasserna att gå dessa kurser. Kurserna går 
parallellt med en systerkurs på spetsutbildningen som ska fungera som kom-
plement. 

Eleverna har också fått följa med forskare och doktorander från högskolan 
på en återkommande forskningsdag i Växjö, som är ett samarbete mellan hög-
skolorna i Växjö, Kalmar och Karlskrona. 

– Även om matten kanske är svår för dem så är det inspirerande för dem att få 
lyssna på doktorander som berättar om vad sin forskning, säger Eva Pettersson, 
forskare på BTH som länge varit engagerad i samarbetet med gymnasiet. De får 
en uppfattning av vad en doktorand gör och vad matematisk forskning är.

populär pizzakurs

Ett av de mindre formella tillfällen när spetseleverna får träffa forskare och 
studenter från högskolan har varit den så kallade pizzakursen. Den arrangeras 
av två forskare från BTH som bjudit in gymnasieeleverna till en matematisk 
problemlösningskväll. Där har gymnasieeleverna i grupper om tre fått lösa 
problem, ofta tillsammans med några studenter från högskolan och med hjälp 
från forskarna när det behövts. Kvällarna har olika tema, exempelvis Vinnande 
strategier eller Tävlingsmatematik. Kvällen har avslutats med en gemensam 
pizzamiddag, där gymnasieeleverna kunnat prata med forskare och studenter 
under avslappnade former. 

– De här eleverna kan ibland känna sig lite utanför ibland, på grund av sitt 
intresse. Men här kan de få träffa andra som har ett liknande intresse. Det är 
värt en hel del socialt, säger Eva Pettersson, en av de forskare på BTH som 
drivit pizzakursen.

Kursen har varit helt frivillig och ger inga poäng. Ändå har uppslutningen 
varit nära hundraprocentig.

– Det här har varit en frivillig verksamhet, men vi har i princip haft ett 
hundraprocentigt deltagande, säger Per Gralvik, lärare på Ehrensvärdska och 
koordinator för spetsutbildningen. Nu tjatar årets ettor på att vi ska dra igång 
en pizza-kurs i år också, säger han och skrattar.

eleverna nöjda

Forskare och doktorander från högskolan har varit på Ehrensvärdska och lekt 
med robotar tillsammans med gymnasieeleverna, och eleverna bjöds av BTH 
på en utflykt med middag och tipspromenad där de fick lösa matematiska 
problem tillsammans med en doktorand och en forskare. 

– Det är värdefullt för våra elever att de ser att de kan vara med och lösa 
problem när det handlar om logik och inte om rena matematikkunskaper, 
säger Per Gralvik.
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Han berättar att det är ganska vanligt med den typen av spontana utbyten. 
– I och med att jag är på högskolan med jämna mellanrum så får jag ganska 

ofta nya erbjudanden om att högskolan kan komma och göra roliga grejer.
Eleverna är generellt väldigt nöjda med den undervisning och de träffar de 

har med högskolan. Det gäller både spetseleverna och de som går det vanliga 
naturvetenskapliga programmet. De märker att deras lärare är väl förankrade i 
sina kunskaper och att de får en bra utbildning. Det finns också tydliga tecken 
på att samarbetet påverkar elevernas val efter gymnasiet, berättar Mattias Lied-
holm.

– Andelen elever som läser vidare är väldigt högt jämfört med andra kom-
muner. 

ringar på vattnet

Samarbetet ger även effekter åt andra hållet för Ehrensvärdska.
– När vi fick spetsutbildningarna så hade vi nästan 70 procent mer sökande 

till det naturvetenskapliga programmet, och alltså inte bara till spetsprogram-
met, säger Mattias Liedholm. Då ska man dessutom tänka på att elevunderla-
get som helhet minskar. Ryktet bland de som söker säger att vi har den bästa 
gymnasieutbildningen, och det är tack vare det här samarbetet. Utan samarbe-
tet hade vi heller inte fått spetsutbildningen i matte.

Spetsprogrammet har också startat ett intresse i hela regionen. Wämmö-
skolan har redan startat en matteprofil på högstadiet och i grannkommunen 
Olofström är Ehrensvärdska direkt inblandade i ett annat högstadieprojekt. 

Som det ofta är så fungerar samarbetet så bra för att det ger fördelar åt 
båda parter. BTH är en relativt liten högskola och ser en chans att säkra sitt 
elev underlag. Samarbetet gör också att högskolan får bättre möjligheter att 
rekrytera de riktigt duktiga eleverna och på så sätt säkra sin egen spets inför 
framtiden.

utmaningar

Ett av de områden som Mattias Liedholm vill höja lite av ett varnande finger om 
för andra gymnasieskolor som vill starta denna typ av högskolesamarbeten är att 
det inte alltid är så lätt att veta vem på högskolan man ska ta kontakt med.

– När jag vill jag starta ett nytt samarbete började jag tidigare med att 
kontakta en sektionschef på den sektion jag ville samarbeta med. Det gick bra 
i början av projekten, men slutade alltid med att sektionschefen måste fråga 
någon högre upp i högskolans organisation. Så nu går jag direkt på högskolans 
rektor. Det fungerar mycket bättre.

Han upplever det som ett potentiellt problem att den typ av samarbete med 
högskolan som Ehrensvärdska bedriver till stor utsträckning bygger på att det 
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finns eldsjälar som driver på. Han pekar även på att det är viktigt att tänka 
igenom vad ett samarbete kan ge både för gymnasieskolan och för högskolan 
innan man tar en kontakt, och att ha med eleverna tidigt i projektet så att man 
vet att projektet intresserar dem.

Det finns även potentiella ekonomiska problem. Gymnasieeleverna kan inte 
få ut några högskolepoäng innan de tagit sin gymnasieexamen. Det kan ställa 
till problem med hur poängen ska registreras. Men högskolan får heller inte 
betalt av staten för eleverna förrän poängen registrerats. 

– Det finns exempel på högskolor som nobbat gymnasielever att gå högsko-
lekurser om de inte fått betalt av gymnasieskolan först. 

På den punkten tror Mattias Liedholm att det finns ett utrymme för stats-
makterna att underlätta denna typ av samarbeten.
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vad säger 
forskningen?

ForsknIngen HAr Mycket Att säga om hur och varför barn och ung-

domar väljer eller inte väljer en bana som naturvetare eller ingenjör. 

det har att göra med hur ungdomarna vill skapa sin identitet, vad de 

har för bild av naturvetare och ingenjörer – och naturvetenskap och 

teknik, och det har också att göra med hur högskolorna bemöter nya 

studenter. detta kan du läsa om på följande sidor.

på dessa sidor finns sex texter som berättar vad forskningen har att 

säga om olika aspekter av ungdomars möte med naturvetenskap och 

teknik, både som ämne och som utbildningsväg. många av texterna 

vänder sig till dig som jobbar med elever som funderar på sitt fram-

tida yrkesval. men här finns även forskare som utifrån både forskning 

och praktiska erfarenheter skriver om nya studenters möte med den 

högre utbildningen. att göra naturvetenskap och teknik ett attrakti-

vare val för ungdomar handlar både om att underhålla och odla det 

intresse barn och ungdomar ofta har och att bemöta de som väljer 

naturvetenskap eller teknik på ett sådant sätt att de fortsätter. För 

att göra detta på bästa sätt måste vi också förstå naturvetenska-

pens och teknikens roll och plats i dagens samhälle och i dagens 

skola. på de kommande sidorna kan du läsa vad ett antal forskare 

har att säga om bland annat dessa frågor.

iii
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brItt	lINdahl 
Högskolan kristianstad

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

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

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

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

samhällets och industrins behov viktiga liksom allmänbildningen 

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

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

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

Från 5:an till 9:an

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

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

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

eleverna i grundskolans tidiga år vill ha spektakulär no

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



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

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

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

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

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

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

no intressant men inte intressantast

När jag började studien i femman sa nästan alla elever att det mesta i skolan 
var bra och intressant och att de kände sig mycket duktiga i skolan. Sett till de 
enkäter jag gjorde är det också i femman som eleverna uppfattar sig som mest 
intresserade och duktigast i skolan. 
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I enkäterna har de varje år bland annat fått frågan Hur duktig tycker du 
att du är i följande ämnen? och Hur intresserad är du av att lära mer i följande 
ämnen?. Eleverna känner sig duktiga och intresserade att lära mer i alla ämnen 
(inga medelvärden var negativa) men det finns ändå en skillnad mellan de 
olika ämnena. Intresset för OÄ, är lägre än för andra ämnen redan i femman, 
framför allt hos flickorna.

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

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

eleverna konserverar sitt intresse

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

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

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

Att börja tidigare kan påverka attityder och intresse

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

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

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

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

vidare.” 

Andra jämför med glosinlärning i engelska. 

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

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

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

det är tråkigt.” 

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

svårt att förankra kunskapen i verkligheten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

den ”trista” studiemiljön har stor betydelse

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

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

som det luktar sen då.”

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

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

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

Flera faktorer avgör valet av gymnasieprogram

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

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

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

oklar koppling mellan val och förståelse för begrepp

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

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

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

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

olika motiv för val visar på köns- och kulturskillnader

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

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

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

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

en gammal fråga

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

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

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

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

grundskolan ska ge allmänbildningen

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

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

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

nyfikenheten kan fungera som redskap för att förstå begreppen

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

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

Om det ska vara någon mening med tidig NO-undervisning måste den 
möta det intresse som eleverna har. Om de yngre eleverna är mest intresserade 
av det fantastiska och spektakulära så låt dem syssla med det. I den åldern kan 
fantasin utgöra det starkaste och mest effektiva inlärnings instrumentet. Om 
de äldre eleverna är intresserad av den naturvetenskap och teknik som finns 
i Illustrerad vetenskap eller i olika Tv-program så låt oss utgå från den. Erfa-
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renheten från läsinlärningen, att det är viktigare att barn läser än vad de läser, 
kan vara värda att pröva även i NO. Om en sensationell artikel väcker större 
nyfikenhet än läroboken låt oss utgå från den. Sen är jag ändå helt övertygad 
om att en skicklig lärare kan få med alla viktiga begrepp oavsett utgångspunkt. 

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

gymnasievalet handlar om identitet och självbild

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

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

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

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

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

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

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

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

the excitement, and the intellectual power of science.” 

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

Identitetsresan
under	hela	livet	förändrar	och	utvecklar	vi	den	vi	är.	att	skapa	sin	egen	
identitet	är	en	resa	som	letar	sig	nya	vägar	när	tiderna	ändras.	den	här	
identitetsresan	är	särskilt	viktig	för	de	som	är	unga	idag	och	har	stor	
betydelse	för	deras	val,	exempelvis	av	framtida	utbildning.	med	bättre	
insikt	i	hur	denna	resa	ser	ut	kan	vi	utforma	dagens	utbildningar	så	de	
bättre	än	idag	fångar	upp	vad	de	blivande	studenterna	tycker	är	viktigt.

Hur tänker dagens ungdomar när de väljer utbildning? Om man tittar på hur 
trender och attityder ser ut kan det verka svårt att förstå vid en första anblick. 
Samtidigt som blivande studenter inom högre utbildning känner ett stort allvar 
inför sina studieval så har många mycket kortsiktiga perspektiv för sina val och 
fattar beslut på grunder som kan tyckas obetydliga för en äldre betraktare. I en 
europeisk undersökning (EC, 2008) höll 92 procent av de svenska ungdomarna 
med om att ungdomars intresse för naturvetenskap är en nödvändighet för fram-
tida välstånd. Enligt samma undersökning var också nyheter om naturvetenskap 
och teknik något som intresserade 63 procent av ungdomarna i Sverige. Samti-
digt är det betydligt färre som vill läsa vidare inom dessa områden.

I det här kapitlet kommer jag att presentera olika trender bland dagens 
studenter – både aktiva och blivande. Jag kommer också att diskutera hur tren-
derna kan förstås i relation till ungdomarnas bild av sig själva – hur de väljer 
att manifestera och förändra sin egen sociala identitet.

Vi lever i möjligheternas tid

Vi lever i en tid då valfrihet och personlig frihet är självklarheter. Det utbud 
vi har att välja av när det gäller varor, tjänster och media tycks ibland vara 
nästan obegränsat. Den verklighet som fanns för drygt en generation sedan, 
med två sorters mjölk i affären, två tevekanaler att välja mellan och ett statligt 
televerk som ordnade med allas telefoner, känns redan främmande. De som 
är unga idag har svårt att förstå den värld som fanns då. Samtidigt har de som 
växte upp på den tiden ofta svårt att förstå hur och med vilken lätthet dagens 
ungdomar surfar igenom denna möjligheternas vardag.

När vi handlar tandkräm kan det finnas ett femtiotal olika alternativ att 
välja mellan. Tandkräm för vitare tänder, tandkräm för friskare tänder, tand-
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kräm för sundare tandkött, tandkräm för gladare barn. När vi har handlat 
färdigt kan vi välja mellan den lilla papperspåsen, den stora papperspåsen, den 
miljövänliga plastpåsen, platspåsen som stödjer den lokala  idrottsföreningen 
och den vanliga plastpåsen. Vill vi titta på något så finns det mängder av 
tevekanaler att välja bland. Och skulle de inte passa finns ett stort utbud av 
DVD-boxar och BlueRay-filmer. Dessutom har vi internet. Det är bara att ge 
sig ut på nätet och snart sagt allt finns tillgängligt att se. När du vill.

I denna möjligheternas tid kan vi alltid göra val. De motiveras ofta av vem 
vi upplever oss som, hur vi vill vara eller hur vi vill att andra ska uppfatta oss. 
Är du miljömedveten, hälsosam, moderiktig, rebelliska eller alternativ? Oavsett 
vem du vill vara finns det möjlighet att vara det och visa det genom dina val. 

Vem är man och vem vill man bli?

I denna värld av möjligheter blir det viktigt att hitta sig själv och visa vem man 
är. Samtidigt är den sociala identitet man har och väljer att visa inte något 
som är hugget i sten. När vi förändrar oss på olika sätt, med nya färdigheter, 
förhållningssätt och uppfattningar, förändras också våra möjligheter. Teorier 
om lärande har på senare tid lyft fram vikten av social identitet och förmågan 
av att fungera i olika sammanhang (Se exempelvis situerat lärande (Lave & 
Wenger, 1991; Wenger, 1998) och Diskursteori (Gee, 2005)). 

Gemensamt för många nya lärandeteorier är att de fokuserar kring social 
identitet, sammanhang och deltagande. Vår sociala identitet, med alla de kun-
skaper, värderingar och annat vi har, påverkar vad vi kan och vill göra. Det spe-
lar också stor roll för vilka sammanhang vi känner att vi passar in i och var vi 
kan delta utan problem. Genom hela livet pågår samtidigt olika medvetna och 
omedvetna förändringar. Vi lär oss nya saker och hittar nya sätt att förhålla oss 
till olika sammanhang. Man kan se det som en identitetsresa där den sociala 
identiteten hela tiden förändras på olika sätt, både för att ge nya möjligheter 
och för att tydligt visa vem man är.

Den här identitetsresan är särskilt relevant och central för ungdomar som 
vuxit upp och levt hela sina liv i denna valfrihetens verklighet. Flera nordiska 
forskare har också på ett övertygande vis argumenterat för att ungdomars iden-
titetsutveckling är central bakom alla de val de gör, inte minst de som rör deras 
utbildning (se exempelvis Illeris, Katznelson, Simonsen & Ulriksen, 2002; 
Schreiner & Sjøberg, 2005; Schreiner, 2006). 

Högre utbildning i möjligheternas tid

I detta sammanhang med allt fler valmöjligheter och en ökad betydelse av 
personliga val är det inte konstigt att även den högre utbildningssektorn följer 
med. Valfriheten ökar och många utbildningar försöker sticka ut som det där 
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speciella alternativet för den som tycker, tänker eller är på ett visst sätt. Det 
faktum att många ungdomar idag är engagerade i miljö- och klimatfrågor har 
exempelvis medfört att ”Vill du rädda världen?” är en vanlig slogan för flera 
program. Och vem vill svara nej på den frågan?

Det finns flera exempel på utbildningar som haft svårt att locka studenter. 
Efter en marknadsanalys har man då bytt till ett mer attraktivt namn, som ska 
tilltala studenter med särskilda intressen och värderingar. Ibland har man också 
gjort om studieplanen och vissa kurser, men inte alltid. Oavsett om studiepla-
nen förändras eller inte, brukar effekten ändå bli att det ”nya” programmet 
lockar fler studenter. 

Ett liknande fenomen är att etablerade program introducerar flera olika 
valbara inriktningar. På så sätt får man flera valmöjligheter för samma program 
och vanligtvis fler sökande än om man bara haft ett sökbart alternativ. Ofta 
är stora delar av inriktningarna likadana, och sedan får enstaka valbara kurser 
utgöra hela skillnaden.

Idag finns det således ett stort utbud av olika utbildningsprogram att välja 
mellan. Dessutom finns ett stort utbud av fristående kurser för den som helt 
vill söka sin egen väg eller komplettera en programutbildning. Inför hösttermi-
nen 2010 fanns det omkring 1850 olika programalternativ att välja på inom 
Sveriges högre utbildning. Bara bland civilingenjörsprogrammen fanns det 139 
olika varianter att välja på. Även om man bestämt sig för att bli civilingenjör är 
alltså valet av program ingen självklarhet. 

Många studenter upplever en kluvenhet kring den här valsituationen. 
Eftersom det finns väldigt många valmöjligheter borde det vara enkelt att hitta 
ett program som passar mot den man är och den man vill bli. Samtidigt ger de 
många olika alternativen en ökad oro och osäkerhet. Med så många alternativ 
att välja på är ju risken stor att man inte valt det bästa alternativet. Många 
studenter, både i samband med och strax efter valet till högskolan, tycker också 
att det som oroar dem mest är om de valt rätt eller inte.

de flesta ska läsa vidare ...

En befolkning med hög utbildningsnivå är nödvändigt för den ekonomiska, 
tekniska och vetenskapliga utvecklingen. Detta är extra viktigt inom teknik 
och naturvetenskap. Detta budskap är tydligt, exempelvis i rapporten Europe 
needs more scientists (EU,2004).

I Sverige finns också sedan flera år ett uttalat mål att minst hälften av elev-
erna varje årskull ska läsa högre utbildning. Statistiken visar också att kraven 
på högre utbildning ökar från framtida arbetsgivare. Teknikdelegationen 
(2010) rapporterade om att andelen anställda vid teknikföretag med minst 
treårig eftergymnasial utbildning hade mer än fördubblats mellan 1993 och 
2003. En högre utbildning blir alltså allt viktigare för att få ett framtida arbete.
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De ungdomar som väljer högre utbildning har också hört budskapet. 
Många av de nybörjare man möter upplever att det ”förväntas” av dem att de 
ska läsa vidare. På vissa utbildningsprogram är det mer än hälften av nybör-
jarna som säger att just yttre förväntan spelade en stor roll för deras utbild-
ningsval. Vem det är som förväntar sig att de ska läsa vidare är dock mer dif-
fust. I diskussioner brukar det ofta sluta med att det är ”samhället”. En student 
utryckte situationen så här:

”  det är ju typ underförstått att den smartare halvan ska läsa högre utbild-

ning... och vem vill va’ dum?”

Att läsa högre utbildning är alltså något man bör göra, som ett naturligt steg 
på identitetsresan.

... men få vet mot vad

Högre utbildning är alltså något som man ska läsa, men varför? Ett hundratal 
civilingenjörsstudenter som just börjat sin utbildning fick skriva och berätta 
om sina studieval (Andersson & Linder, 2010). Det visade sig att två tredje-
delar av dem i första hand valt att läsa programmet för att studera. Vad som 
skulle hända sedan var de mycket osäkra på.

”  jag hoppas att få lära mig mycket och så småningom komma till insikt vad 

jag vill ägna mig åt sen. i nuläget har jag inte den blekaste aning om vad jag 

ska göra efteråt.”

”  programmet är brett, och jag visste inte vad jag ville läsa, men ville börja 

plugga. jag vet egentligen inte vad jag vill läsa eller bli, men jag vill få ett 

intressant jobb i framtiden.”

”  jag vill ha en bred utbildning med bra valmöjligheter senare i livet. jag visste 

inte riktigt vad jag ville bli så då kändes det här programmet som en bred 

och bra bas att stå på senare när man kanske vet mer vad man vill.” 

Samtidigt som studenterna är osäkra på vart programmet leder upplever de 
ändå civilingenjörsprogrammen som något speciellt. Snarare än yrkesprogram 
som leder mot yrkesrollen civilingenjör upplevs programmen som en bred och 
välkänd bas som ger många möjligheter. Delvis ses civilingenjörsprogram som 
ett säkert kort – något man kan välja när man inte riktigt vet vad man vill. 
Många studenter upplever dem som ett tryggt första val inför ett verkligt val 
som ligger längre bort i en avlägsen framtid.
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Intresse, vänner, arbetsliv och bredd

Bland studenterna med kortsiktiga studieperspektiv fanns det några teman 
som återkom, förutom den allmänna uppfattningen av civilingenjörsprogram 
som bra val.

” jag vill ha en fruktansvärt rolig tid, en bra utbildning och en eftertraktad exa-

men. ingen aning om vad som händer efteråt.”

Intresse är förstås något som många studenter lyfter fram som betydelsefullt. 
De uppfattar utbildningens ämne som intressant och kan tänka sig att läsa mer 
om det. Samtidigt är det här med intresse inte enkelt. I andra kapitel i denna 
skrift kommer också intresse att diskuteras mer i detalj. Ur ett identitetsper-
spektiv är intresse en naturlig faktor. De allra flesta vill förstås ägna sig åt saker 
de är intresserade av. I de nybörjarenkäter med flervalsfrågor som många läro-
säten genomför brukar också ”intresse för programmets ämnen” eller liknande 
alternativ vara det vanligaste svaret när studenter ska ange varför de valde 
programmet. Å andra sidan kan man fråga sig hur många nybörjare som skulle 
hålla med om påståendet ”Jag är inte intresserad av programmets ämnen.”

Många betonar också den sociala aspekten med studierna. Att läsa på pro-
grammet är ett sätt att finna nya vänner, framtida kontakter och kanske den 
stora kärleken. Ett roligt studentliv är en viktig del av studievalet och många 
har hört att civilingenjörsprogram ger en bra social upplevelse.

Flera av studenterna med studieperspektiv på sina val upplever ändå att en civil-
ingenjörsutbildning kommer att underlätta för dem på en framtida arbetsmarknad. 
De har dock en mycket oklar bild om hur den ser ut eller vad de kan tänkas jobba 
med i framtiden. I stället förlitar de sig till programmens goda rykte och en allmän 
övertygelse om att de leder till framtida framgång på arbetsmarknaden.

Ett annat tema som återkommer är civilingenjörsprogrammens bredd. 
Studenterna upplever att programmen är så breda att de flesta möjligheterna 
finns kvar även efter valet. Sett ur identitetsperspektiv är alltså valet av civilin-
genjörsprogrammet inte något som begränsar de framtida möjligheterna. Även 
i en vid utvecklingsundersökning av universitetsstudenters val som genomför-
des på flera olika program vid Uppsala universitet våren 2010 lyftes bredd och 
valfrihet fram som en viktig faktor. I den undersökningen ansåg studenterna 
att det var minst lika viktigt med ett brett val som gav framtida valfrihet som 
med ett val som bejakade personligt intresse.

några har målet klart

Även om en stor del av dagens civilingenjörsstudenter har en studiecentrerad 
tanke bakom sitt studieval finns det förstås också de som har en mycket klar 
bild av vad de vill bli efteråt redan när de börjar.
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En grupp av studenter vill arbeta inom den tekniska sektorn. Ibland är 
det en mer allmän uppfattning om arbetsfält, men för vissa är det mycket 
detaljerat. Dessa studenter har tagit fasta på att civilingenjörsprogrammen är 
yrkesprogram som ska leda fram mot en framtida yrkesroll. De har alltså ett 
långsiktigare perspektiv på utbildningsvalet och ser en framtida yrkesroll som 
en betydelsefull del av vem de ska bli.

” jag har intressen inom matte och fysik. jag hoppas programmet ger till-

räckligt med kunskap för att klara yrkesroller i framtiden. jag vill jobba som 

ingenjör i något företag i asien.” 

”  jag vill jobba inom en kärnfysikkoncern inom kärnkraften eller utomlands, 

troligen england. jag vill få kunskap som jag kan använda och tillämpa utan 

problem på ett korrekt sätt.”

En annan grupp av studenter är mer intresserade av att förstå världen. För-
hoppningen är att programmet både ska ge svar på frågor och verktyg för 
framtida forskning. Dessa studenter beskriver sig ofta som nyfikna kunskaps-
sökare och en tjänst som forskare vid ett universitet eller ett forskningsinriktat 
företag är ofta deras mål.

” jag vill lära mig mer fysik & matematik. jag vill förstå hur världen fungerar. 

jag vill få bredare kunskap och djupare förståelse inom fysik och matema-

tik. jag kan mycket väl tänka mig forska efteråt. annars söker jag väl ett 

 ingenjörsjobb.”

I en studie (Andersson & Linder, 2010) som följde civilingenjörsstudenter på 
teknisk fysik visade det sig att dessa studentgrupper hade sämre studieresultat 
och en större mobilitet under utbildningens första år än de nybörjare som var 
mer studiefokuserade. Det är inte så underligt om man ser på det hela ur ett 
identitetsperspektiv. Studenter som främst vill läsa på programmet möter upp-
levelser som i hög grad stämmer med deras förväntningar. De läser ju utbild-
ningen och de har förhoppningsvis trevligt när de gör det. Studenterna med 
mer långsiktiga motiv, som framtida yrke och tillfredställd nyfikenhet, stöter 
oftare på problem. Om kurserna inte tydligt pekar vidare mot framtidens yrke, 
ger svar på stora frågor eller upplevs som forskningsförberedande stämmer de 
ju inte med det studenterna vill bli i framtiden. Bilden stöddes också av två 
gruppintervjuer med studenter på programmet.

studieval och identitet

Studievalet är nära kopplat till ungdomars sociala identitet och den pågående 
identitetsresan. När de ska välja utbildning vill de finna ett alternativ som pas-
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sar med den person de upplever sig som och de framtida möjligheter de vill ha. 
De upplever dock att utbildningen inte bara ger möjligheter. Om man väljer 
en viss utbildning medför det också olika typer av begränsningar.

Detta är särskilt betydelsefullt när man vill förstå varför studenter väljer att 
inte läsa vissa utbildningar, även om de är intresserade av utbildningens ämne. 
Här spelar exempelvis uppfattningar om vad det innebär att vara civilingen-
jör eller naturvetare en stor roll. Om studenterna upplever att utbildningen 
skulle ge begränsningar för deras framtida möjligheter kan de välja bort den 
trots ett visst intresse. Det kan exempelvis vara att utbildningen upplevs som 
nördigare, grabbigare, svårare eller flummigare än vad man själv vill vara i 
framtiden.

”det programmet var så inte jag att det gick ju bort direkt.”

”det är jobbigt att välja livsstil”

Här är ett detaljerat exempel på hur det kan fungera i praktiken. Vi följer tre 
blivande studenter på en utbildningsmässa våren 2010. Låt oss kalla dem för 
Karin, Erik och Fia. De har gått i samma klass och även gått på mässan till-
sammans. Alla tre tänker fortsätta studera på högskolan till hösten och nu ska 
de avgöra vad de ska läsa. Under förmiddagen har de lyssnat på allmänna före-
drag om olika programtyper, mött studenter samt hört statistik och fakta om 
lärosätet. Efter lunchen väntar seminarier och informationsträffar om specifika 
program så avgörandets stund närmar sig.

– det är ju rätt klart att det är civilingenjörsprogram som gäller, säger karin.

– jo, de är ju bäst har jag hört. det säger min morbror också, säger erik.

– Fast det visste vi väl redan att vi skulle ta. redan innan de pratade i 

morse, säger Fia och viftar med programmet.

– men det var ändå bra. ett [program] jag tänkt på gick ju bort. Hörde du att 

det bara var 13 procent tjejer på det? ett sånt program vill jag inte gå.

Karin ler menande mot Fia som svarar med en nickning. Sedan pekar hon på 
eftermiddagens program. De tre kompisarna är rätt klara på vilka civilingen-
jörsprogram de vill höra mer om.

– det är ju de här två det handlar om. de bryr sig liksom mer om världen... är 

inte lika tekniska, konstaterar erik.

– det är dumt att de ligger samtidigt. då kan man inte se skillnaden.  

Fattar de inte hur vi tänker välja?, undrar Fia.

De tre kompisarna bestämmer sig för att dela upp sig. Karin och Erik går på 
det energiinriktade civilingenjörsprogrammet. Fia väljer programmet med 
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miljö prägel. Sedan tänker de mötas efteråt och diskutera. När de går tillsam-
mans bort mot seminarierna fäller Karin en spännande kommentar.

– det är jobbigt att välja livsstil.

De tre kompisarna är rätt tydliga i att de vill läsa civilingenjörsprogram efter-
som de upplever att det är bra. Samtidigt vill de hitta utbildningar som inte 
är så tekniska, utan snarare stämmer överens med deras egna engagemang för 
planetens framtid. Det är också intressant att Karin väljer att se valet som en 
fråga om livsstil, snarare än utbildning. Vilka personer vill de bli i framtiden 
och hur kan programmen hjälpa dem att nå dit?

– Hur var ert?, undrar Fia när de möts efteråt.

– det var jättebra. studenten som pratade var snyggt klädd med kavaj och 

så. Han verkade väldigt framgångsrik. de hade redan frågat om han ville ha 

jobb fast han inte var färdig med sitt examensarbete, säger karin.

– lite väl snyggt, om du frågar mig. det kändes liksom stramt... lite direktör, 

typ. och såna där skor som är obekväma att gå i. men de verkade eftertrak-

tade på arbetsmarknaden, säger erik.

– det är mina också, tror jag, säger Fia. men de verkade mer avslappnade. 

de hade fältövningar ute i naturen och studenten hade jeans och gympaskor. 

men snygga ändå, om du förstår hur jag menar.

– det låter mer som min grej. jag tror inte jag skulle fixa att jobba i kavaj 

varje dag, konstaterar erik.

– men då tror jag du passar bättre på mitt program. jag tyckte det kändes 

bra... och medvetet på samma gång, säger Fia.

– ja, jag tror i alla fall på energiprogrammet. jag kan lätt tänka mig att ha 

snygga kläder samtidigt som jag är ingenjör. dessutom gillade jag att det 

verkade lite internationellt också, svarar karin

Erik och Fia sökte till civilingenjörsprogrammet med miljöinriktning. Karin 
sökte programmet med energifokus. Det är intressant att se vad som påver-
kade deras beslut. Redan innan programinformationen hade de bestämt sig för 
civilingenjörsprogram med miljö- och framtidsfokus. Det som återstod nu var 
att känna av mer subtila skillnader mellan programmen. Det var vad de hop-
pades få ut av presentationerna. På presentationerna gavs detaljer om program-
innehåll, studieplaner och annat, men de tre kompisarna tog fasta på annat. 
De fokuserade på klädstil, attityder och manér hos studenterna som pratade. 
Dessa studenter, som var utvalda bland några hundra studenter på de aktuella 
programmen, uppfattades som både förebilder och exempel för hur man är om 
man läser det specifika programmet.
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utbildningsprogram och identitet

Mässbesöket ovan exemplifierar hur viktiga olika identitetsmarkörer och 
aspekter kan uppfattas som av blivande studenter. För dem kan det mycket 
väl vara saker som klädstilar eller lokaler som fäller beslutet. På samma utbild-
ningsmässa träffade jag på ett par andra blivande studenter som just valt bort 
ett program eftersom programmets föreningslokal, som de besökt under en 
rundvandring, hade känts ”fel”.

De som verkar ha mest insikt i betydelsen av dessa olika markörer är de som 
marknadsför utbildningarna. I annonser och informationsmaterial gäller det 
att ha säljande formuleringar och attraherande bilder. Olika utbildningar ges 
olika profil för att locka blivande studenter. Samtidigt skickar materialet ut 
signaler om hur man är och hur man blir om man går utbildningen. 

En markör som ofta förekommer på civilingenjörsprogram är att man blir 
framgångsrik av att gå dem. Ibland säljs programmen med glädjeerbjudanden 
i stil med ”Vi ger dig kunskapen du behöver” eller ”Du får allt som krävs för 
att lyckas”. Det känns förstås lockande, men vad händer när studenter som tar 
dem bokstavligt möter utbildningens krav?

När studenterna väl börjat på utbildningen sker hela tiden ett växelspel mel-
lan deras självbild och sammanhanget på programmet. Lever programmet upp 
till förväntningarna? Blir man den man trodde att man skulle bli? Fungerar det 
att vara den man är på utbildningen eller måste man förändra sig?

passar jag in här?

För att studenterna ska trivas på utbildningen och stanna kvar är det viktigt 
med olika kontakter med universitetspersonalen. Studenterna behöver bli 
sedda och känna sig hemma på utbildningen. Även kontakterna med andra 
studenter spelar en stor roll. Samtidigt är det viktigt att de budskap som leve-
reras av personal och andra studenter passar mot den bild studenterna har av 
sin utbildning och inte är utestängande.

Här är ett exempel på vad som kan hända. Det var en gång två olika civil-
ingenjörsprogram som båda lockat studenter. Studenterna upplevde de båda 
programmen som olika och de flesta gick på sitt förstahandsval. Under den 
första terminen läste de båda programmen de flesta av sina kurser parallellt och 
studenterna hade föreläsningarna tillsammans. En av föreläsarna ansåg dock 
att det fanns en skillnad i både kvalitet och status mellan programmet. Enligt 
studenter på de båda programmen antyddes det ofta. Studenterna på det 
”bättre” programmet upplevde det som smickrande, men flera av studenterna 
på det ”sämre” programmet blev förstås ledsna. De ville ju också gå på ett bra 
program. Efter första terminen bytte omkring en tredjedel av studenterna på 
det ”sämre” programmet över till det ”bättre” programmet.
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Detta är förstås ett övertydligt exempel, men det är hämtat från verklighe-
ten. På olika sätt kan man skapa sammanhang som upplevs inkluderande eller 
exkluderande av studenterna. Ett annat exempel var läraren som förklarade för 
studenterna att ”vissa har talang för det här, men ni andra måste slita hårt för 
att lyckas och inte ens då är det säkert att ni gör det”. Det är lätt att se hur en 
sådan kommentar kan göra att vissa studenter känner att de inte passar in.

programmet är bra, men för någon annan

När man studerar hur studenter förhåller sig till sitt utbildningsprogram ser 
man en intressant effekt som delvis är kopplad till den stora valfriheten bland 
utbildningsprogram. I den följande grafen redovisas svaren på två frågor besva-
rade av civilingenjörsstudenter från en tredjeårsenkät som genomfördes vid 
Uppsala universitet våren 2010. Studenterna fick ta ställning till om de skulle 
välja sitt program igen och om de skulle rekommendera det till någon annan. 
Det visade sig att studenterna i högre grad skulle rekommendera programmet 
till någon annan än de själva skulle välja det igen. De var alltså mer nöjda med 
programmet som sådant än sin egen upplevelse av det.

andelen studenter som skulle rekommendera sitt program till någon  
annan är betydligt större än andelen som skulle välja det igen.

Med det stora utbudet av utbildningsprogram som finns upplever många av 
studenterna, som ändå gått minst tre år på programmet, att det är troligt att de 
skulle kunna hitta andra program som är minst lika bra eller bättre. Samtidigt 
tycker de att programmet är bra och säkert passar andra ännu bättre.

Den här typen av förhållningssätt överensstämmer väl med resultat från 
olika avhoppsstudier. Studenter som lämnar ett program upplever sällan att det 
var något fel på själva programmet. I stället var det studenten själv som inte 
passade där och borde vara någon annanstans (Friis Johanssen, 2007). I en stor 
norsk undersökning kring avhopp (Hovdhaugen & Aamodt, 2005) svarade 
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70 procent av studenterna som avbrutit sin programutbildning att det inte 
fanns något lärosätena kunde gjort för att förhindra deras avbrott.

Dagens studenter är alltså inte särskilt benägna att se fel på sin utbildning. 
Om den inte passar så beror det antagligen på att man hamnat på fel utbildning. 

studenternas mobilitet

Kombinationen av ett ökat utbud och ett annat förhållningssätt till utbildnings-
program leder till en ökad mobilitet bland studenterna. Om inte programmet 
samspelar väl med vem man är eller vem man vill bli finns det säkert något annat 
program som passar bättre. Beteendet stämmer väl överens med resonemanget 
att dagens nordiska studenter, i alla fall i viss mån, agerar som konsumenter av 
utbildning och söker efter den utbildning som bäst stämmer med deras självbild 
och mål (se Hovdhaugen & Aamodt, 2005; Friis Johannsen, 2007). 

En studie av mobiliteten under de första två åren för nybörjare vid ett civil-
ingenjörsprogram i teknisk fysik visade också att mobiliteten hos dessa studen-
ter har ökat betydligt. 

andelen nybörjarstudenter i teknisk fysik som under programmets två första år byter  program 
vid lärosätet eller lämnar lärosätet har stadigt ökat under perioden 1989–2008.

Varför tar det längre tid att bli civilingenjör?

Om man tittar på den nationella statistiken för civilingenjörsexamina syns det 
tydligt att en förändring pågår. En sammanställning av statistiken visar att ande-
len av nybörjarna på civilingenjörsprogram som tog ut en civilingenjörs examen 
inom fem år från det att de påbörjat programmet minskat med omkring en 
tredjedel från 30 procent till 19 procent under perioden 1987–2003. Även 
andelen som fått ut en civilingenjörsexamen inom sju år har minskat från 
60 procent till 50 procent. Man kan alltså konstatera att färre nybörjare tar ut 
en civilingenjörsexamen, men framför allt att det tar längre tid att bli färdig.
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man kan se att andelen nybörjarstudenterna för olika årskullar på civilingenjörs program  
som tagit examen på något civilingenjörsprogram inom en angiven tid minskar. 
(grafen bygger på sammanställda data från scB & Hav)

Den här trenden kan i alla fall delvis förklaras av den ökade mobiliteten. När 
studenter flyttar från ett civilingenjörsprogram till ett annat behöver de läsa in 
kompletterande kurser och utbildningsvägen blir längre. Även en ökad mobi-
litet ut från civilingenjörsprogrammen kan bidra till att andelen studenter som 
tar examen minskar.

”nu när jag har kommit så långt...”

Det finns även andra faktorer som påverkar examensfrekvensen. Mobiliteten är 
viktig för studenterna eftersom det ger dem möjlighet att ändra utbildning till 
andra alternativ som de upplever passar dem bättre. Samtidigt kan mobiliteten 
begränsas av andra faktorer. 

”nu när jag har kommit så långt i utbildningen har jag inga planer på att byta 

eller bryta utbildningen.” 

De flesta studenter upplever att de inte kan studera hur länge som helst, främst 
på grund av ekonomiska förutsättningar. Dessutom investerar de allt mer i 
programmet ju längre de läser. Utifrån statistik och uppföljningar upplever 
många studenter att deras möjlighet till mobilitet begränsas efter omkring 
två år. Om man ska ändra utbildningsväg efter den punkten behöver det vara 
ett byte där det mesta av genomförda studier fortfarande kan tillgodoräknas. 
I dessa fall sker bytena ofta till ett snarlikt program vid samma lärosäte eller 
motsvarande program vid ett annat lärosäte.
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en egen inriktning

Även om möjligheterna till mobilitet minskar med tiden så finns det förstås 
andra strategier för att finna en utbildning som passar den man är och vill 
bli. När två årskullar på civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik i Uppsala 
jämfördes med varandra visade det sig att andelen studenter som kompletterat 
programmet med egna profilkurser utanför programmets studieplan ökat. 

För årskullen som började 1989 hade 32 procent av de som tagit en examen 
inom sju år även läst minst en termin med ytterligare profilkurser utanför 
programmets studieplan. De extra kurserna var främst företagsekonomi eller 
fördjupningar i fysik, teknik och matematik.

För årskullen som började 2002 hade andelen med tydliga egna profiler ökat 
till 48 procent. Fortfarande är företagsekonomi en populär inriktning, men språk, 
informationsteknik och juridik är också populära profilområden. När man talar 
med studenterna berättar de att de valt att bredda sig för att vara bättre förberedda 
inför den vida framtid med många möjligheter de förväntar sig att möta. 

De trender som studenterna tagit fasta på är också sådana som utbildnings-
anordnare börjat arbeta med. Exempelvis har flera lärosäten valt att introdu-
cera internationella profiler med språkstudier på flera program. Även kombina-
tioner med informationsteknologi och andra profiler förekommer. Samtidigt 
är det tydligt att studenter som inte formellt fått den valmöjligheten i sin 
utbildning ändå skapar den.

Detta var några av de trender och resonemang som finns kopplade till 
samspelet mellan identitet och utbildning. Det är tydligt att den högre utbild-
ningen nu möter studentgrupper för vilka identitet, valfrihet och möjligheter 
är viktiga faktorer. Det leder till nya situationer och nya problem, men för-
hoppningsvis också nya möjligheter.

några viktiga frågor

Dagens situation med studiebanor som i hög grad påverkas av en strävan att mani-
festera och förändra vem man är väcker förstås många olika frågor. Här är ett par 
frågeställningar som kan vara aktuella att fundera på och diskutera med andra.

●  vad inneBär det att vara ingenjör eller naturvetare?

När blivande studenter tar ställning till olika möjliga utbildningsbanor 
behöver de ha realistiska bilder av vad de betyder för deras framtida 
möjligheter. Samtidigt har många en oklar uppfattning om vad det innebär 
att vara ingenjör eller naturvetare. Det behövs fler förebilder, exempel och 
information, men hur ska det göras? Hur ger man realistiska bilder av 
komplexa yrkesfält till de blivande studenterna?
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●  vem är en Framgångsrik student?

Vid en första anblick verkar det som om det sker försämringar i studenternas 
studiebanor. Det tar längre tid för studenter att bli färdiga och färre blir 
färdiga på det program de ursprungligen började på. Från statistiken är 
det lätt att dra slutsatsen att studenten misslyckats, men vad innebär det 
att lyckas? Kanske är det så att ett visst mått av sökande och personliga 
vägval längs den högre utbildningsbanan ger studenter som upplever 
sig som minst lika framgångsrika som de som gått den raka vägen som 
utbildningsplanerarna föreslagit?

●  vad är en Fungerande utBildning?

Även när det gäller utbildningsprogrammen kan statistiken lätt ge en allt för 
enkel bild. Ofta tittar man på hur stor del av nybörjarna som blir klara efter 
en viss tid. En sådan analys tar inte särskilt stor hänsyn till mobiliteten. För 
en heltäckande bild bör man även se till faktorer som exempelvis hur många 
studenter börjar på senare del av programmet, vilka upplevelser studenterna 
haft av sina programstudier samt vart och varför studenter väljer att lämna 
programmet. Samtidigt är det mycket komplicerat att få en komplett bild av 
hur väl programmet egentligen fungerar.

●  Hur marknadsFörs utBildningar?

I denna möjligheternas tid är det viktigt med utbildningar som tilltalar 
och lockar. Programmen ska ha profiler som är attraktiva och även 
associeras med värderingar som de blivande studenterna håller med om. 
Marknadsföringen tenderar att få allt större inslag av reklamtänkande, men 
då är det viktigt att tänka på hur programmet uppfattas av studenterna. Om 
man marknadsför programmet som något för en viss grupp eller som något 
som ger vissa möjligheter måste det program som studenterna möter också 
leva upp till detta. Annars är risken stor att de flyttar vidare mot en annan 
utbildning. Så hur marknadsför man idag utbildningar på ett sätt som man 
också kan leva upp till och stå för?

●  Hur gör man en utBildning där ungdomar kan Finna sig till rätta?

Det är många faktorer man måste ta hänsyn till när man utformar en 
utbildning för dagens studenter. Den ska motsvara deras önskemål och 
förhoppningar. Den ska tillåta valfrihet och personliga profiler. Samtidigt 
ska den också ge en gedigen kunskapsbas och färdighetsträning för ett 
framtida yrkesliv. Hur kombinerar man exempelvis studenternas önskan om 
frihet och möjligheter med den specialisering och inriktning som sker inom 
programmet? Hur bygger man utbildningsprogram som, ur studenternas 
perspektiv, öppnar fler möjligheter än de stänger?
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JaNNIka	croNholm	aNderssoN	
uppsala universitet

studievägledare och lärare har en nyckelroll
Övergången	från	gymnasieskolan	till	högre	utbildning	är	ett	stort	steg	för	
många	ungdomar.	det	är	mycket	som	är	nytt,	både	inom	studierna	och	i	
livet	runt	studierna.	studievägledare,	lärare	och	andra	kan	göra	mycket	
för	att	hjälpa	de	nya	studenterna	lyckas.

Att ta steget från gymnasiet till studier på högskolenivå är stort. Många 
studenter som startar en högre utbildning når aldrig hela vägen fram till en 
examen. Varför vissa är framgångsrika medan andra inte är det är en komplex 
väv av många olika orsaker. Genom den forskning som finns inom området vet 
vi att det finns många sätt som fungerar för att ge fler nyblivna studenter en 
start som gör att de blir framgångsrika i sina studier.

Hur kan du som är studievägledare på en gymnasieskola eller ett komvux 
hjälpa dina elever att lyckas med sina studier vid högskolan? Vad kan du som 
är studievägledare på en högskola eller ett universitet göra för att dina nya 
studenter ska stanna kvar vid den utbildning de valt? Den här artikeln ger dig 
en översikt över de vanligaste skälen till varför studenter avbryter sina studier 
och ger dig också tips om hur man kan förbättra deras möjligheter att lyckas 
med sina studier.

ett stort steg för många

Nästan hälften av varje årskull ungdomar i Sverige påbörjar numera en högre 
utbildning av något slag. De gör det av många olika skäl, men det är ett steg 
på deras väg mot framtiden. Samtidigt är det en väg som ofta är varken rak 
eller enkel. Av de studenter som börjar på ett utbildningsprogram i Sverige tar 
i genomsnitt omkring 40 procent någonsin en examen på det programmet. 
Omkring 30 procent tar en annan examen. Omkring 30 procent lämnar högre 
utbildning utan någon examen alls. Många av dem som avbryter sina högre 
studier helt gör det under utbildningens första terminer.

Första terminen är en särskilt kritisk tid för många studenter. De som av 
olika skäl inte är framgångsrika under sin första termin fortsätter ofta inte på 
sin valda utbildning. Även om de fortsätter får de ofta problem med sina fort-
satta studier. Därför är det särskilt viktigt att hjälpa nya studenter i början av 
utbildningen. Av de studenter som varje år börjar på ett program inom teknik 
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eller naturvetenskap så har ca 15 procent valt att byta utbildning eller avbryta 
sina studier helt under det första läsåret. Detta varierar dock stort mellan olika 
utbildningar.

För många unga människor är det ett stort steg att börja studera vid ett 
universitet eller en högskola. Det kan innebära att personen måste flytta till en 
ny ort, klara sig själv och bygga nya sociala nätverk. Förutom detta så är det 
många saker som omgivningen tar för givet att man ska veta och förstå, men 
som oftast ingen berättar för de nya studenterna. Det kan exempelvis handla 
om uttryck, förkortningar, kultur och förhållningssätt vid lärosätet. Det kan 
även handla om mer praktiska saker som hur man hittar till olika lokaler, var 
man får tag på lunch eller hur det egentligen går till att skriva en tentamen. 
Om alla som möter den nya studenten, både före och efter kursstart, är med-
vetna om deras situation och tar hänsyn till detta kan de tillsamman se till att 
de första upplevelserna blir positiva. 

Många ungdomar upplever tydliga förväntningar från omgivningen – allt 
från familj och vänner till samhället i stort. I en del familjer är det en självklar-
het att alla ska studera vidare. Ibland är även själva utbildningsvägen utstakad 
för den blivande studenten oavsett vad den personen själv har för intressen. 
”Det är klart att du ska studera den här utbildningen, den är ju bäst (för den 
gick jag för 30 år sedan)” eller ”Du ska studera det där programmet för det 
kommer att ge dig ett bra yrke med hög status!” I andra miljöer kan studier ses 
som något olämpligt eller onödigt. ”Ska du plugga? Varför det? Jag ska tjäna 
pengar!” Det här kan förstås påverka saker som studieval och motivation. 

För många blivande studenter är dock en högskoleutbildning främst något 
de själva tycker att man bör skaffa sig. Samtidigt har många mycket vaga 
uppfattningar om vad studier på högskolenivå egentligen kommer att innebära 
och vad deras studier kommer att leda till. Många nya studenter har inte heller 
en klar bild av vad de vill arbeta med efter studierna eller vilka typer av yrken 
som studier inom teknik och naturvetenskap kan leda till. 

Flera faktorer påverkar om en student tar examen

Det finns ett antal kritiska faktorer som påverkar om studenter ska lyckas med 
studierna och stanna kvar vid sin utbildning. Det visar både allmän forskning 
om studenters framgång och mer specifika studier på svenska studenter inom 
teknik och naturvetenskap. 

●  de BeHöver känna att de valt rätt utBildning. 

Studenter som inte känner att utbildningen de valt ger dem det de vill ha 
byter ofta till en annan utbildning. Samtidigt är många studenter oroade 
över att inte välja rätt ifrån början. De känner att det inte finns så mycket 
utrymme att känna sig för innan de måste hitta rätt eftersom man bara kan 
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få en begränsad mängd studiemedel. Om man har tänkt sig en utbildning 
på fem år och kanske vill läsa någon kurs extra under en eller ett par somrar 
så har man bara en termin på sig att bestämma sig för vad som är rätt 
utbildning. 

●  de BeHöver känna att de passar in på utBildningen.

Den atmosfär som finns på den valda utbildningen måste tilltala den nya 
studenten. Studenter som känner att de inte passar in på sin utbildning 
byter kanske utbildning eller avbryter sina studier helt.

●  studenterna måste klara av sina studier på den valda utBildningen.

Flera olika studier har visat att studenter som inte klarar sina kurser under 
första året i mycket högre grad byter till andra utbildningar eller helt slutar 
att studera. Resultaten under första året ger en mycket god indikation för 
hur det kommer att gå.

●  studenterna BeHöver klara livet runt omkring studierna.

En ny student behöver skaffa sociala nätverk, klara av ekonomin, tackla 
hemlängtan och hantera annat runt själva utbildningen. Varje år är det 
många nya studenter som avbryter sina studier av personliga skäl. 

det är svårt att välja rätt

Att välja rätt utbildning är idag svårare än någonsin tidigare. Det finns idag 
över 500 utbildningsprogram inom teknik och naturvetenskap att välja mel-
lan på landets högskolor och universitet, och då är inte de otaliga fristående 
kurserna inräknade. 

Som studievägledare eller lärare kan det kännas övermäktigt att försöka 
ha kontroll över alla dessa utbildningar. Något lättare kan det vara att känna 
till vilka universitet och högskolor som finns i landet, hur stora de är och 
vilka huvudinriktningar de har på sitt utbildningsutbud. Varje lärosäte har 
en central studievägledning och de större lärosätena har även studievägledare 
för specifika program och för ämnen. Hit kan du som är studievägledare eller 
lärare – eller dina elever – på gymnasiet eller komvux vända dig för att få mer 
information om specifika utbildningar. Men du kan också be dina elever att 
kontakta en utbildning de är intresserade av direkt. Även utbildningar som 
inte har någon egen studievägledning har en person som är ansvarig för pro-
grammet och som kan svara på frågor.

Sveriges samlade universitet och högskolor har för närvarande ca 16 000 
platser på grundläggande program inom teknik och naturvetenskap. Där är 
inte lärarprogram i teknik eller naturvetenskap inräknade. För närvarande slu-
tar varje år omkring 13 000 elever gymnasiet som har läst de kurser som krävs 
för att de ska kunna studera vidare inom dessa utbildningsområden. 
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Många av dessa elever väljer att läsa andra typer av utbildningar, exem-
pelvis inom medicin. Det betyder att även när årskullarna är stora så står ett 
antal platser tomma på olika utbildningar varje år. Det leder i sin tur till ökad 
konkurrens mellan lärosätena om möjliga studenter. Många lärosäten lägger 
därför ner stora summor på att marknadsföra sina utbildningar. Eftersom de 
som utformar marknadsförningskampanjerna oftast inte är de som utvecklar 
och undervisar på utbildningarna så kan det leda till att den bild som kampan-
jerna målar upp ger de blivande studenterna en bild av utbildningen som inte 
stämmer överens med den verklighet de sedan träffar. Studenterna kan då bli 
missnöjda med sitt val och välja att byta utbildning. 

För många unga människor spelar identitet och livsstil minst lika stor roll 
som framtida yrke eller ämnesfördjupning när de väljer utbildning. Detta 
avspeglas tydligt i de utbildningskataloger och rekryteringsbroschyrer som 
skickas ut från universitet och högskolor. Allt fler universitet och högskolor 
försöker sälja en livsstil snarare än en utbildning. I flera av 2010 års rekryte-
ringsbroschyrer för tekniska utbildningar nämns inte ordet ingenjör alls i tex-
ten, förutom i namnet på utbildningen. Det är däremot vanligt med uttryck 
som ”Du kommer alltid att ha de rätta lösningarna” eller ”Vill du rädda 
världen?”. Detta kan ytterligare späda på ett av problemen som finns på många 
utbildningar idag; lärarna tror att deras studenter vet vilket yrke de vill ha och 
vad de vill göra i framtiden medan studenterna inte har något sådant mål med 
sina studier utan istället går ett program som de tror kommer att passa den 
livsstil de vill hålla. 

Hur säkra studenterna är i sitt utbildningsval har stor betydelse för deras 
framtida studier, i synnerhet för om de kommer att stanna kvar på det pro-
gram där de först började. Här finns det alltså mycket att arbeta med för att 
ge blivande studenter en bra möjlighet att hitta rätt utbildning så snart som 
möjligt. 

det är viktigt att passa in

För en nybliven student är en av de stora utmaningarna att passa in och finna 
sin plats i nya sociala sammanhang. Utbildningsorterna har olika värderingar 
och normer som anses vara viktiga, och det har ofta de enskilda utbildningarna 
också. Något som ses som ”normalt” och uppmuntras på en utbildning kan 
anses som utmanande eller ”fel” på en annan. 

För studenter som kommer till ett universitet eller en högskola kan det vara 
något av en chock att möta den kultur som råder vid många högre utbild-
ningssäten. Särskilt de äldre universiteten har traditioner som kan sträcka sig 
flera hundra år bakåt i tiden och som skiljer sig väsentligt från samhället i 
övrigt. Dessutom används ofta ord och förkortningar som studenten förutsätts 
kunna. I vissa fall förekommer det redan i den information om utbildningen 
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som presumtiva studenter får. Studenter som aldrig varit vid lärosätet förväntas 
omedelbart förstå och tillämpa lärosätets egna förkortningar och symboler för 
olika utbildningar och annat. Detta kan kännas stort och skrämmande för nya 
studenter. Särskilt problematiskt kan det vara om den nya studenten har svårt 
att identifiera sig med den ”rätta” kulturen.

Ett bra exempel på hur man kan arbeta för att åtgärda denna typ av pro-
blem finns vid Uppsala universitets basårsutbildning. Universitetet införde 
2008 en introduktionskurs för att få studenterna att känna att de är välkomna, 
att de passar in och för att ge dem redskap för att utveckla sitt lärande. Kursen 
är grundad i den forskning som finns kring studenters möte med högre utbild-
ning. Några av de saker som genomförts i samband med den nya kursen:

• Basårsutbildningen har inte längre upprop på utan har istället en registre-
ring där varje student blir sedd som individ och välkomnad.

• Lärarna pratar kontinuerligt under kursens gång om alla begrepp, funktio-
ner och personer som studenterna kan tänkas träffa på under sin studietid.

• I kursen ingår flera rundvandringar och en förmiddag med aktiviteter som 
leds av lärare och annan personal som studenterna träffar under sin tid på 
basåret. Syftet är att så tidigt som möjligt visa att personalen är intresserade 
av studenterna även vid sidan av ämnesstudierna och att underlätta de per-
sonliga mötena mellan studenter och personal.

• Lärarna förklarar allt praktiskt kring tentamina och studenterna får göra en 
testtentamen under verklighetstrogna förhållanden och i god tid innan den 
första riktiga tentamen. På så sätt blir det lättare för studenterna att koncen-
trera sig på själva tentamen istället för att undra över hur det fungerar rent 
praktiskt. 

Sedan kursen infördes har andelen studenter som uteblir från sin första riktiga 
tentamen mer än halverats och avhoppen mellan höst- och vårtermin på 
basåret har minskat från 20 procent till 5 procent.

det är svårt att klara studierna

Många studenter har svårt att klara av studierna i en takt som berättigar till 
fortsatt studiemedel. Särskilt under första året har många problem med detta. 
En student som misslyckas med sina tentamina under första terminen kanske 
inte ens är kvar och försöker nästa termin. 

Inom högre studier finns det ofta tysta krav och förväntningar även när 
det gäller själva studierna. Nya studenter förutsätts kunna studera redan från 
början. Men alla som har läst en hel utbildning och sedan börjat om igen på 
grundnivå inom ett annat ämne vet hur lätt det är att läsa in något nytt när 
man kan studera. Många nya studenter tror att alla andra vet precis hur man 
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gör eller att det är något man kan helt naturligt. En hel del studenter kan även 
ha varit framgångsrika i sina tidigare studier helt utan att lära sig någon studie-
teknik. För dessa studenter kan det bli en chock att plötsligt inse att de måste 
studera för att klara sina kurser. 

Hur läser man av en lärare vad som egentligen är viktigt att kunna eller inte? 
Hur bestämmer man vad som är väsentligt att läsa in till tentamen om fem 
veckor? Hur gör man när man läser en bok? Vad räknas som fusk? Hur skriver 
jag en laborationsrapport? Dessa och många andra studierelaterade frågor 
brottas de nya studenterna med. För att ge studenterna ett bra underlag att 
bygga vidare på är det viktigt att lärosätet erbjuder alla studenter tillfällen att 
förbättra sin studieteknik och att reflektera över sin studiesituation.

Det finns en hel del forskning som säger att studenter som är framgångsrika 
med sina studier under första året även är framgångsrika under resten av sin 
utbildning. Men det är många faktorer som spelar in och man blir inte automa-
tiskt en framgångsrik student bara för att man har bra resultat under första året.

allt runt omkring måste också Fungera

Förutom att välja rätt utbildning, känna sig hemma på den utbildning man 
valt och klara av studierna på utbildningen så måste en ny student även klara 
av resten av livspusslet runt omkring studierna. Många behöver ha en extra-
inkomst och arbetar under kvällar och helger. Andra har familj som kräver tid 
och engagemang. En student som nyligen har flyttat hemifrån måste plötsligt 
sköta alla hushållssysslor samtidigt som de ska skaffa ett socialt nätverk och 
klara sina studier. Många studenter som har flyttat till en ny ort drabbas av 
hemlängtan under perioder. Studenter kan råka ut för personliga problem, 
familjemedlemmar kan bli sjuka eller avlida, de kan skaffa familj eller bli av 
med familj. Alla dessa yttre faktorer kommer att påverka studentens studie-
förmåga och vilja att stanna kvar vid sin utbildning. Som studievägledare eller 
lärare på en utbildning kan vi inte påverka mycket av det som händer i studen-
ternas liv utanför studierna. Men vi kan se till att studiesituationen är så stabil 
som möjligt så att studenter som råkar ut för problem av olika slag känner att 
de har möjlighet att klara av sina studier.

studievägledare eller lärare på gymnasium  
eller komvux kan göra mycket

Man talar ofta om hur viktigt det är att studievägledare och lärare på gymna-
sium och komvux inspirerar till framtida studier. Vi vet också att kunskaperna 
gymnasieeleverna har med sig spelar en stor roll för den framtida utbildningen. 
Men studievägledare och lärare på gymnasiet kan göra mer för de blivande 
studenterna än att ge dem inspiration och ämneskunskaper.
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välja rätt ocH passa in

Eftersom de flesta som arbetar på gymnasiet och komvux har gått högskoleut-
bildningar av olika slag kan ni göra mycket för att hjälpa eleverna. Genom att 
utgå från egna erfarenheter av högre utbildning kan du berätta, förklara och ge 
exempel för eleverna hur den värld de ska ta steget in i kan se ut. 

Som studievägledare och lärare har du också stora möjligheter att ge elev-
erna verktyg för att hitta information om de utbildningar de funderar över. 
Uppmuntra dem att ta kontakt med studievägledare för utbildningarna och 
att besöka de högskoledagar och andra informationsaktiviteter som många 
högskolor och universitet arrangerar. 

Den sociala snedrekryteringen till framför allt de äldre universiteten är 
fortfarande mycket hög. Därför är det särskilt viktigt att uppmuntra elever från 
familjer med icke-akademisk bakgrund. Exempelvis kan de göra studiebesök 
på utbildningar de funderar över. De flesta högskoleutbildningar kan ta emot 
några studiebesök per termin och ett sådant besök kan ge de kontakter som 
krävs för att en elev från en icke-akademisk bakgrund ska ta steget och börja 
studera på högskolenivå. Ett studiebesök ger också den blivande studenten 
möjlighet att se vilket klimat som råder på utbildningsplatsen. 

Det är också bra om eleverna tar reda på hur den utbildning de har tänkt sig 
är organiserad. Läser man en kurs i taget eller flera parallellt? Ingår det kurser i 
programmet som verkar mindre intressanta? Finns det utrymme inom pro-
grammet att bredda utbildningen och läsa till andra kurser än basutbudet?

Många elever har inte en klar bild av vad det är för skillnad mellan de 
tekniska och naturvetenskapliga utbildningarna. De har ofta heller ingen klar 
bild över vad det innebär med de olika akademiska examina man kan få. Det 
är kanske inte så underligt med tanke på att flera av utbildningarna kan ge 
dubbla examina. 

De examina som ges på grundutbildningarna inom teknik och naturveten-
skap är kandidatexamen (3 års utbildning), högskoleingenjörsexamen (3 års 
utbildning) och civilingenjörsexamen (5 års utbildning). Efter kandidatexamen 
kan en student även ta en masterexamen (2 års påbyggnadsutbildning). På en 
del utbildningsorter finns det möjlighet att bygga på en högskoleingenjörsexa-
men till en civilingenjörsexamen eller masterexamen. Det finns även möjlighet 
att ta ut en kandidatexamen efter tre år på ett civilingenjörsprogram för att 
sedan fortsätta antingen till civilingenjörsexamen eller till masterexamen. 

Något förenklat kan man säga att civil- och högskoleingenjörsexamina 
är yrkesexamina som ger en yrkestitel medan kandidat- och masterexamen 
är generella examina inom ett ämne. Inom civil- och högskoleingenjörspro-
grammen är det ofta få kurser som kan läsas som inte direkt tillhör program-
met medan det oftare finns mer möjlighet till bredd eller spetsutbildning på 
kandidat- och masterprogrammen. Inom Norden är civilingenjörsexamen en 
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mycket gångbar examen som många arbetsgivare känner till. Utanför norden 
är kandidat- och masterexamen de kända examina och elever som har tänkt 
läsa civilingenjörsprogram och sedan arbeta utanför norden bör därför ta ut 
även en kandidatexamen. 

Hur ska en student som ska välja program på universitet eller högskola tänka? 
Väldigt grovt kan man säga att en högskoleingenjör använder den teknik som 
finns idag för att utföra arbete inom olika områden. En civilingenjör arbetar 
med att förbättra dagens teknik och ta fram morgondagens teknik. En natur-
vetare å sin sida har den spetskompetens inom ett ämne som krävs för att göra 
bland annat de framsteg som leder till morgondagens teknik möjliga. Men det 
är omöjligt att dra några tydliga gränser mellan vad de olika utbildningarna kan 
leda till för arbetsuppgifter i slutänden. Det finns även många andra karriärvägar 
som innefattar helt icke-tekniska arbeten, framför allt på naturvetarsidan.

Vilken information ger ni till eleverna på er skola? Vad kan lärare och annan 
personal på er skola om högskolestudier? Kan ni ordna exempelvis en semina-
rieserie där elever som är intresserade av olika utbildningsområden kan träffas 
och diskutera sina val tillsammans med personer som har gått utbildningar 
inom området? 

klara studierna

Studieteknik för universitet och högskola skiljer sig till viss del från studietek-
nik på gymnasial nivå. På gymnasial nivå är det oftast flera kurser parallellt 
medan högskolestudenter normalt har en till fyra kurser parallellt beroende på 
ämnesområde. Kurslitteraturen är mer omfattande på högskolan och då är det 
viktigt att kunna sovra i materialet som finns tillgängligt. Därför är det bra att 
lära sig snabbt läsa stora mängder text. Det tar tid att öva upp sin läshastig-
het så det är bra att börja tidigt. Eftersom en stor del av kurslitteraturen på de 
flesta utbildningar är på engelska är det också en fördel att även öva sig att läsa 
engelskspråkiga texter snabbt. 

En hel del – men långt ifrån alla – utbildningar på högskolenivå har 
fortfarande ett visst mått av föreläsningar av klassiskt snitt där en lärare talar 
i 45 minuter långa pass och studenterna förväntas vara alerta och sitta och 
anteckna under tiden. Eftersom de flesta inte kan hålla uppmärksamhet i 
mer än tio minuter under sådana förhållanden kan det vara bra både att öva 
anteckningsteknik och att bearbeta informationen efter föreläsningen. Många 
nyblivna studenter kan sitta och anteckna febrilt på en föreläsning utan att 
höra vad föreläsaren säger och sedan inte titta på sina anteckningar igen på tio 
veckor tills det är dags att tentamensplugga. Då inser de att de inte förstår sina 
anteckningar och struntar därför i dem.

Många högskoleutbildningar betonar studenternas eget ansvar. Därför är 
det bra att diskutera detta med de elever som ska fortsätta inom högre utbild-
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ning. Tekniska, naturvetenskapliga och medicinska utbildningar har allmänt 
mer salsbunden undervisning än exempelvis humanistiska, samhällsvetenskap-
liga och teologiska utbildningar. Därför skiljer sig studieteknik och studiepla-
nering en hel del åt mellan dessa ämnesområden. 

Många av de nya studenter som kommer till högre utbildningar kan inte 
planera sina studier eftersom de inte har behövt lägga upp sitt arbete själva 
tidigare. De behöver lära sig att i god tid, helst innan terminsstart, disponera 
den tid de har till sitt förfogande så att deras arbetsbelastning inte blir alltför 
ojämn under terminen. Kursplaner, kursmål och schema för de flesta utbild-
ningar finns tillgängliga digitalt och därför är det möjligt att i god tid innan 
studierna startar lägga upp en terminsplanering. Särskilt för elever som har 
tänkt börja på utbildningar som läser flera kurser parallellt är det viktigt att 
de på ett tidigt stadium planerar sina studier eftersom det ofta finns så kallade 
tentamensperioder, där flera kurser tenteras på kort tid. Det kan röra sig om 
upp till tre tentamina på två veckor. Eftersom det inte är möjligt att läsa in en 
hel kurs mellan en tentamen och nästa måste studenten planera för detta. 

Vilka möjligheter finns på din skola att förbereda eleverna inför högskole-
studier? Kan eleverna få prova på en eller flera föreläsningar om det finns en 
aula eller liknande vid skolan? Efter en sådan föreläsning kan eleverna få disku-
tera hur de tycker att man bör göra för att lära sig så mycket som möjligt från 
föreläsningen. Hur arbetar ni med att låta eleverna ta ansvar för att planera 
sina studier?

allt runt omkring

Elever som behöver byta hemort för att studera bör försöka hitta en bostad på 
studieorten så snart som möjligt. Huvudskälet är att det är extremt stressande 
att inte ha ett boende ordnat när terminen startar. Om det går kan det även vara 
väl värt att ta den extra kostnaden det innebär att flytta några veckor innan den 
planerade kursstarten för att lära känna den nya miljön. En nybliven student 
som vid terminsstart vet var det finns bra mataffärer och cykelvägar, som känner 
till hur lokalerna ser ut där uppropet kommer att äga rum och som kanske har 
träffat och bildat sociala band till andra personer redan innan kursstart har stora 
fördelar jämfört med de som kommer helt nya på uppropsdagen. Uppmuntra 
elever som har tänkt pendla längre avstånd till sin studieort till att om möjligt 
åka kollektivtrafik. De har då en möjlighet att utnyttja restiden till studier. Men 
studenter som har pendlat avråder ofta bestämt nya studenter från att göra det 
eftersom pendlandet tar mycket tid i anspråk och är dyrare än att flytta. Den 
som pendlar hamnar också utanför den sociala gemenskapen. 

Har din skola möjlighet att bjuda in någon gammal elev som fortsatt att 
studera vid högskolan? Många elever uppskattar chansen att få prata om alla 
praktiska saker runt omkring studierna med någon som vet. 
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studievägledare på universitet eller högskola kan också hjälpa till

Som studievägledare på ett universitet eller en högskola är du länken mellan 
studenterna och deras utbildningar. Det är ofta studievägledaren som först får 
reda på om studenterna är missnöjda med någon kurs eller lärare. Det är också 
studievägledaren som ska följa upp studenterna och hantera de studenter som 
av någon anledning väljer att avbryta sina studier. För att förebygga avhopp 
och för att få studenterna att känna sig välkomna finns det många saker du 
kan göra.

Hjälp dem välja rätt

Som studievägledare kan du se till att den information som produceras om 
programmet inte bara visar upp sidor av utbildningen som inte förekommer så 
ofta. Ge de studenter som funderar på att läsa en utbildning en realistisk bild 
av den utbildningen. Se till att ha – och ge! – en helhetssyn på utbildningen. 
De studenter som kommer till en utbildning har rätt att få det som rekryte-
ringsbroschyrer och annat material utlovar. Även lärarna måste känna att de 
står bakom det material som produceras om utbildningarna.

Hur ser marknadsföringen av den eller de utbildningar du arbetar med ut? 
Vem är det som producerar materialet? Vet lärarna om vad det står om din 
eller dina utbildningar i materialet?

Hjälp dem passa in

Du kan också uppmuntra lärare och annan personal att ”se” studenterna som 
individer. Den faktor som i särklass spelar störst roll för om en student kom-
mer att stanna kvar vid sin utbildning eller inte är den uppmuntran, åter-
koppling och stöd som studenten får av de personer som arbetar runt omkring 
henne eller honom.

Många utbildningar har studentdrivna aktiviteter som mottagningsveckor 
och fadderverksamhet för att bygga sammanhållning. Dessa fungerar ofta bra 
för att få studenterna att känna gemenskap, men har ett tydligt studentper-
spektiv. Vissa studentgrupper hamnar lätt utanför den uppbyggda gemenska-
pen eftersom de har valt att inte delta i aktiviteter som de känner är alltför 
”studentikosa”. Det kan vara blyga personer, men även äldre, personer med 
familj eller pendlare. Personer med annan etnisk bakgrund kan också ha svårt 
att känna sig delaktiga i en grupp. Här finns det många saker som lärosätets 
personal kan göra för att bygga upp en gemenskap för samtliga studenter i en 
grupp. Aktiviteter som är anordnade av utbildningen har en annan legitimitet 
än studentdrivna aktiviteter och kan användas för att främja gemenskap. De 
kan bli värdefulla komplement till de studentdrivna aktiviteterna, särskilt för 
studenter som på ett eller annat sätt inte är en typisk student. 
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Många av studenterna på större program känner inte att personalen ser 
dem. De upplever att de bara är en i mängden istället för en person. Det är 
därför viktigt att studenterna får bygga upp personliga relationer till perso-
nalen vid lärosätet. För att studenterna snabbt ska kunna skapa en vi-känsla i 
gruppen har det bland annat visat sig vara effektivt att bryta ner stora grupper 
av studenter (40–200 personer) i små grupper (10–15 personer). Om varje 
mindre grupp får träffa en studievägledare eller lärare så kommer många av 
studenterna känna att det finns någon som vet vilka de är. Sociala medier som 
facebook är också användbart som kontaktyta både mellan studenter och mel-
lan studenter och personal. En facebookgrupp är också mycket användbart för 
studenter som inte kunnat gå på lektioner för att de exempelvis varit sjuka eller 
studenter som av olika skäl har svårt att ta kontakt med andra. Till den senare 
gruppen hör exempelvis studenter med social fobi eller neurologiska och neu-
ropsykiatriska funktionsnedsättningar. Ett bra sätt att bygga relationer mellan 
studenter och personal är att personalen ordnar egna mottagningar vid sidan 
av de studentdrivna aktiviteterna där lärarna också visar att de är engagerade i 
att studenterna ska känna att de är välkomna.

Hur visar lärarna hos dig för sina studenter att de är engagerade i deras 
utbildning och att de vill att studenterna ska känna att de är välkomna och 
passar in i gemenskapen vid lärosätet? Finns det utrymme att utveckla detta?

Hjälp dem klara studierna 

För att hjälpa studenterna till goda studievanor och anpassa sig till det studie-
klimat som många studenter upplever som nytt och annorlunda är det viktigt 
att lärosätet på ett tidigt stadium gör klart för studenterna vad som förväntas 
av dem. De flesta utbildningar förväntar sig att studenterna lägger en stor del 
av sin icke-lektionsbundna tid på självstudier. Schemat kan ofta innehålla hål 
före eller efter lektionerna eller under dagen. Många utbildningsanordnare 
lägger schema på detta sätt för att studenterna ska ha tid att placera självstu-
dier där. Inom EU brukar man tala om att en heltidsstudent förväntas lägga 
ner 1600–1800 timmar på sina studier under ett läsår. Eftersom terminerna 
brukar vara sammantryckta med omkring 16 veckor effektiv studietid räk-
nar många utbildningsanordnare med att studenterna totalt skall lägga ner 
omkring 50 timmar per vecka på sina studier. På utbildningar inom teknik och 
naturvetenskap är ofta omkring hälften av detta självstudier som studenterna 
själva förväntas planera och ta ansvar för, vanligtvis utan formellt stöd.

Studenterna måste få reda på hur mycket tid de bör lägga på sina studier 
och de måste få redskap för att klara sina studier på ett effektivt sätt som 
främjar djupinlärning. Många lärosäten har därför kurser i studieteknik som 
studenterna kan välja att delta i.
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Tyvärr är det många studenter som struntar i att gå den här typen av kurser. 
Vissa upplever att de inte har problem att hänga med i sina studier även om de 
skulle kunna få ut ännu mer om de jobbade med sin studieteknik. Andra låter 
bli att gå kurserna för att de tycker att de har svårt att hänga med på de andra 
kurserna och därför inte orkar med ännu en kurs. 

Placeringen av en kurs i studieteknik kommer också att påverka hur mycket 
studenterna kan få ut av den. Studenterna vill oftast ha studieteknik så tidigt 
som möjligt i sin utbildning, men många har då ännu inte de erfarenheter som 
de behöver för att kunna tillgodogöra sig kursen på bästa sätt. Ett alternativ 
kan då vara att göra två kurser, en grundkurs i början av första terminen och 
en fortsättningskurs i början på termin två eller tre. Ett bra sätt att fånga upp 
fler studenter och göra dem medvetna om olika sätt att studera är att integrera 
studietekniken med den övriga undervisningen på ett program istället för att 
lägga den som en egen kurs. Exempelvis kan man med tjugo minuters förbere-
delse om olika anteckningstekniker i början av ett föreläsningspass och en upp-
maning att testa dessa på den efterföljande föreläsningen få många att prova 
något nytt som de kanske inte skulle ha provat om det förklarats på en separat 
kurs med egna lektionstillfällen. 

Ett mycket vanligt problem för nya studenter är att de har svårt att avgöra 
hur lång tid det egentligen tar att studera inför varje tentamen. Det får till 
följd att de startar sin inläsning för sent och blir stressade. Lärosätet kan 
motverka detta genom att gå igenom hur man ska planera sin inläsning och ge 
exempel på hur mycket tid det kan ta.

De flesta studenter som läser teknik och naturvetenskap kommer att möta 
matematik i olika former. De behöver kunna formulera problem, lösa problem 
och redovisa dessa. Många saknar strategier för att angripa problemen och 
genomföra sina lösningar på ett strukturerat sätt. Det gör att de fastnar när de 
stöter på problem som hamnar utanför kategorin ”typtal”.

Många studenter kan därför behöva hjälp att hitta metoder för problem-
lösning.

Hur gör ni på ert lärosäte? Har ni studieteknikskurser? Hur väl integrerade 
med den övriga undervisningen är de? Vem kan du prata med för att starta 
kurser i studieteknik om ni inte redan har det?

det går också att Hjälpa till med allt runt omkring

Det finns även en hel del saker du som studievägledare eller lärare kan göra för att 
underlätta studenternas vardag utanför utbildningen. För studenter som har långt 
till hemorten är det bra att kunna planera hemresor långt i förväg eftersom det är 
stora skillnader i biljettpriser och tillgången på platsbiljetter. Det är därför bra om 
det finns ett färdigt schema för hela terminen redan vid terminsstarten och att det 
inte sker några förändringar av schemat sista veckan före juluppehållet. 
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Vilka möjligheter finns det för studenter som har barn eller pendlar att 
påverka sitt schema?

Studenter som har barn eller som pendlar kan behöva särskild hänsyn vid 
exempelvis gruppindelningar. Eftersom många studenter måste ha en extra-
inkomst utöver studiemedel för att få ekonomin att gå ihop är det bra om det 
är enkelt att se vilka moment som är obligatoriska på utbildningen. Rutinerna 
för schemaläggningen kan alltså underlätta studenternas liv kring utbildningen. 
Det kan därför vara värt att se över dessa rutiner så att de blir en hjälp för 
studenterna istället för ett problem.

Många ungdomar som funderar på att fortsätta studera inom högre utbild-
ning har idag svårt att välja vilken utbildning de ska gå. Av de som tar steget 
och startar på en utbildning är det många som har problem att lyckas med sina 
studier och som känner att de inte hör hemma på den utbildning de valt. Det 
finns mycket man kan göra för att underlätta ungdomarnas val och möjlig-
heter att lyckas. På gymnasienivå kan personalen använda egna erfarenheter 
av högre utbildning för att underlätta övergången. På högskolenivå är att de 
känner sig sedda som individer av de personer som arbetar inom högre utbild-
ning den faktor som har visat sig ha störst betydelse för de nya studenternas 
framgång på sin valda utbildning. Det är därför viktigt att studenterna känner 
sig välkomna och att de får återkoppling på sitt arbete.
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marGareta	eNGhaG
karlstads universitet

Mötet med högre utbildning – att infria 
förväntningar på teknikutbildningar med 
fysikundervisning
ungdomar	som	nyligen	börjat	på	högskolans	ingenjörsutbildningar	har	
ofta	låga	förväntningar	på	sina	kurser,	och	de	accepterar	de	villkor	de	
får	arbeta	med.	Finns	det	möjlighet	att	påverka	de	förväntningar	som	
ungdomarna	har	på	sin	utbildning,	och	även	de	förväntningar	deras	
lärare	har	på	utbildningen?	det	finns	helt	säkert	en	hel	del	att	göra.	men	
förväntningarna	som	olika	grupper	har	på	ingenjörsutbildningarna	och	
deras	innehåll	är	ibland	motstridiga.	

Man diskuterar inte så ofta vad studenter har för förväntningar på sina utbild-
ningar. Men deras tankar är värda att fundera kring. Ingenjörsstudenterna 
berättar ofta om matematikkurserna som de stora stötestenarna på utbildningen. 
Eleverna tycker att de fysikkurser jag studerat ur fysikdidaktisk synpunkt är gan-
ska intressanta så länge matematikinnehållet inte blir för krävande och tekniskt.

Fysik och kemi kommer oftast in efter matematiken på högskolan. Jag kan 
ifrågasätta om detta verkligen är det bästa sättet att inleda en ingenjörsut-
bildning. Fysiken har så många möjligheter att skapa sociala nätverk genom 
laborationer och smågruppsarbete som underlättar för studenter att komma 
in i sina studier. Fysiken kan också fungera som en konkretare inkörsport till 
den matematik som studenterna annars kanske uppfattar som ganska abstrakt. 
Därför vore det lämpligare att inleda med fysiken.

Idag finns många små svårigheter för de nya studenterna inbyggda i under-
visningen. Ett exempel är att fysiker och matematiker använder variabelbe-
teckningar för exempelvis derivator på olika sätt. Det gör det svårt för nybör-
jarstudenter att inse när man pratar om samma saker inom matematiken och 
fysiken. De olika sätten att uttrycka sig matematiskt gör att studenterna inte 
får det att gå ihop. Differentialekvationer kan också vara besvärliga hinder, 
eftersom många elever inte har studerat dessa på gymnasiet.

Ofta går det lättare för eleverna om de får närma sig den abstrakta matema-
tiken från den mer påtagliga fysiken. Ett exempel är hur man i fysik beskriver 
rörelse med hjälp av derivatabegreppet, både grafiskt, med ekvationer och med 
experiment.
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Mattebron en bra modell

Matematikämnet har under flera år arbetat med det som ibland kallas stoffgap 
och kulturklyfta mellan gymnasiet och högskolan (Thunberg & Filipsson 2005). 
Att det finns ett stoffgap innebär att det finns matematik som eleverna behöver 
i högskolekurserna som ingenjörsutbildningarna förutsätter att eleverna läst på 
gymnasiet, men som de inte läst. Gymnasiekurserna innehåller alltså inte längre 
det man på högskolan tror att de innehåller. Kulturklyftan innebär att det är 
skillnad mellan vad högskolelärare identifierar som kunnande i matematik och 
det som gymnasielärarna identifierar som kunnande i matematik. Utgångspunk-
ten för ingenjörsutbildningarnas lärare är krav på räknefärdighet och formelkän-
nedom, och matematik utan att använda räknedosa och grafritande räknare. Där 
det senare är ett standardhjälpmedel på gymnasieskolan. 

Med ”Mattebron”2 finns nu en webbsida där det finns information och 
kontaktpersoner som diskuterar övergången mellan gymnasium och högskola 
just när det gäller matematikstudier. Det vore bra med ett liknande samarbete 
på fysiksidan.

Både antal sökande och antalet avhopp är ett problem

Rapporterna om låga intagningsantal och stora avhopp för naturvetenskapliga 
och tekniska utbildningar har avlöst varandra inom EU den senaste tioårs-
perioden. Det är inte bara svårt att få ungdomar att välja naturkunskap och 
teknik, utan också svårt att behålla dem vid utbildningarna. 

Ett svenskt exempel är den statistik som Hemmingsson (2007) redovisar 
i rapporten Hopp eller avhopp? Förstudie om kvarvarofrågan på fyra lärosäten i 
Stockholm. Rapporten visar att avhoppen från civilingenjörsprogram respektive 
högskoleingenjörsprogram vid KTH är 39 procent respektive 55 procent3. 
Andersson och Gehlin (2008) beskriver i rapporten Avhopp från utbildningar 
i teknik och naturvetenskap vid Uppsala universitet4 hur det nationellt och 
internationellt är ca 70 procent av studenterna som är examinerade 7 år efter 
studierna startade.

Problemet med att få studenter att söka till naturvetenskapliga och tekniska 
utbildningar och dessutom stanna kvar i utbildningen har diskuterats under 
lång tid utan att man i diskussionerna i någon större omfattning redovisat 
vetenskapliga studier. 

2 http://mattebron.ncm.gu.se/
3 Hopp eller avhopp? förstudie om kvarvarofrågan på fyra lärosäten i Stockholm. Mångfalds-

gruppen på Stockholms akademiska forum. Projektledare Anna Hemmingson, (2007)  
se http://www.studeraistockholm.se/Publikationer.aspx

4 Andersson S, Gelin B. Avhopp från utbildningar i naturvetenskap och teknik vid Uppsala 
universitet. Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet; 2008.
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Hur kan man förändra undervisningen  
– och varför skulle man vilja göra det?

Det är ett känt problem att forskning om undervisning aldrig når undervi-
sande lärare. Ett skäl kan vara att det inte avsätts tillräckliga resurser för lärares 
fortbildning. Det kan också vara så att lärare själva prioriterar ren ämnesfort-
bildning när de får tid och resurser till fortbildning. Genom att ge lärare större 
resurser och öka utbudet av fortbildningsinslag så kanske man kan ge impulser 
och tid till lärarna så att de vågar utveckla och förändra undervisningen i större 
utsträckning.

Vad krävs för att få fler att lyckas med sina studier, och vad bör vi vara 
medvetna om när vi realiserar detta? En viktig faktor kan vara ett förändrat 
arbetssätt som i högre utsträckning är baserat på samarbete istället för konkur-
rens. Det kan vi bland annat se från framgångsrika försök med det som kallas 
collaborative eller cooperative learning (Johnsson & Johnsson, 1991). Exem-
pelvis har användning av gruppdiskussioner av kontextrika problem gett goda 
resultat vid Umeå universitet (Bencker & Pettersson, 2004; Enghag, Gustafs-
son & Jonsson, 2007).

om typiska förhållningssätt studenter har till  
sina högskolestudier vid ingenjörsprogram
i en avhandling från 2001 beskriver Westlund typiska drag hos fyra karaktäris-
tiska grupper av ingenjörsstudenter när de ser på sin studiesituation och sitt 
förhållningssätt till studierna:

den första gruppen (19 procent) är allmänt missnöjda med utbildningen. de 
upplever att undervisningen inte ligger på lagom nivå, att arbetsbelastningen är 
för stor och att det är svårt att förstå syftet med många kurser. de säger trots 
detta inte att de är oroliga för sin studiesituation eller säger sig ha något behov 
av att kunna påverka den. 

den andra gruppen (18 procent) delar den första gruppens problem med att för-
stå kursers syfte, men är mycket oroliga att de ska misslyckas och tycker inte 
att de har någon kontroll över sina studier. de trivs dåligt på utbildningen, och 
tror sig inte heller vara efterfrågade på arbetsmarknaden. 

den tredje gruppen (25 procent) trivs bra med studierna, upplever att de 
utvecklas som personer och är övertygade om att de är eftertraktade på arbets-
marknaden. de är trots detta oroliga för att inte klara tentor och att inte klara 
av studierna.

den fjärde gruppen (38 procent) upplever att de har kontroll över studierna, de 
trivs och de tror sig vara efterfrågade och tycker att de bemöts med respekt. de 
tycker också att de kan påverka sin studiesituation.
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Att undervisa för att studenter ska tänka kritiskt

Ett av de självklara målen med högskoleutbildning är att ge studenten kunska-
per och färdigheter inom utbildningens område. Andra mål är att studenten 
ska utveckla sin förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, för-
måga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, samt att förbereda 
studenten på att möta förändringar i arbetslivet.

Det skrivs mycket om teoretiska modeller för kritiskt tänkande. En av de 
senare är Relevance and Rigor. Relevans är ett relativt självklart begrepp, medan 
rigor kanske behöver förklaras. Rigor kan översättas med kunskapsdjup och 
kan karaktäriseras av komplexitet, att ge ett känslomässigt engagemang, en 
förmåga att utmana samt dubbeltydighet. Rigor kan sammanfattas i fyra frågor 
som går att applicera både på grundskolan och högskolan:

• I vilken utsträckning är läroplanen organiserad kring komplexa, samman-
hängande koncept?

• I vilken utsträckning väcker läroplanen starka känslor?

• I vilken utsträckning rör läroplanen centrala problem inom det ämne som 
utmanar students förförståelse?

• I vilken utsträckning tillåts elever fokusera på symboler och bilder som kan 
tolkas på flera sätt?

Skillnaden mellan vad eleverna faktiskt lär sig i skolan och de kunskaper de 
förväntas besitta när de sedan börjar på högskolan har också uppmärksammats 
internationellt. Man vill i flera länder försöka skapa en skola som ger både 
djupa kunskaper i ämnet och kunskaper som är relevanta och ger studenten 
förståelse för sammanhang – både bredd och djup.

Rigor kan möjligen översättas med djup i kunskapen i detta sammanhang, 
medan relevans då blir bred kunskap, tillämpad kunskap. För att förklara 
begreppet beskriver en amerikansk bloggare i skolfrågor5:

”Rigor är inte femtio matteproblem i hemläxa när färre räcker för att eleven 
ska behärska momentet. Rigor är inte mer arbete för den elev som blir klar 
tidigt. Rigor är inte att ge en duktig sjätteklassare sjuans mattebok. Rigor är 
inte att gå igenom mer material på kortare tid. Rigor är inte kallt och operson-
ligt. Och mest av allt, rigor är inte bara för en utvald grupp elever.”

5 http://debbieshultsblog.blogspot.com/2007/09/is-it-rigor-or-is-it-something-else.html 
September 2007.
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man har utvecklat taxonomin om kunskap, färdigheter och förmågor och lagt till ytterligare en 
dimension om hur man kan tillämpa sina kunskaper. detta ger ett tvådimensionellt diagram 
över kunskap och tillämpning. genom att införa begreppen relevance och rigor, kan olika fält i 
diagrammet illustrera förhållandet mellan relevance och rigor. 
   Figuren visar fyra kvadranter med kunskap enligt Blooms taxonomi på vertikala axeln, och 
olika grader av tillämpning på den horisontella axeln. modellen ger en bild som får läraren att 
reflektera över sin undervisning. var ligger fokus i min undervisning? Hur påverkar detta mina 
studenter? (strong, silver & perini 2001). 

kan man påverka intresse och motivation med interaktion?

Ett starkt intresse har ofta varit drivkraften som gjort att en student sökt in på 
en viss utbildning. Men vad har intresse egentligen har för olika komponenter? 
En student på en ingenjörsutbildning med inriktning mot flyg svarade så här 
på varför han valde sin studiebana:

”  redan som barn upptäckte jag att jag var intresserad av flyg. det var inte 

så mycket flygplan i mitt liv och i mitt land, förutom militär som bombade 

oss. när jag flög till sverige från syrien hade jag aldrig flugit förut. det var då 

intresset väcktes. 

Kunskap

Tillämpning 1. Kunskap 
i en enda 
disciplin

1. Kunskap 
Att kunna ta till sig fakta
– memorera

2. Förståelse
Att kunna förstå fakta 
som memorerats

3. Tillämpning
Att kunna utföra något med 
den fakta och med hjälp av 
den kunskap som man fått

4. Analys
Att kunna se samband
mellan olika fakta

5. Syntes
Att kunna dra egna
slutsatser

6. Utvärdering
Att kunna producera, 
planeraoch generera något

2. Tillämpa 
kunskap
inom en 
disciplin

3. Tillämpa 
kunskap
ämnesöver-
gripande

4. Tillämpa på 
förutsägbara 
vardagsproblem

5. På icke 
förutsägbara 
vardagsproblem

Stort ”djup” (rigor)
Liten relevans

Stort ”djup” (rigor)
Stor relevans

Litet ”djup” (rigor)
Liten relevans

Litet ”djup” (rigor)
Stor relevans
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jag var 15 år då och otroligt glad att få flyga. jag tyckte att det var roligt, hur 

flygvärdinnorna behandlade resenärerna och hur kaptenen snackade i radion. 

och när vi landade klappade alla i händerna. det gjorde att jag ville studera 

något inom flyg. Först tänkte jag plugga till pilot, men jag har inte haft möj-

ligheter hittills så jag väntar. jag ska klara det här först, sen ska jag söka till 

pilotutbildningen.”

Förutom att visa på hur intressen kan väckas på de mest oväntade sätt så lär 
detta oss något om att det är viktigt hur man blir bemött. Förutom att bemö-
tandet och vilken kontakt man får i sin utbildningssituation påverkar intresset 
så påverkar det även motivationen.

Motivation- och intresseforskningen ser allmänt intresse som ett stabilt 
tillstånd, men det kan givetvis uppstå i en situation som väcker intresset (situa-
tional interest). Man kan definiera motivationen som de faktorer hos individen 
som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål. Motivation kan också 
ha ett inslag av påverkan från andra, man övertalas till något som inte bara 
kommer ur en inre drivkraft. Det är mycket lättare att förstöra motivationen 
för en student än att motivera en student (Hattie, 2009).

intresse ses allmänt som ett stabilt tillstånd, men kan uppstå i en intresse givande situation. 
motivation kan definieras som faktorer hos eller utanför individen som väcker, formar och riktar 
beteendet mot olika mål. eriksson & Widar (2009) ger i en litteraturgranskning en svensk över-
sikt över – och intresseforskningen. 

Motivation

Mål Målorientering

Sociala mål

Undvikande mål

Ego-involverade mål

Lärande mål

Kontroll mål

Utförande mål

Uppgiftsmål

Intresse Individuellt intresse

Situationsbundet intresse

Inre motivation

Yttre motivation

Inverkan

Egenskaper

Egenkompetens

Tilltron till sin egen förmåga

Självöversikt
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gör undervisningen i fysik mer relevant

Det finns alldeles säkert både en kulturklyfta och ett stoffgap i naturvetenskap 
mellan gymnasium och högskola precis som det gör i matematiken. Det finns 
också en kultur inom all naturvetenskap att välja rigor eller kunskapsdjup före 
relevans eller tillämpning. De nya utbildningarna i miljö- och energiteknik 
har dock aktivt lyckats förändra detta, exempelvis genom att eleverna uppfat-
tar hållbar energiteknik som relevant. Detta borde kunna användas som ett 
inspirerande exempel även för grundutbildningarna i fysik på gymnasium och 
högskola. All fysik har på ett eller annat sätt sin tillämpning inom energiområ-
det, och kopplingen till tekniken gör fysiken relevant. 

Areskoug (2007) har lämnat många goda uppslag på hur man kan göra 
undervisningen i fysik relevant. Även Westlund (2001, sidan 159) har produ-
cerat i en diger lista tänkbara åtgärder. Några av åtgärderna som Westerlund 
föreslår är:

• Gör lärare och administrativ personal medvetna om hur viktigt det är att 
”se” alla studenter.

• Utforma kursplaner med tydliga mål och syften i samklang med målen för 
den grundläggande högskoleutbildningen.

• Utveckla examinationsformer som förutom kunskaper även mäter förmågor 
i samklang med de som uttrycks i kursplanerna.

• Utnyttja modern teknik för att erbjuda en mångfald av pedagogiska modeller.

• Erbjud valfrihet både till form och innehåll.

• Erbjud mer fritid för egna studier genom att minska den schemabundna 
tiden för studenterna

• Reservera medel till stödåtgärder.

• Knyt utbildningen till verkligheten genom att arbeta mer i projekt och med 
konkreta verklighetsbaserade problem. 

• Skapa levande mötesplatser för lärare och studenter för att hålla den peda-
gogiska diskussionen levande.

Dessa faktorer påverkar enligt Westlund studenternas trivsel, oro, stress ängs-
lan samt det Marton och Booth (1997) kallar yt- och djupinlärning. Samtliga 
påverkansfaktorer är relaterade till förändrade undervisningsmetoder och 
kräver fortbildningsinsatser.

eleverna gillar lärare de får bra kontakt med

Den allra viktigaste faktorn för en framgångsrik undervisning är kontakt och 
interaktion mellan lärare och elever. Det har bland annat Hattie (2009) funnit i 
sin internationella meta-meta studie. Studenternas behov av kommunikation 
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med lärare och andra studenter liksom deras behov av större möjligheter till 
att förstå sammanhang och till djupinlärning finns rapporterat både i nationell 
och i internationell forskning (se exempelvis Mazur, 1997; Benckert, 1997; 
Benckert, & Pettersson, 2004; Whitelegg, & Parry, 1999, Engström, 2008). 

Man har länge rekryterat adjunkter till lärarutbildningar och till basårsut-
bildningar från gymnasieskolan. En motivering har varit att ”de fungerar med 
studenterna”. Adjunkterna har ofta en realistisk bild av de kunskaper studen-
ter bär med sig, med sin erfarenhet från gymnasieskolan och av vad man kan 
förvänta sig av 19-åringar som just lämnat gymnasiet. Lektorer som aldrig 
undervisat på gymnasiet kommer lättare att drabbas av kunskapsklyftan och 
det stoffgap som tidigare diskuterats.

Samtalet som försiggår i klassrum måste bygga på delaktighet, relevans och 
”rigor”. Det gäller oavsett om det är i skolan eller högskolan. Ribban måste ligga 
på något så när rätt höjd för att det ska gå att etablera ett seriöst samtal som 
leder till lärande. Ibland ligger ribban för högt i grundutbildningen i och med 
de stoffgap och kulturklyftor som finns där. Då blir studietakten för hög. Detta 
går delvis att avhjälpa med att man tar tillvara på studenternas förmåga att hjälpa 
varandra, så att de i större utsträckning får träna problemlösning genom projekt- 
och problemuppgifter i gruppsamtal. Det är dock viktigt att examinationen är 
individuell, det vill säga att läraren inte tillåter någon att halka med gruppen. 
Läraren ska istället använda gruppen för att behandla frågor där vissa ligger efter, 
och på så sätt skapa en kultur av ”rigor” inom gruppen.

teknikstudier måste få vara krävande

Avhopp och svårigheter med studier på ingenjörsprogrammen diskuterades 
redan för mer än tio år sedan. En artikel i Ny teknik med rubriken Teknik-
studier kräver insikt och massor av tid konstaterade att man ställer högre krav 
på arbetsinsatsen på studenter på tekniska utbildningar än studenter på övriga 
utbildningar. Framgångsrika studenter som tillfrågades gav sin syn på situatio-
nen:

• Man får inte urholka utbildningen med lägre krav. Den måste vara en utma-
ning även för de allra bästa.

• De ansvariga måste sluta tro att man får fler som tar examen bara genom att 
utöka antalet studieplatser. Tillför istället resurser till de utbildningsplatser 
som finns idag och öka genomströmningen på utbildningarna. 

• Ge ett bättre stöd från skolan. Se över kursupplägg, minska mängden sche-
malagd tid, lägg in fler räkneövningar och färre föreläsningar.

Teknikstudier kräver insikt och massor av tid, och fastän både studenter och 
lärare är ense om att man inte vill sänka kraven så har man hamnat i en svår 
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situation. Situationen innebär till och med vissa etiska problem. Man vill ha så 
många studenter som möjligt, och genom att ge poäng för enklare delmoment 
så håller man studenter kvar på utbildningarna. Detta medför att vissa studen-
ter inte klarar sluttentan, och alltså inte heller utbildningen. Vad händer med 
dessa studenter? Vem tar ansvar för att de kastat bort tid och pengar?

svårt att tillgodose alla behov

Det finns många behov som ska tillgodoses. Dessa står ofta delvis emot varan-
dra. Det finns många som tycker att teknikutbildningar som innehåller mate-
matik- och fysikkurser ska hålla samma nivå och ha samma innehåll som de 
alltid gjort. Man tycker dessutom att det ska finnas en internationell standard 
på fysikkurser, och innehållet ska vara detsamma oavsett om du läst kursen i 
Sverige på högskola XX eller i USA på högskola YY. 

Högskolelärarna blir irriterade och uppgivna över att behöva undervisa om 
sådant som studenterna tidigare haft med sig från gymnasiet. Det finns också 
en press att få igenom studenter, och hotet om att behöva ställa in kurser på 
grund av att det finns för få studenter och för att genomströmningen är för låg 
är en realitet. 

Detta hör till problematiken kring fysikkurser på högskolan. Det är svårt att 
förena kraven på internationellt jämförbara kurser och samtidigt möta olika 
grupper av ingenjörsstudenter. Dessutom har studenterna ofta olika förbere-
delser för studier med sig från sin gymnasietid. Perspektiv som mångfald som 
ett sätt att ta tillvara begåvningar kan kännas ihåligt i en utbildning där det 
finns små utrymmen att variera de traditionella kursupplägg som levt vidare år 
efter år. Samtidigt är fysikkurser högt rankade av studenterna, eftersom de är 
svåra att komma igenom. Här finns en kultur av fysik som begåvningsindika-
tor som vi kanske måste fundera på.

små undervisningsgrupper ger bättre rykte och resultat

Med små undervisningsgrupper och tätare band mellan handledare och stude-
rande är det enklare att upprätthålla ”det goda samtalet”. Ett exempel är fors-
karutbildningen. I en större kartläggning av landets lärarutbildningar så tycker 
studenterna att det är bra med lärare som är måna om god kontakt med sina 
studenter. Kanske skulle en liknande undersökning genomföras på de tekniska 
och naturvetenskapliga utbildningarna?

Det har varit de små högskolornas ledord att med en god studentkontakt 
kunna konkurrera med de stora universiteten. När ekonomin krymper och 
samläsning i större undervisningsgrupper blir vanligare så kanske vi borde 
granska detta närmare med studentenkäter.
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Vi borde starta ett samtal om vilka förändringar vi kan genomföra för att 
bjuda in ungdomar till en välkomnande och intressant naturvetenskaplig och 
teknisk grundutbildning vid gymnasieskolor, högskolor och universitet. Ett 
sätt vore att skapa fortbildningsresurser kring detta vid gymnasieskolor och 
högskolor. Då kan vi på sikt utveckla lärosäten där ”rigor” och ”relevance” är 
ledord. Dessa lärosäten kommer att använda interaktionen mellan lärare och 
studenter som det främsta redskapet för en god undervisning, och göra inter-
aktionen möjlig genom att ge den nödvändiga resurser.

Mentometrar som verktyg för att utmana studenternas föreställningar
en föregångare inom fysikdidaktiken var professor eric mazur vid Harvard, med 
sin fokus på ”concept tests” och undervisning som baserades på studenters 
samtal i ”peer instruction” under storföreläsning. peer instruction medför att 
läraren under varje föreläsning ställer en flervalsfråga. studenterna diskuterar 
frågan med sin granne, därav ”peer instruction”. mazur har varit en ivrig före-
språkare för användningen av ”clickers”, en metod då man använder mentome-
terknappar för att ta reda på hur studenterna ser på olika fysikaliska fenomen. 
på så sätt går det att både utmana deras föreställningar och träna deras 
argumentativa förmåga i samtal kring fenomenen. studenten har en mentome-
ter som kommunicerar med en rF mottagare som kopplas in i usB-porten på 
lärarens bärbara dator. denna utrustning finns för försäljning och används även 
inom undervisning i andra discipliner.
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doNald	broady,	emIl	bertIlssoN,	mIkael	bÖrJessoN	och	Ida	lIdeGraN
uppsala universitet

naturvetenskapsprogrammet  
– inte bara för blivande naturvetare
på	gymnasiets	naturvetenskapliga	program	går	inte	bara	blivande	natur-
vetare.	det	är	en	kungsväg	till	framgång	i	fortsatta	studier,	yrkeslivet	och	
det	sociala	livet.	här	hamnar	många	barn	ur	de	samhällsgrupper	som	är	
bäst	rustade	med	kulturellt	kapital	och	här	formas	framtidens	eliter.	här	
skapas	även	en	norm	för	vad	som	räknas	som	skolmässig	briljans,	med	
effekter	på	hela	skolväsendet.

För en utbildningssociolog är gymnasieskolans naturvetenskapliga program 
ett intressant studieobjekt. Det skiljer sig på många sätt från andra gymnasiala 
utbildningar samtidigt som det utgör en grundbult i hela det svenska utbild-
ningssystemet.

Möjligen finns det någon som tror att gymnasiets naturvetenskapliga pro-
gram främst utbildar blivande naturvetare, eller att där framför allt går barn till 
naturvetare. Så är det inte. Till det naturvetenskapliga programmets natur-
vetenskapliga inriktning (NVNV) söker sig barn till de flesta bland samhäl-
lets eliter, i synnerhet de som är mest välförsedda med kulturellt kapital och 
utbildningskapital (Broady & Börjesson 2006). Här formas också framtidens 
eliter. Det är den typiska förberedelsen för framgång i den högre utbildningen, 
yrkeslivet och det sociala livet.

Varför är det så? Vari består det naturvetenskapliga programmets dominerande 
ställning? Vad bygger denna ställning på? Vilka är effekterna på resten av utbild-
ningssystemet? Hur ser relationen ut mellan naturvetenskapliga gymnasiestudier 
och fortsatta studier? Vi ger i denna artikel några svar på dessa frågor. Till grund 
för våra resonemang ligger en rad undersökningar som inom vår forskningsgrupp 
SEC ägnats åt olika aspekter av det naturvetenskapliga programmet, i synnerhet 
delstudier inom det av Vetenskapsrådet finansierade projektet ”Skolans kungsväg. 
Det naturvetenskapliga programmets plats i det svenska utbildningssystemet”.

För enkelhets skull och för att slippa förkortningar behandlar vi i det här 
sammanhanget det naturvetenskapliga programmet i dess helhet utan att 
särskilja olika inriktningar. Sedan den tidigare tekniska inriktningen omvand-
lats till ett eget separat program är den naturvetenskapliga inriktningen den 
överlägset största medan övriga inriktningar har liten omfattning. Dessutom är 
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i det perspektiv vi här anlägger skillnaderna ganska små mellan det naturveten-
skapliga programmets nuvarande inriktningar.

det naturvetenskapliga programmets dominerande ställning

Det finns flera kriterier som alla pekar på den dominerande ställning det 
naturvetenskapliga programmet har. För att förstå mekanismerna bakom det 
naturvetenskapliga programmets dominans i den svenska gymnasieskolan bör 
vi skilja mellan å ena sidan meritokratiska aspekter, det vill säga sådant som 
betyg och andra tecken på skolframgång, och å andra sidan sociala aspekter 
som har med samhällsklass att göra. 

Vi kan se att de elever som väljer det naturvetenskapliga programmet har 
både högst avgångsbetyg från grundskolan och högst avgångsbetyg från gym-
nasiet. Det är också det program där överlägset flest relativt omgående läser 
vidare i högskolan. Programmet lockar till sig relativt sett flest barn till föräld-
rar med lång utbildning och som på andra sätt har en hög status i samhället. 
Det är dessutom det enda gymnasieprogrammet med en jämn könsfördelning.

meritokratisk excellens

Oavsett vilket kriterium vi väljer intar det naturvetenskapliga programmet en 
dominerande ställning i den svenska gymnasieskolan. En måttstock är den 
meritokratiska, vilket i detta sammanhang kan likställas med skolkapitalet. Ett 
sätt att mäta är att jämföra betygsnivåer. Här ligger eleverna från det natur-
vetenskapliga programmet klart bäst till. Den senaste betygsstatistiken visar 
att avgångselever från detta program i genomsnitt hade i särklass högst merit-
värde, 16,1. Därnäst kommer det estetiska programmet med 14,9 och det 
samhällsvetenskapliga programmet med 14,8, följda av hantverksprogrammet 
med 14,3 och teknikprogrammet med 14,0.6 En förklaring till det naturveten-
skapliga programmets särställning är naturligtvis att det drar till sig elever med 
höga betyg från grundskolan, ja i själva verket eleverna med de allra högsta 
betygen.7 Men det är bara en aspekt av ett större socialt sammanhang som vi 
behöver utforska för att det ska bli begripligt vilka elever det rör sig om och 
varför de hamnar där de hamnar i utbildningssystemet. 

6 Se aktuell statistik på www.skolverket.se.
7 Här har vi inte funnit någon tillgänglig aktuell statistik hos Skolverket eller SCB utan 

vi bygger på egna tidigare analyser. Det naturvetenskapliga programmet hade de högsta 
andelarna elever med höga medelbetyg från grundskolan: ungefär tre av fyra avgångselever 
från årskurs nio med ett medelbetyg över 4,4 (motsvarar över 18,45 enligt nu gällande 
jämförelsetal) påbörjade NV. Denna grupp utgjorde en femtedel av eleverna på programmet 
samtidigt som mindre än en tjugondel av samtliga elever i gymnasieskolan hade ett så högt 
grundskolebetyg. (Broady m.fl. 2000; Börjesson 2004)
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Ett annat meritokratiskt mått är resultaten på de nationella proven. Eleverna 
vid det naturvetenskapliga programmet uppnår i genomsnitt högre poäng än 
eleverna vid något av de andra programmen. Det gäller för samtliga skolämnen 
och skillnaderna är synnerligen stora när det gäller resultaten på de nationella 
proven i matematik. (Skolverket 2010) Slutligen har det naturvetenskapliga 
programmet den högsta andelen elever som fullföljer sin gymnasieutbildning. 
(Skolverket 2010b:96) 

Det naturvetenskapliga programmet intar således en särställning i fråga om 
meritokratiska tillgångar: höga betygsnivåer, höga resultat på de nationella 
proven och litet antal avhopp.

social exklusivitet ocH jämn könsBalans

Programmet har också en särartad social rekrytering. För vissa grundskoleele-
ver – och deras föräldrar – med högt ställda skolmässiga och sociala ambitioner 
är det naturvetenskapliga programmet det självklara valet. De grupper som 
intar den hållningen är inte vilka som helst.

Bland gymnasiets utbildningar är det på det naturvetenskapliga programmet 
som vi finner de högsta andelarna barn till föräldrar med omfattande utbild-
ningsinvesteringar i bagaget såsom läkare och universitetslärare. Vi finner också 
de lägsta andelarna barn ur arbetarklassen.

Intressant är också att det är på det naturvetenskapliga programmet som 
könen möts. Det naturvetenskapliga programmet och framför allt dess natur-
vetenskapliga inriktning uppvisar en jämn könsfördelning. (Lidegran et al 
2006) Därigenom skiljer det sig från de tekniska och humanistiska studie-
förberedande programmen och inriktningarna som antingen domineras av 
flickor eller pojkar, i likhet med de flesta av de yrkesförberedande gymnasie-
programmen. De tydligaste skillnaderna finns längst ned i prestigehierarkin, 
där vi hittar ett flertal yrkesförberedande gymnasieprogram som är så gott som 
enkönade. 

När vi analyserar gymnasieskolans könsmässiga och sociala struktur ser vi 
alltså en triangel med spetsen uppåt. Överklassens och den övre medelklassens 
söner och döttrar möts uppe på triangelns topp, framför allt på det naturve-
tenskapliga programmet och dess naturvetenskapliga inriktning. Arbetarklas-
sens söner och arbetarklassens döttrar återfinns vid var sitt hörn i basen längst 
ned, tydligt åtskilda på olika könsmärkta yrkesförberedande utbildningar, som 
barn- och fritidsprogrammet respektive industriprogrammet och fordonspro-
grammet.

Helt annat än de tekniska ocH samHällsvetenskapliga programmen

Ofta klumpas det naturvetenskapliga programmet samman med det samhälls-
vetenskapliga under etiketten studieförberedande utbildningar. Ibland räknas 
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även det tekniska programmet in. I vissa avseenden är det relevant att skilja 
dessa program från yrkesförberedande utbildningar. De teoretiska inslagen är 
mer omfattande, det saknas ofta direkt yrkesförberedande delar och en stor 
andel av eleverna fortsätter till högre studier. Men samtidigt är skillnaderna 
mellan de så kallade studieförberedande utbildningarna ganska stora. De är 
också mycket viktiga om man vill förstå hur det svenska utbildningssystemet 
fungerar.

Speciellt intressant är att debatten ofta framställer teknik och naturveten-
skap som ett enhetligt område trots att det går att visa på avgörande skillnader. 
Ofta för man exempelvis samman dem i den argumentation som går ut på att 
rekryteringen till detta område är avgörande för Sveriges framtid och kon-
kurrenskraft i världen. Det tekniska programmet är kraftigt mansdominerat 
medan det naturvetenskapliga har en jämn balans mellan könen. Eleverna vid 
det tekniska programmet kommer från mindre resursstarka hem och har klart 
lägre ingångsbetyg och avgångsbetyg jämfört med eleverna på det naturve-
tenskapliga programmet. Ytterligare en intressant skillnad är att det tekniska 
programmet framför allt drar till sig elever från hem där det ekonomiska 
kapitalet väger tyngre än det kulturella, medan det omvända gäller för naturve-
tenskapseleverna. 

Det samhällsvetenskapliga programmet är i sin relation till det naturveten-
skapliga en kvinnligt dominerad motsvarighet till det tekniska programmet. 
Andelen flickor på det samhällsvetenskapliga programmet är större än på det 
naturvetenskapliga programmet. Men i övrigt liknar det samhällsvetenskapliga 
programmet det tekniska bland annat genom att elever som gått det sam-
hällsvetenskapliga programmet generellt har lägre betyg än elever som gått 
det naturvetenskapliga. Det gäller både avgångsbetygen från grundskolan och 
utgångsbetygen från programmet.

Socialt sett är skillnaderna avsevärda mellan det samhällsvetenskapliga pro-
grammets olika inriktningar. Kulturella fraktioner dominerar språk- och kul-
turinriktningar medan de ekonomiska fraktionerna är mer företrädda på den 
ekonomiska inriktningen. Men de olika inriktningarna förenas i det faktum att 
den sociala rekryteringen generellt sett är lägre än till det naturvetenskapliga 
programmet. Medan det naturvetenskapliga programmet är en synnerligen 
viktig utbildning för barnen till läkare och universitetslärare fungerar det sam-
hällsvetenskapliga programmet som motsvarigheten för barn till exempelvis 
sjuksköterskor och grundskollärare.

Ett viktigt förhållande som bryter det generella sociala mönstret är att elever 
med synnerligen goda betyg tenderar att hamna på det naturvetenskapliga 
programmet, nästan oavsett deras sociala ursprung − så som vi mätt detta 
ursprung. Vi kan givetvis inte fånga upp alla de särskilda sociala förhållanden 
som kan tänkas förklara de statistiskt sett osannolika fallen då elever vinner 
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framgång i skolan trots blygsamt socialt ursprung. Eftersom vi använt uppgif-
ter om enbart föräldrarna har vi ingen möjlighet att hitta exempelvis farmö-
drar eller mostrar med stora utbildningsambitioner eller andra tänkbara sociala 
förklaringar. Vi har ändå kommit en bit på väg tack vare att vår klassificering 
av föräldrarna är mer precis än den i skoldebatten vanliga uppdelningen i 
socialgrupp 1, 2, 3, eller högre tjänstemän/arbetare. I de analyser som redovi-
sas här skiljer vi mellan 32 sociala grupper: läkare, jurister, civilingenjörer och 
så vidare. 

stark koppling till Högre studier ocH  

prestigeFulla utBildningsBanor

Det finns en utomordentligt stark koppling mellan det naturvetenskapliga 
programmet och den högre utbildningen. Programmet toppar statistiken över 
andelen elever som fortsätter till högre utbildning inom tre års tid. Det gör 
77 procent av dem som gått ut det naturvetenskapliga programmet, drygt 20 
procentenheter mer än nästkommande program, det samhällsvetenskapliga 
med 56 procent. (Skolverket 2010b: 105) 

Eftersom eleverna på det naturvetenskapliga programmet har så många både 
sociala och meritmässiga tillgångar är det inte förvånande att utbildningen 
intar en nyckelposition i sitt förhållande till den högre utbildningen. Inte nog 
med att elever från det naturvetenskapliga programmet i mycket hög utsträck-
ning läser vidare. En jämförelsevis stor andel av dem tar sig dessutom in på de 
mest eftersökta utbildningarna vid universitet och högskolor. Det naturveten-
skapliga programmet är den typiska utbildningsbakgrunden för studenter vid 
de högst skattade och socialt mest selektiva utbildningarna som medicin på 
Karolinska institutet, civilekonomutbildningen på Handelshögskolan i Stock-
holm eller teknisk fysik vid KTH, Chalmers eller Uppsala universitet. (Broady, 
Börjesson & Palme 2002) 

Naturvetenskaplig gymnasieutbildning är dessutom ofta relaterad till tunga 
transnationella utbildningsinvesteringar. Många av dem som hamnar på de 
mest prestigefyllda utländska skolorna och utbildningarna har gått eller går 
på de mest ansedda svenska motsvarigheterna. De har också i betydligt större 
utsträckning än andra svenska utlandsstudenter en naturvetenskaplig gymna-
sieutbildning bakom sig. (Börjesson 2005) 

den selektiva rekryteringen

En viktig förklaring till det naturvetenskapliga programmets dominans är just 
dess rekrytering av elever. Detta är den gymnasieutbildning som favoriseras 
av alla slags välutbildade eliter. Det gäller definitivt inte bara eller ens främst 
tekniker och naturvetare. Även humanister placerar sina barn där. Det som det 
naturvetenskapliga programmet erbjuder är uppenbarligen eftersträvansvärt för 
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de mest bemedlade familjerna, i synnerhet de kulturellt bemedlade. Ett skäl till 
detta är att programmet erbjuder en bred utbildning som kan leda vidare till i 
stort sett alla högskoleutbildningar.

den Bredaste utBildningen

Man säger ofta att naturvetenskapligt program erbjuder den bredaste utbild-
ningen. I våra intervjuer nämner både de gymnasister som går där och de 
studenter som tidigare gått där ofta detta skäl till att välja programmet.8 Hade 
man varit duktig i grundskolan och fått höga betyg fanns egentligen inget 
alternativ. Det var det naturvetenskapliga programmet som gällde.

Det synsättet hänger självfallet ihop med att dessa elever och före detta 
elever vid det naturvetenskapliga programmet är väl försedda med utbildnings-
tillgångar. Det gäller både utbildningstillgångar de ”ärvt” och sådana de själva 
förvärvat. De har lyckats väl i skolan och i de allra flesta fallen har föräldrarna 
lång högskoleutbildning. 

Det är intressant att jämföra dem med de elever med små utbildningstill-
gångar som intervjuats i en studie av Inger Berggren. Dessa mindre bemedlade 
elever väljer ofta de yrkesförberedande gymnasieprogrammen eftersom de 
verkar vara mindre riskfyllda när det gällde att få ett arbete efter gymnasiestu-
dierna. Man vill ”bli något” under sina gymnasieår. (Berggren 2001) 

Sådana argument förkom inte i våra intervjuer med elever och före detta 
elever vid det naturvetenskapliga programmet. För dem framstod det som en 
fördel och ingen nackdel att gymnasiestudierna i sig ”inte ledde någonstans” 
på arbetsmarknaden. Att preparera sig för högre studier var det viktigaste. 
Här framstod det naturvetenskapliga programmet som det bredaste, det som 
öppnade flest möjligheter.

Varför uppfattar elever och studenter från utbildningsmässigt välbeställda 
hem saken så? Ett svar är att det naturvetenskapliga programmet ger flexibilitet 
och möjlighet att anpassa sig till oförutsedda förändringar. Genom att hålla så 
många vägar öppna så länge som möjligt och skjuta upp yrkesvalet undviker 
man att måla in sig i ett hörn och kan välja och vraka bland universitetens och 
högskolornas utbildningar. Men det visar sig att dessa ungdomar, utbildnings-
elitens barn, som hypotetiskt skulle kunna välja i stort sett vilken utbildning 
de vill, i praktiken väljer mellan ytterst få utbildningar. (Lidegran 2009)

De intervjuade eleverna och studenterna hade dessutom många aktiviteter 
vid sidan om studierna. De breda investeringarna handlade därmed inte enbart 

8 Resonemangen i artikeln bygger på intervjuer med elever som gick på det naturvetenskap-
liga programmet vid två ansedda gymnasieskolor i Uppsala, Katedralskolan och Lundellska 
skolan. De bygger även på intervjuer med studenter som efter avslutade studier på naturve-
tenskapligt program sökte sig till prestigeutbildningar i högskolan.
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om utbildningen utan även om att vara bred i en vidare bemärkelse. Genom 
att investeringarna är breda så får de även öva förmågan att göra avgränsningar 
och att disponera sin tid optimalt. 

en cirkulär Föreställning om Begåvning

Attraktionskraften har även att göra med de höga kraven på eleverna. Stu-
dierna bedrivs i jämförelsevis hög takt och har rykte om sig att vara svåra. 
Eleverna förutsätts vara begåvade och grundskoleelever som anses begåvade 
förutsätts söka sig dit. Det blir en cirkulär föreställning som underbygger det 
naturvetenskapliga programmets position överst i gymnasieutbildningarnas 
hierarki.

traditionell pedagogik

En annan betydelsefull faktor är de starka inslagen av traditionell förmedlings-
pedagogik vid det naturvetenskapliga programmet. I intervjuer vittnar eleverna 
om hur de uppskattar detta slags undervisning, som de menar är effektiv: 
bättre att den som vet mest – läraren – lär ut det han eller hon kan än att elev-
erna utbyter halvsanningar med varandra. (Lidegran 2009) Intervjuade lärare 
på programmet motiverar sina traditionella undervisningsmetoder med att 
eleverna vill ha det så. Inte sällan har lärarna själva ambitionen att efterhärma 
den typ av undervisning som förekommer vid universitetet. (Bertilsson 2007)
I våra elevintervjuer blev det tydligt att naturvetarelevernas satsning på skolan 
innebar att de var tvungna att utnyttja tiden effektivt. Det gjorde i sin tur att 
de tvingades klara att organisera sina studier och sin fritid. Att mycket hand-
lade om att utnyttja tiden på bästa sätt genomsyrade hur eleverna såg på olika 
undervisningsmetoder. Grupparbeten var slöseri med tid, menade Ulrika:

”  därför att det blir alltid så att nu ska vi ha ett grupparbete, tar du det här så 

tar jag det här, så sitter man hemma och skriver ihop det. man behöver lägga 

ner mycket mer energi för att lära sig samma sak. i ett grupparbete måste 

jag lägga ner en massa energi på att lära mig det här eller för att sätta ihop 

det här arbetet. sen lär man sig aldrig särskilt bra vad de andra gjort. man 

lyssnar och får ett hum om det, men man lär sig mycket bättre om det är 

genomgång på tavlan man lär sig mer framför allt, mycket mer. det man 

lär sig på grupparbeten är ju att lära sig fakta och så, gå till biblioteket och 

använda internet, och det är väl bra på det sättet men i grupparbeten är det 

väl tänkt att man ska lära sig samarbeta, det gör vi faktiskt inte. det tar så 

himla lång tid. ska man sitta tillsammans och skriva nånting, det tar fruk-

tansvärt lång tid. man säger: du tar det här, jag tar det här. Så sätter vi ihop 

det i slutändan.”
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Enligt Ulrikas uppfattning sparade lärarens genomgångar inför klassen inte 
bara tid utan gav även en bredare kunskap. I stället för att lära sig mycket om 
något specifikt, vilket Ulrika menade var fallet vid grupparbeten, gav lärarens 
genomgångar överblick. Eftersom det handlade om att på kort tid lära sig 
mycket var det en fördel om läraren, som satt inne med kunskaperna, effektivt 
gick igenom det som skulle läras in. Flera av eleverna menade att en bra lärare 
var någon som hade gedigna ämneskunskaper – en läraregenskap som blir 
särskilt viktig när kunskapsmassan är omfångsrik och tiden knapp.

Eleverna fick sällan oförberedda läxförhör utan de samlade utvärdering-
arna av deras kunskaper skedde i huvudsak i form av stora inplanerade prov. 
Undervisningen byggde alltså på principen att man litade på att eleverna tog 
sitt ansvar och klarade av att planera sina studier på egen hand. Samma sak 
var det med föräldrarnas inställning till barnens skolarbete – man litade på att 
eleverna tog eget ansvar. Återigen en typ av undervisning som påminner om 
förhållandena på universitetet.

I intervjuer med lärare som är verksamma på det naturvetenskapliga 
programmet9 finner vi att den undervisning som eleverna vill ha – där inslag 
av mer traditionell förmedlingspedagogik, föreläsningar och andra typer av 
lärarledda aktiviteter var viktiga inslag – också var en betydande del av lärarnas 
undervisningsrepertoar. I viss mån går den undervisningstradition som dessa 
lärare förespråkar stick i stäv med den modernisering av gymnasiepedagogiken 
som haft starka företrädare under de senaste decennierna och som inneburit 
att sådant som elevstyrd verksamhet och det egna sökandet efter kunskap fått 
mer utrymme. De intervjuade lärarna var inte särskilt bekymrade över denna 
konflikt eftersom de kan hänvisa till elevernas egna preferenser:

”  man kan väl säga att jag föreläser ganska mycket, på det sättet är jag väl 

ganska traditionell, om man inte vill säga gammaldags. om man frågar 

eleverna hur de vill ha det så vill de att man går igenom på tavlan, de vill att 

man ska strukturera för dem, så det gör jag. tavelgenomgångar, att man ritar 

och berättar, det kommer alltid väldigt högt om man frågar eleverna vilken 

undervisning de vill ha på kursen.”  

(lärare i kemi och biologi)

Även ambitionen att optimera de centrala kunskapsdelarna och göra dem 
tydliga i framför allt de naturvetenskapliga ämnena ansågs tala för en mer 
”traditionell” pedagogik. 

9 Intervjuerna genomfördes med lärare som bedrev merparten av sin undervisning på det na-
turvetenskapliga programmet på Fyrisskolan, Katedralskolan, Celsiusskolan och Rosendals-
gymnasiet i Uppsala.
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”  […] det är mycket enklare för eleverna. jag vill i min undervisning vara så 

klar som möjligt, jag vill att de ska veta vad jag vill. katederundervisning är ju 

väldigt ”här är det jag som berättar åt er” och sen tar de emot och sen gör 

man vad man vill med det där, antingen lär ni er eller så struntar ni i det. det 

är väldigt enkelt, det är det här som är viktigt för det är det som jag pratar 

om och det är den här texten jag ger er, den är viktig för den ger jag er i stäl-

let för att kanske ha annan sorts undervisning där eleverna måste mer hitta 

kunskapen så ger vi den mer ofrågat till dem.” 

(lärare i biologi)

I många fall framställde lärarna det som ett medvetet val att låta undervis-
ningen så mycket som möjligt likna den som eleverna senare skulle möta 
på universitetet. Även förekomsten av stora prov som liknade tentor och 
som avslutade kurserna fungerade som en inskolning i universitetets arbets-
sätt. Lärarna litade också i hög grad på att de jämförelsevis studiemotiverade 
elever som man undervisade på det naturvetenskapliga programmet kunde 
sålla, sortera och värdera det material som lärarna presenterade för dem. Man 
motiverade alltså valet av undervisningsmetoder med att hänvisa till elevernas 
egna önskemål och lärarnas föreställning om deras framtida studier. Men det 
framgick även att denna typ av undervisning gjorde det möjligt för lärarna att 
agera på sådant sätt att deras ämneskunskaper hamnade i fokus.

Den smidiga övergången från det naturvetenskapliga programmet till högre 
utbildning spelar också en viktig roll för utbildningens ställning i gymnasie-
skolan. Valter som hade gått det naturvetenskapliga programmet på gymnasiet 
menade att övergången till läkarutbildningen inte hade varit särskilt dramatisk 
utan att den snarare känts som en fortsättning på gymnasiet. Det naturveten-
skapliga programmet hade lagt grunden och fungerade som en god inskolning 
i vad som krävdes på en elitutbildning som läkarutbildningen. 

– Mötet med utbildningen? Hur kändes det att komma hit första gången?

– alltså det kändes faktiskt ovanligt likt gymnasiet. jag kände igen mig från 

gymnasiet, man hade sitt block och så satt man och skrev.

– och så gick man hem och läste?

– och så gick man hem och läste. och man läser inte riktigt vad man känner 

för utan man läser dom sidorna. det är väldigt uppstakat och det står ju 

precis här vad jag ska läsa. det är inte så här ”inhämta kunskap om”, det 

finns inga sådana termer utan det är ”enzymstegen” ”metabolismen här bla 

bla bla”. alltså det är väldigt enkelt, det går att pricka av i kanten, när man 

prickat av dom så kan man det förhoppningsvis. sen kanske man missar 

något för att man inte har förstått konceptet men …
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– Men hur kändes mötet då?

– roligt, alltså jag trivdes jättebra.

programmets lärare Har Hög status

Ytterligare en faktor bakom det naturvetenskapliga programmets dominans är 
den upphöjda ställning på skolorna som lärarna som undervisar där ofta har. 
Det gäller särskilt de lärare som ansvarar för de naturvetenskapliga ämnena. I 
intervjuer säger de att de har större möjligheter att påverka sin arbetssituation 
än andra lärare och att de har lättare att vinna gehör hos och uppskattning från 
skolledningen. På frågan om huruvida de naturvetenskapliga ämnena har en 
stark ställning på skolan uttrycker en lärare sig på följande sätt.

– absolut, det är nästan upphaussat, allting inom naturvetenskap, kemi, 

fysik, biologi. […] men den här skolan skulle ju vara en naturvetarskola […] 

så därför det kanske är lite speciellt, tror jag.

– Men hur yttrar detta sig?

– ja, exempelvis extra pengar… vi får det vi vill ha i princip… 

– Material och …? 

– ja, material och sånt som har varit väldigt generöst med att det finns 

mycket pengar, det är nästan så att vi inte kunnat göra av med pengarna till 

och med … det är inte vanligt inom skolvärlden. men det är … de har väldigt 

gott renommé, de har en stark ställning på skolan.

Liknande resonemang återkommer hos de flesta av de intervjuade lärarna. 
Detta visar på flera sätt tydligt hur de enskilda lärarna kan omvandla det 
symboliska kapital som är knutet till det naturvetenskapliga programmet till 
rent materiella förmåner som pengar och material. Men också att det kan ge 
möjligheter att i större utsträckning äga sitt undervisningsämne och påverka 
sin egen arbetssituation. Det stöd man upplever att man får från skolledningen 
bidrar till denna känsla av anseende, ett stöd de får för att skolledningen ofta 
månar särskilt om det naturvetenskapliga programmet.

– Anser du att de ämnen du undervisar i har en stark ställning här på skolan?

– ja, det har de. det här är ju en skola som har haft framstående både lärare 

och inte minst elever inom både kemi och biologi under en lång tid. dels har 

vi ju flera lärare här som har fått olika former av pedagogiska priser för sin 

verksamhet här och sen har vi ju elever som har vunnit kunskapstävlingar, 

eller placerat sig bra, mer än tio gånger i både kemi och biologi. så i och 

med det … och det där får naturligtvis uppmärksamhet både från kommu-

nen och här på skolan. det stärker ju ämnenas ställning. […] sen tycker ju 
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skolledning om att ha den här utbildningen med de här eleverna och den här 

typen av undervisning här så den har en stark ställning. (lärare, katedralsko-

lan, uppsala)

Att somliga mer elitpräglade skolor har ett utbyggt kontaktnät med universite-
tet och dess naturvetenskapliga institutioner bidrar också till att förstärka dessa 
lärares ställning. I städer med starka akademiska traditioner fungerade samar-
beten, studiebesök och personliga kontakter med universitetsinstitutioner som 
en viktig del i lärarnas arbete.

kapital Följer kapital

Vi skulle kunna nämna mycket mer som visar på den särställning som det 
naturvetenskapliga programmet har. Men det viktigaste samlade resultatet av 
våra undersökningar är att denna särskilda position på toppen av gymnasie-
skolans prestigehierarkier inte går att förklara med någon enskild faktor. Den 
beror inte endast på den höga andelen elever som är studievilliga eller har 
omfattande resurser hemifrån, den beror inte endast på den jämna könsfördel-
ningen, lärarnas förhållandevis höga status, att utbildningen anses krävande 
eller att programmet förmår leverera särskilt många studenter till de mest pre-
stigefulla universitets- och högskoleutbildningarna. Det är snarare de samlade 
verkningarna av alla dessa faktorer som skapar dominansen.

Ingen annan gymnasieutbildning samlar på sig så många högt värderade 
särdrag. Logiken bakom detta är enkel: kapital följer kapital. Där det börjar 
samlas tillgångar tillkommer fler tillgångar. Elever med omfattande nedärvda 
tillgångar, höga ambitioner och goda betyg är särskilt mottagliga för denna typ 
av attraktionskrafter.

Men detta är inte tillräckligt. Det naturvetenskapliga programmets ställning 
måste förstås i relation till övriga utbildningar. En viktig aspekt är relationerna 
mellan utbildningssystemets nivåer. Att det naturvetenskapliga programmet 
fungerar som inkörsport till de mest eftertraktade högskoleutbildningarna gör 
att utbildningskapitalet strömmar i två riktningar. På gymnasienivån samlas 
värde inom det naturvetenskapliga programmet som en följd av att den förbe-
reder för universitetens och de ansedda fackhögskolornas prestigeutbildningar. 
Dessa ökar i sin tur sitt värde genom rekrytera elever som gått naturvetenskap. 
(Lidegran 2009) En annan viktig faktor är att det naturvetenskapliga program-
met saknar konkurrenter (vi bortser här från små gymnasiala utbildningar 
som IB). Så har det inte alltid varit. Det har tagit hundra år att etablera den 
naturvetenskapliga gymnasieutbildningen som skolans kungsväg och segern 
har varit allt annat än lättvunnen. Historiska studier kan kasta ljus över hur det 
gick till, och därmed också över förutsättningarna för att dominansens kom-
mer att bestå i framtiden.



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

Vilka effekter får det naturvetenskapliga  
programmets dominerande ställning?

Inom det svenska utbildningssystemet är det naturvetenskapliga programmet 
således kungsvägen. Det gäller både i den ursprungliga meningen – att det är 
en väg för de privilegierade av båda könen – men också i den oegentliga men 
vanliga bemärkelsen att den leder till uppsatta positioner. Vilka effekter får 
denna särställning?

många elever är inte intresserade av naturvetenskap

Vi nöjer oss här med att nämna en effekt som vi tidigare inte varit riktigt klara 
över: glappet mellan föreställningen om elevernas intressen som styrande för 
val av utbildning och vad de faktiskt gör. Eftersom det inte riktigt finns några 
alternativ för ungdomar som är rikt rustade med utbildningskapital hem-
ifrån och sådant de förvärvat i skolan så framstår också det naturvetenskap-
ligt programmet för många bland dem och deras föräldrar just som det enda 
alternativet. Den faktaspäckade undervisningen, de meriterade lärarna, de 
selekterade klasskamraterna och så vidare skapar en åtråvärd utbildningskultur 
som uppenbarligen är svår att ersätta. 

Valet av naturvetenskapligt gymnasieprogram styrs med andra ord i många 
fall inte alls av kärlek till naturvetenskap. Tvärtom uttrycker somliga elever vi 
intervjuat en djup motvilja mot matematik och naturvetenskapliga ämnen. 
Den paradoxala effekten är att de först strävar efter att komma in på en natur-
vetenskaplig gymnasieutbildning och därefter utvecklar olika strategier för 
att slippa undan naturvetenskaplig ämnen och ersätta dem med mer historia, 
filosofi, psykologi eller annat. (Lidegran 2009) 

Även intervjuade lärare inom programmet påpekar relativt samstämmigt 
att de märkt ett stadigt minskande intresse för de naturvetenskapliga ämnena. 
Samtidigt som programmet behåller sin popularitet väljer allt fler elever bort 
avancerade kurser i matematik och naturvetenskap, vilket dessa lärare ser som 
en urholkning av det naturvetenskapliga innehållet. (Bertilsson 2007) 

– när jag började så var det verkligen naturvetenskap. man kan titta på prov 

som man hade för bara tio år sedan. de kan jag inte ha längre därför att de 

är för svåra. det har ju kommit in så mycket annat också i deras utbildning. 

– som valbara kurser? 

– ja, precis. du har ju nästan en tredjedel, inte riktigt, men i varje fall en 

femtedel eller något sånt där är ju valbart. det är ju väldigt många som väljer 

något som de får bra betyg i och det kan vara kast med liten boll om de 

är idrottare eller matlagning om de är roade av det och då får de ett mvg. 

då väger det lika starkt som att du skulle läst en extrakurs i matte eller en 
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fördjupningskurs i kemi som är mycket svårare. när jag började så var det 

en helt annan struktur. då hade vi ett tekniskt gymnasium här, då läste man 

kemi och då läste man nästan universitetskemi i trean, så att man blev 

kemitekniker. sen kom det nya gymnasiet då nv-programmet skulle innehålla 

lite grand av varje i kemi B-kursen men alla behövde inte läsa kemi. så på 

det sättet är de som kommer ut från naturvetenskapsprogrammet nu, de har 

ju väldigt varierad kursbakgrund egentligen. […]. det är helt nya kursplaner 

och betygskriterier och så där. jag tycker att det är mera allmänt och mindre 

renodlat naturvetenskapligt, inte så mycket fördjupningar. det är det som 

universitetet märker också. de ser att de får elever som har en mycket lägre 

kunskapsnivå egentligen. man hinner träna mycket mindre på olika saker. 

(lärare Fyrisskolan)

Lärarna i naturvetenskapliga ämnen ser denna utveckling som alarmerande i 
första hand eftersom man anser att eleverna blir sämre förberedda för naturve-
tenskapliga studier på universitetet.

”  […] många hittar ju vägen dit de vill på något sätt ändå och det kanske inte 

var att välja bort kemi för att läsa något annat som spelades störst roll. men 

när de väl står där på en utbildning som behöver kemi så kanske det var just 

de där kemikunskaperna de valde bort för att komma in som de saknar. så 

där skulle jag hellre sett att man läste sina ämnen i de allra flesta fall från 

början till slut och att det inte var så valfritt.”  

(lärare katedralskolan)

programmet skapar normen för briljans

Mer generellt har självfallet det naturvetenskapliga programmets dominans 
genomgripande effekter i flera olika riktningar. Det har effekter på andra 
gymnasieutbildningar, det har effekter nedåt i grundskolan och effekter uppåt i 
systemet av universitets- och högskoleutbildningar. 

Vi vill här särskilt framhålla hur utbildningssystemet definierar skolfram-
gång. Det handlar om mycket mer än höga betyg. Skolframgång handlar om 
hur elever rekryteras, vad de har i bagaget hemifrån, var de går i skola och vad 
de gör där, vilka deras lärare och kamrater är och vilken framtid som väntar 
dem. Rätten att definiera och dra fördel av skolframgång – excellens, eller 
det mer svenskklingande briljans – är föremål för strider mellan olika sociala 
grupper och mellan intressenter inom och utanför utbildningssystemet. Vid 
det naturvetenskapliga programmet skapas en norm för vad som räknas som 
skolmässig briljans. Det får effekter tvärs igenom hela utbildningsväsendet.
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aNders	JIdesJÖ	
linköpings universitet

lärandet i skolan måste vara  
en del av en social process
det	pågår	en	bred	diskussion	om	rekryteringen	till	högskolans	tekniska	
och	naturvetenskapliga	utbildningar.	den	allmänna	bilden	är	att	rekryte-
ringen	är	ett	problem	och	att	vi	måste	öka	rekryteringen.	en	lösning	som	
ofta	diskuteras	är	att	göra	undervisningen	i	naturvetenskap	och	teknik	
intressantare,	inte	minst	för	yngre	elever.	Forskningen	pekar	dock	på	att	
båda	dessa	föresatser	skjuter	bredvid	målet.	Vi	kanske	inte	behöver	fler	
naturvetare	egentligen.	och	att	göra	det	naturvetenskapliga	innehållet	
i	skolan	intressant	bör	inte	i	första	hand	vila	på	skolans	lärare,	utan	på	
andra	aktörer.	det	är	inte	en	fråga	för	skolan	utan	för	samhället	i	stort.

Många länder rapporterar att antalet sökande till högre utbildning inom 
naturvetenskap och teknik minskar. I diskussioner kring naturvetenskap i 
grundskolan kan man ofta höra att ungdomar inte är intresserade av natur-
vetenskap och teknik och att ämnena i skolan därför ska göras mer intressanta. 
Dessutom framhåller man problem att rekrytera lärare inom dessa ämnen. 
Varför blir de här frågorna så viktiga och varför diskuteras de på de här sätten? 
Finns det någon vetenskaplig grund för dessa påståenden eller utgår de ifrån 
andra intressen? Vad handlar problemen om och finns det någon forskning 
som kan ge perspektiv på dem? 

Det finns inte särskilt mycket forskning om varför antalet sökande till högre 
utbildning inom naturvetenskap och teknikområdena minskar och hur frå-
gorna borde diskuteras, och den forskning som finns ger inga tydliga svar. Det 
betyder att det finns en uppenbar risk att nya utvecklingsprojekt eller andra 
policybaserade förändringar på skolområdet inte kommer att hantera de verk-
liga orsakerna och att resurser kommer satsas på fel områden. N&T-områdena 
som delar av en gemensam utbildning kan heller aldrig reduceras till att handla 
bara om rekrytering. En god allmänbildning för medborgarna är betydelsefullt. 
Syftet med undervisningen måste förankras i båda perspektiven. 

Samhällsutveckling leder inte till att vi upphör att intressera oss för saker. 
Vi kommer istället att välja mer utifrån behov och nödvändigheter – det som 
betyder något för individen. I dessa processer måste vi självklart ha en tro 
på att barn vill och att barn kan hantera de nya utmaningarna. En äkta och 
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levande demokrati använder sitt utbildningssystem för att stärka människor i 
en gemensam samhällsvision. 

Hela samhället måste dra åt samma håll

För att göra detta måste vi ändra hur vi framställer naturvetenskap och teknik 
i skolan. Ansvaret vilar då på vuxna att lära sig hantera innehållet för bredare 
syften och att förstå vad samhällsutvecklingen innebär för ungdomskulturen 
och för att ungdomarna ska uppfatta det som relevant. Vi måste tänka ige-
nom arbetssätt, innehåll och struktur i utbildningssystemet och helst inordna 
satsningar i en nationell strategi så att inte olika aktörer drar åt olika håll. Att 
underlätta övergångar handlar om att fördjupa samarbeten. Det gäller mellan 
aktörer i skolsystemet, men också med omgivande samhälle och föräldrar. Vi 
måste lyfta fram karriärvägar och förebilder och hjälpa elever att förstå vad 
innehållet betyder. Vi måste göra det inte bara genom att presentera historiskt 
kända fakta utan också genom det som är aktuellt och modernt. 

Samhället står inför att fatta en mängd svåra beslut som rör energiområdet 
med kopplingar till miljöproblem och ohälsa. Skolsystemet har en viktig funk-
tion i att allmänbilda alla och förbereda för denna utveckling. Det finns ingen-
ting som tyder på att det skulle behöva ske på bekostnad av rekryteringen. 

I diskussionerna om N&T-områdena i skolan påstår man ofta att eleverna 
är ointresserade eller att ämnena är för svåra. Vänd på det och fråga istället: 
Vilken uppmuntran och vilket stöd får en individ för att välja att hänge sig 
åt naturvetenskap och teknik? Idag finns ett större utbud att välja mellan än 
tidigare. Vissa ämnen går ner när andra går upp. Hur gör individer i ett sådant 
samhälle? De kommer inte välja kurser och utbildningar för att rädda något 
enskilt ämne. 

Det finns inga långa traditioner inom naturvetenskaplig didaktik i Sverige. 
Kunskapsområdet är under uppbyggnad och antalet disputerade naturveten-
skapliga didaktiker ökar tack vare forskarutbildningar som etablerats. Däremot 
är fältet starkt i många andra länder vilket innebär att det finns mycket kun-
skap att hämta från internationell forskning. En övergripande förståelse för ett 
område kan inte vara alltför specifik. Utbildningssystem är uppbyggda på olika 
sätt i olika länder och till exempel ingår teknik i begreppet naturvetenskap i 
många länder. Så är inte fallet i den svenska skolan. Ett annat exempel är att 
vissa länder inte räknar in medicinska områden inom naturvetenskap. Andra 
gör det. Begreppet naturvetenskap och teknik, N&T, innefattar i denna text 
dessa kunskapsområden i bred mening.
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Varför läser vi naturvetenskap?

Varför ska naturvetenskap och teknik överhuvudtaget ingå i en obligatorisk 
utbildning? Denna fråga är viktig att ställa eftersom den handlar om utbild-
ningens syften och legitimitet. Om vi inte vet varför blir det svårt att komma 
överens om vad utbildningen ska innehålla och hur vi ska hantera ämnet i 
mötet med barn och ungdomar. [Innehållet måste också ständigt uppdateras 
på grund av samhällsutvecklingen.]

Det finns minst två olika huvudsyften med utbildning inom naturvetenskap 
och teknik, eftersom vi har två olika skolformer – en obligatorisk grundskola 
och en frivillig gymnasieskola. Grundskolans verksamheter handlar om att 
utbilda alla människor, att ge en bred allmän medborgerlig kompetens. I gym-
nasieskolan delar syftena upp sig i olika förberedelser, till exempel högskole- 
eller yrkeslivsförberedelse. Allmänbildningsperspektivet när det gäller naturve-
tenskap och teknik fortsätter i gymnasieskolans kärnämne naturkunskap. 

De olika skolformerna ger en del av svaret om innehållets legitimitet. En 
annan del av svaret hittar vi i samhällsutvecklingen. En grundläggande utbild-
ning har haft olika samhälleliga syften vid olika tidpunkter, vilket gör att dessa 
frågor förändras över tid. Mekanismerna i detta är kopplade till samhällets 
utveckling och till olika ideologier. Samma fråga kommer alltså att få olika svar 
vid olika tidpunkter på grund av det som sker i samhället.

elevperspektiv på skolans naturvetenskap- ocH teknikundervisning

Den första internationellt publicerade sammanställningen om hur barn upp-
lever N&T-undervisningen i skolan är från 1975. Redan då kunde man se att 
många elever hade svårt att se meningen med innehållet och att de saknade 
kopplingar till viktiga samhällsfrågor. Dessutom fanns det stora skillnader mel-
lan pojkar och flickor både i hur de upplevde undervisningen och vad de skulle 
vilja lära sig mer om. Flickor hade en tendens att lyfta fram hälsoområden som 
meningsfulla, medan pojkarna var mer orienterade mot kemi, fysik och teknik. 
Sedan dess har forskare världen över diskuterat dessa frågor. Under hela 1980- 
och 1990-talen producerades mängder av artiklar, som uppmärksammade 
och delvis bekräftade dessa förhållanden. Det är dock svårt att bedriva denna 
forskning eftersom begrepp som intresse och attityd är svåra att avgränsa, de 
överlappar och resultaten är ofta svåra att tolka. 

Leder intresse för innehållet verkligen till en ökad rekrytering inom områ-
det? Det är en fråga som diskuterats mycket och mycket återstår att under-
söka. Det finns kopplingar, men sambanden är vare sig starka eller entydiga. 
Troligen finns ett antal faktorer som stör relationerna. Det finns också tydliga 
skillnader mellan vad pojkar och flickor säger. Det har bland annat inspirerat 
till en diskussion om att skolans undervisning i sitt val av innehåll, uppgifter, 
exempel och räkneövningar framställer innehållet i traditionellt manliga sam-
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manhang. På detta vis kommer undervisningen systematiskt att missgynna 
flickor. En annan upptäckt är att det finns skillnader mellan hur yngre och 
äldre barn upplever innehållet i N&T-undervisningen. 

Det har oftast varit vuxnas synsätt som styrt vad som ansetts relevant att 
lära sig. Många elever har svårt att uppleva innehållet som blir presenterat för 
dem i skolan som relevant. Många elever uppfattar också ämnena i grund-
skolans senare år som starkt faktaorienterade utan diskussion, reflektion eller 
kopplingar till viktiga samhällsutmaningar. Det blir dessutom som en paradox 
eftersom innehållet samtidigt får en allt större betydelse i samhället.

Detta är bekymmersamt för ett demokratiskt samhällssystem. Eleverna upp-
lever innehållet i skolan som starkt knutet till lärarauktoriteten och att deras 
uppgift är att upprepa meningslösa fakta, som de inte vet vad de ska använda 
till. De är alltså inte ointresserade av innehållet, men många ifrågasätter sko-
lans sätt att hantera innehållet. 

Eftersom N&T framför allt undervisats i grundskolans senare år har flest 
studier gjorts där. Men det kommer allt fler studier som pekar mot att yngre 
barn ofta spontant är intresserade och ställer frågor om hur världen är upp-
byggd och konstruerad. Alltså finns en möjlighet att satsa på de tidiga skol-
åren. Några länder är snabba att uppfatta detta, vilket också bidrar till att 
diskussionen om pojkar och flickor får stå tillbaka i de skolpolitiska beslut som 
fattas.

naturvetenskapen och tekniken är en del av samhällsprojektet

När skolan gjordes obligatorisk under andra hälften av 1800-talet var samhälls-
projektet ett helt annat än idag. En stor omställning under denna tid var att 
lära människor läsa och skriva och på så sätt kunna ta till sig ny information 
istället för att lära sig direkt av varandra. Utbildningsfrågorna var redan från 
början starkt knutna till språkämnena och ofta med en koppling till religiösa 
texter. Naturvetenskap och teknik var vid denna tid oftast inriktade mot 
direkta naturstudier. Man observerade naturen och samlade in föremål, som 
man ritade av och satte namn på.

Under 1900-talets första hälft börjar framsteg inom naturvetenskap och 
teknik påverka medborgare starkt. Detta är kopplat till industriprojekten och 
världskrigen. Framstegen är enorma när man ser på dem i efterhand. Männis-
kor får uppleva att det går att konstruera häpnadsväckande saker. Människan 
lärde sig att på allvar behärska elektriciteten och hade god tillgång till energi-
bärare, framför allt olja, gas och kol. 

Vi lärde oss bygga bilar, båtar, flygplan, telefoner och utvecklade trådlös 
bild- och ljudöverföring. Det blev uppenbart att det fanns kunskaper som 
kunde användas för både destruktiva och konstruktiva syften och man insåg 
att naturvetenskap och teknik kunde formulera lagar, modeller, begrepp och 
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teorier med vilka det går att bygga och konstruera. Efter de stora krigen fanns 
en bred uppslutning för att kunskaperna nu skulle användas även för mer 
fredliga verksamheter. 

n&t-undervisningens Historiska rötter

Samhällsprojektet i vår del av världen blev således alltmer inriktat mot att 
skapa välfärd. En stor del av denna utveckling handlade om att använda kun-
skaperna för samhällsbyggnad. Efter andra världskriget blev det därför viktigt 
att hitta de personer som kunde hantera naturvetenskapen och tekniken på ett 
sådant sätt att det bidrog till samhällsbygget. De direkta naturstudierna ham-
nade därför i bakgrunden och fokus hamnade på begrepp, lagar, modeller och 
teorier som är lades in i skolämnen som liknade akademiska discipliner med 
samma namn. Alltihop designades i grunden för att rekrytera dessa viktiga 
personer. 

Under denna tid fanns det inte en utbyggd grundskola för alla på det sätt 
vi känner den idag. Naturvetenskap och teknik fick därför aldrig någon stark 
position i folkskolans traditioner. Där är grundläggande läs-, skriv- och mate-
matikkunskaper det viktiga och de börjar kallas för huvudämnen. 

Däremot fick N&T en ställning i realskolans traditioner. Det var på den 
tiden en frivillig skolform som var inriktad mot att förbereda för en gymnasial 
fortsättning av utbildningen och för universitetsstudier. Skolämnena fysik, 
kemi och biologi kopplades på grund av detta intimt till universitetens sätt att 
organisera innehållet. De blev i grunden designade för att förbereda för högre 
studier. Det innebar att de inte riktade sig till alla i samhället utan endast till 
en mindre del av befolkningen – de som förväntades bli specialister och exper-
ter. Allmänheten fick istället vara med och skörda frukterna från de framgångar 
som samhället genomgick genom att konsumera och använda artefakterna som 
producerades. Detta skulle kunna kallas för det tidiga samhällskontraktet för 
N&T i skolan och involverar akademi, företag och samhälle. 

Sverige är ett land som lyckas fantastiskt väl med detta samhällsprojekt, 
kanske bäst i världen. Vi utvecklade ett starkt näringsliv och lade grunden för 
välfärdsprojektet. Tillverkande och exporterande industri i Sverige fick snabbt 
stor betydelse på marknader över hela världen. 

En konsekvens av detta är att kunskapsområdena snabbt fick en stark kopp-
ling till ekonomisk utveckling. Det gjorde att intresset för hur N&T-innehållet 
fungerade i skolan involverade en mängd olika aktörer i samhället. Det är 
något som följer med ända fram till våra dagar. En annan konsekvens är också 
att företagens bara marginellt deltar i utbildningssystemet för att allmänbilda 
och sprida kunskaper om industriprojektet och vad det betyder för samhällsut-
vecklingen. Så länge det fanns tillräckligt många som ville studera dessa ämnen 
i gymnasieskola och högre utbildning så fungerade systemet.
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nya samHällsutmaningar Förändrar villkoren

En demokrati behöver upplysa alla medborgare om det som är viktigt i kul-
turen och samhället. Grunderna är yttrandefrihet och att medborgarna ska få 
tillräckligt med information för att kunna bilda sig en egen åsikt. Detta förut-
sätter en utbildning som är uppdaterad och aktuell. Utbildningssystemet är på 
detta vis centralt för att hålla ihop samhället. 

De flesta medborgare agerar som kulturen säger att de ska agera. För att de 
ekonomiska systemen ska fungera så behöver vi konsumera de produkter vi 
producerar. Vi köper bilar, båtar, hus, resor, radio- och tv-apparater, tidningar 
och böcker och en uppsjö andra artefakter. Tekniska framsteg gör att vi kan 
transportera varor runt hela klotet. Vi utvecklar vanor och ställer allt högre 
krav på vad som ska finnas tillgängligt. 

Nu börjar det bli uppenbart att detta välfärdsprojekt påverkar vår omvärld, 
och att saker i vår omvärld påverkar välfärdsprojektet. Projektet bygger på 
tillgången till en energibärare, olja, som främst finns i andra delar av världen. 
Det gör projektet sårbart och potentiellt instabilt. Under 1970-talet inträffade 
det också en så kallad oljekris, och samhällets välfärd kom i gungning. Den 
som har kontroll över energibäraren kan alltså påverka ett välfärdssamhälle i 
grunden. Svåra och omfattande miljöeffekter är ett annat område som kan ge 
upphov till diskussioner kring välfärdsprojektet. Rovfåglar och sälar är två klas-
siska exempel där djurlivet drabbas svårt att vissa ämnen som människans satt 
i rörelse. Även vi själva får i oss en mängd kemikalier som inte är hälsosamma. 
Människor börjar förstås fundera på sambanden och ta del av den informa-
tion som finns om dessa förändringar. Men genom att ingen i allmänhet har 
berättat hur N&T-områdena bidrar till välfärdsprojektet så har det heller inte 
utvecklats någon tradition att allmänbilda medborgarna.

n&t-utbildningen i omvandling 

Från 1970-talet är grundskolan allmän. Alla människor får nu tillgång till en 
enhetlig skola där tanken är att man ska få ta del av det som är viktigt i kul-
turen. Då behöver vi alltså undervisa i naturvetenskap och teknik utifrån ett 
bredare syfte. Men som vi sett har områdena sina rötter i en annan tradition. 
Naturvetenskap som allmänbildning har knappast existerat. Områdena är istäl-
let knutna till en adjunktstradition i det vi kallar högstadiet och innehållet är 
starkt inriktat mot rekrytering och förberedelser för vidare studier. Det är inte 
lika tydligt i skolans uppdrag från 1980 och framåt, utan mer i de traditioner 
som lever vidare och återskapas på olika sätt. Sverige är inte ensamt om denna 
problematik utan den rapporteras från många andra länder som genomgått en 
liknande modernisering. 

Ämnesområdena N&T förväntas fungera och utgöra en del av hela grund-
skolan för det primära syftet att allmänbilda utan att det sker på bekostnad av 
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rekryteringen till gymnasieskolan. Allmänbildningen fortsätter sedan i gym-
nasieskolans kärnämne naturkunskap. Däremot ska gymnasieskolans natur-
vetenskapliga och tekniska program förbereda för fortsatta studier och för ett 
yrkesliv inom områdena. Det finns dock mycket som tyder på att utbildnings-
systemet inte fungerar så som det förväntas. 

internationella reFormer

USA är att av de länder som var tidiga med att hantera dessa frågor. De 
genomförde stora reformer redan i början av 1980-talet. Bakom dessa sats-
ningar står tunga amerikanska institutioner som NASA, The American Asso-
ciation for the Advancement of Science (AAAS) och National Science Founda-
tion (NSF). Den slogan som används för dessa reformer säger mycket om vad 
det handlar om: Science for all Americans. Denna slogan används än idag och 
diskuteras i många länder, ofta som science for all, ungefär ”naturvetenskap 
för alla” eller ”naturvetenskap som allmänbildning”. Det är alltså en sådan 
omställning som man anser behövs och den är starkt inriktad mot att komma 
igång med en undervisning som fungerar för yngre barn och som sedan fort-
sätter upp i åldrarna. Frågor om progression och övergångar blir centrala. 

Andra länder var inte sena att haka på. Under hela 1990-talet arbetar man 
i Storbritannien med att utveckla ett strategidokument som skulle ligga till 
grund för kommande reformer i samband med millennieskiftet. Deras doku-
ment kallas Beyond 2000 och reformerna som följde kallas The 21st Century 
Science. Arbetet använder i huvudsak en annan slogan, scientific literacy, men 
pekar i samma riktning som omställningarna i USA. Både begreppen science 
for all och scientific literacy har använts världen över för att försöka förstå och 
utveckla en undervisning i N&T som är bättre anpassad till samhällsutveck-
lingen och som har en starkare utgångspunkt i barns lärande istället för i skol-
ämnen som försöker efterlikna akademiska förebilder. Australien och Kanada 
är andra intressanta exempel. 

Förändringar i sverige

Sveriges förhållande till den internationella utvecklingen är komplex. Den 
stora skolreform som genomfördes i början av 1990-talet handlade om att 
ställa om från stadiestyrning till målstyrning och att lämna ett relativt betyg-
system till förmån för ett absolut. Ungefär samtidigt lämnade staten över 
ansvaret för skolan till kommunerna. Skolan skulle nu styras mot mål, men 
vilket innehåll som var centralt att arbeta med för att nå dessa mål skulle avgö-
ras lokalt. 

Det har sedan 1994 funnits uppnåendemål för N&T i år 5 och 9 samt 
strävansmål. Vi ska alltså undervisa i N&T för alla redan i de tidiga skolåren 
och sedan förvalta och utveckla ämnet uppåt i systemet. Hur stöttas lärare i 
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denna uppgift? Hur blir målstyrningens idéer förklarade och vem kontrol-
lerar att de verkligen genomförs? Finns det någon forskning om progression 
för barns lärande i naturvetenskap och teknik och om övergångar mellan olika 
skolformer? 

Sverige har inte tidigare satsat på forskning i naturvetenskaplig didaktik. 
Det betyder inte att det saknas kunskaper. Men det har saknats nationell kom-
petens inom ett antal viktiga områden. De personer som varit engagerade har 
ändå sett till att internationellt framstående forskning har legat till grund för 
viktiga reformer. 

Vid revideringen av kursplanerna som genomfördes 2000 delades hela 
uppdraget för grundskolans naturvetenskap upp i tre aspekter. Dessa kall-
lades ”beträffande natur och människa”, ”beträffande den naturvetenskapliga 
verksamheten” och ”beträffande kunskapens användning”. Vill man spetsa till 
det lite kan man säga att den första handlar om vetenskapens produkter i form 
av lagar, modeller, begrepp och teorier. Vissa kallar detta faktatraditionen. Den 
andra handlar om hur vetenskapligt arbete går till, det vill säga hur människan 
får tag på kunskap och vad sådana processer inbegriper för moment och kvali-
teter – det som kännetecknar vetenskapligt arbete. Den tredje handlar om vad 
vi gör med kunskaperna. Hur används de i samhället? 

Dessa tre aspekter är inte hierarkiska. Det finns inget i ”natur och män-
niska”, som enkelt leder över i ”kunskapens användning” och tvärtom. Sam-
banden är komplexa, men dessa samband är centrala för att utbildningen ska 
fungera. 

läromedlen lyFter inte Fram naturvetenskapens  

koppling till samHället

Det är förstås viktigt att förändra skolans styrdokument. Men det har visat sig 
vara ett tämligen dåligt sätt att styra vad som verkligen händer i skolan. Det 
som händer i klassrummen påverkas också av en mängd andra saker, som tro-
ligen påverkar mer. Studier visar exempelvis att läromedel starkt påverkar hur 
undervisningen utformas och hur eleverna uppfattar innehållet. 

En viktig förutsättning att känna till när det gäller läromedel är att markna-
den i Sverige är avreglerad. Det betyder att hela frågan om kvalitet och inne-
håll är lämnad till branschen. I analyser av läromedel rapporterar många länder 
om problem som handlar om att läromedlen ensidigt fokuserar på historiskt 
kända fakta utan kopplingar till sammanhang, till utvecklingen eller till fram-
tidsfrågor. 

Eftersom man vet att läromedel har så stor inverkan på undervisningen har 
man utvecklat olika metoder för att motverka negativa och oönskade trender. 
Ett kallas för ”STS-approacher”, som innebär att visa hur naturvetenskap 
hänger samman med teknik och samhälle. Resultaten från sådana upplägg har 
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varit positiva då de förbättrat elevers attityder till ämnesområdena utan att det 
skett på bekostnad av prestationer. Andra sätt har varit att aktivt arbeta med 
att framställa innehållet ur vetenskapshistoriska eller vetenskapsteoretiska per-
spektiv. Även dessa har visat sig förbättra elevers möjligheter att skapa mening 
och knyta an till innehållet. I vissa fall har också prestationerna ökat. 

Ytterligare insatser har handlat om att hjälpa elever att koppla ihop det som 
händer i klassrummet med vad som sker i samhället där innehållet hanteras 
för olika ändamål. Andra insatser har handlat om att försöka åstadkomma en 
undervisning där man använder ett utforskande och undersökande arbetssätt. 
Även dessa perspektiv har positivt påverkat elevernas intresse och attityder. 
Nu pågår diskussioner om att åstadkomma läromedel och lärandemiljöer som 
använder sig av detta. 

När man analyserat läromedel har man ofta kunnat konstatera att texter 
och bilder inte alltid hänger ihop och fungerar för barns lärande. Kopplingar 
är ofta svaga till samhällsutvecklingen, till hur man använder kunskapen, 
vilka etiska dilemman som finns, arbetssätt, hållbarhetsperspektiv, miljöfrågor, 
etnicitetsfrågor, karriärmöjligheter och framtidsfrågor. Ibland är kopplingarna 
helt obefintliga. Kvinnor är ofta underrepresenterade, och om de förekommer 
i exempelvis bildmaterial så är de inte forskare utan snarare passiva konsumen-
ter. Etnicitetsfrågor är också svagt representerade. Det finns ingenting som 
pekar på att Sverige skulle vara ett undantag. 

Det finns alltså många intressanta problem som är kopplade till läromedel 
och som i stort bekräftar elevernas perspektiv på skolans N&T-undervisning. 
Detta måste vi väga in när vi diskuterar hur vi ska skapa en fungerande utbild-
ning eftersom det ingår i förutsättningarna för att eleverna ska tycka att under-
visningen är meningsfull.

rekryteringsfrågor kan vara mer policybaserade  
än vetenskapligt grundade

Det finns alltså en vetenskaplig grund att stå på i diskussioner om skolans 
N&T-undervisning. Samtidigt finns det policydebatter som rör samma frågor. 
Så ska det förstås vara i en demokrati. Men eftersom skolan ska vila på veten-
skaplig grund är det intressant att syna debatterna ur den synvinkeln. 

En mycket framträdande oro i många diskussioner är att det är för få ung-
domar som söker N&T-inriktade utbildningar. Det anses ofta bero på att ung-
domarna är ointresserade av innehållet. Utifrån detta brukar man argumentera 
för att innehållet i grundskolans N&T-undervisning ska göras mer intressant. 
Tanken är att lärarna ska göra innehållet intressant och genom detta kommer 
fler att söka till gymnasie- och universitetsutbildningar. 

Men en sådan argumentation finns inte tydligt framskriven i skolans upp-
drag. Det är inte det grundläggande utbildning handlar om. Om eleverna inte 
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tycker att utbildningen känns meningsfull så kan lärare förklara att innehållet 
är relevant för samhället på olika sätt. Om eleverna sedan upplever innehållet 
som meningsfullt eller inte tillhör själva lärandeprocessen och det kan man 
då diskutera och reflektera över. Det har också att göra med elevernas rätt att 
bilda sig en egen åsikt i viktiga samhällsfrågor.

Argumentationen att innehållet ska göras intressant är problematiskt även 
av andra skäl. Den får det att låta som att det är elever och lärare som ställt till 
med problem och att det därför vilar ett ansvar på dem att rätta till misstagen. 
Det finns en hel del forskning som argumenterar i motsatt riktning. 

En stor del av lösningarna och framtidsfrågorna ligger snarare i att ändra 
perspektivet. En utbildning ska inte lösa samhällsproblem. Det har den väldigt 
begränsade förutsättningar för att lyckas med. Den ska upplysa om dem och 
göra det möjligt för de som genomgått utbildningen att delta och bilda sig en 
åsikt. Bördan för en utbildnings eventuella tillkortakommanden ska aldrig läg-
gas på barn och ungdomar, och inte heller på lärare. Diskussioner om efterslä-
pare, barn som drar ner resultat och lärare som förväntas göra undervisningen 
relevant utifrån egenintressen, och som ofta handlar om att fylla upp ett antal 
platser i högskolan är i grunden felaktig. Här behövs en synvända, och det 
finns en omfattande vetenskaplig litteratur som kan bistå med en sådan.  

Var finns då motiven för en oro om rekryteringen? Diskussionerna förs i 
många länder så det är inget specifikt svenskt eller nordiskt fenomen. Rap-
porter från andra länder beskriver ibland problemet som att en mindre andel 
av dagens generation söker högre utbildning inom N&T-området jämfört med 
tidigare. Men det är minst sagt oklart om det är så. 

tidigare reFormer kan vara en orsak

För Sveriges del behöver frågan belysas utifrån det som hände med högskolan 
under sent 1990-tal och millennieskiftet. Under denna period byggdes svensk 
högskola ut till en omfattning den aldrig tidigare haft i historien. Det fanns 
till och med en politisk målsättning att hälften av individerna i en generation 
skulle läsa en högskoleutbildning. Satsningarna genomfördes dessutom så att 
de större befintliga lärosätena inte fick stor del av ett ökat antal utbildnings-
platser utan nya högskolor byggdes på en mängd orter i landet. Ett flertal av de 
nya platserna satsades inom N&T-området, och det var det som lade en del av 
grunden för ett rekryteringsproblem. Det hade gått att förutsäga att om dessa 
utbildningssatsningar i högskolan skulle försöka rekrytera elever från gymna-
sieskolans N&T-program, så skulle inte systemet fungera. 

Resultatet är snudd på uppenbart. Men det har visat sig lite svårt att få 
grepp om, och det är därför viktigt att påminna om. Tittar vi på ”utbild-
ningsföretaget Sverige”, så har det nog aldrig utbildats så många inom N&T-
områdena som idag. Men på det enskilda lärosätet kan man uppleva en kris 
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med rekryteringen, men på grund av att utbudet har blivit större. Det är inte 
studenterna som blivit färre. Dessa förhållanden har ibland lett till förvirring 
och kinkiga diskussioner om breddad rekrytering, att söka nya målgrupper, 
ökat fokus på marknadsföring och profilering av lärosätet och vi befinner oss 
mitt i dessa diskussioner. 

Ytterligare en faktor är att gymnasieskolan förändrades från tidigt 90-tal 
och framåt. Linjestyrning gjordes om till programstyrning och valmöjligheter 
byggdes in i programmen utan att högskolans antagningssystem anpassades 
till dessa nya förutsättningar. Eleverna började välja kurser inom programmen 
och kom ut ur systemet med en mer heterogen profil än tidigare. Olika ämnen 
drabbades olika av denna utveckling och det är först nu vi börjar se konsekven-
serna av dessa reformer. Det är alltså inte bara N&T som fått problem när nya 
ämnesområden etablerar sig som valbara kurser. Problematiken är inordnad i 
ett större sammanhang och det är en mängd olika faktorer som påverkar. De 
verkar främst röra sig kring styrdokumenten för skolan, samhällsförändringar, 
skolans sätt att organisera verksamheten samt mer individuella faktorer knutna 
till identitet. 

Många elever ser sig inte som naturvetare eller ingenjörer

Även om andra ämnen också får en nedgång i antalet sökanden finns en hel del 
forskning som pekar på att N&T-områdena är förknippade med en särskild 
problematik. Många elever har svårt att se sig själva som forskare eller framtida 
naturvetare. Många har svårt att se meningen med innehållet eller värdet av 
att satsa på det i förhållande till hur svårt de upplever att det är. Många tycker 
att undervisningen de möter i skolan är ointressant och har därför svårt för att 
engagera sig. Skolämnena har haft svårt att attrahera. 

Fokuserar vi ännu mer på dessa ämnen kommer det därför troligen att 
späda på problemen. Ett minskat intresse för innehållet hos kommande gene-
rationer påverkar troligen inte på något avgörande sätt valet till högre utbild-
ning inom N&T. Att det skulle vara svårt att hitta ett framtida arbete eller att 
det skulle vara dåligt betalt påverkar förmodligen inte heller. Erfarenheter från 
tidigare skolår verkar inte vara avgörande. Valen verkar snarare avgöras högre 
upp i utbildningssystemet. 

Detta är dock ett pågående forskningsområde inom den naturvetenskapliga 
didaktiken, så det råder viss osäkerhet kring frågorna och det pågår många 
olika diskussioner och det görs olika satsningar i olika länder. 

oklart vad som påverkar valen

De som väljer högre utbildning inom N&T verkar oftast ha upplevt innehållet 
i skolan som intressant och meningsfullt. Dessa studenter verkar också ofta ha 
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upplevt sina tidiga skolerfarenheter av N&T som positiva. På så vis återkom-
mer frågan om att dessa delar av utbildningssystemet har betydelse för hur 
eleverna senare väljer. En annan orsak till att välja N&T är att eleven behöver 
utbildningarna för sin tänkta karriär. Det är alltså inte säkert att man stan-
nar kvar inom N&T bara för att man valt det i gymnasieskolan eller i högre 
utbildning. Det finns andra karriärer där dessa utbildningsval rankas högt eller 
är nödvändiga. En ytterligare orsak är att man varit framgångsrik i skolan, 
presterat bra, förstått vad undervisningen gått ut på och fått bra betyg och 
därmed en bra självkänsla kopplad till ämnena. 

Vilka personer i omgivningen som starkt påverkar utbildningsval är även 
den en luddig fråga. Det finns olika resultat från olika studier. Bland de elever 
som väljer N&T är det vanligt att lärares betydelse lyfts fram. Därefter följer 
föräldrar och nära vänner. Det kan alltså vara meningsfullt att bättre ta reda 
på vad lärares arbete betyder för elevers möjligheter att identifiera sig med 
innehållet. För elever som inte väljer att fortsätta inom N&T råder i princip 
omvända förhållanden. De har svårt att se sig själva som framtida naturvetare 
eller forskare. De behöver inte ämnena för sina framtida tänkta karriärer och 
de har oftare upplevt tidigare skolerfarenheter som negativa och har svårt att 
identifiera sig med innehållet. De uttrycker också att de inte känner sig duk-
tiga i ämnena. 

Det finns en hel del som pekar på hur viktigt lärares arbete är och hur unga 
människor gör för att utveckla sin identitet i dagens samhällen. Det vore där-
för önskvärt att känna till mer om detta.

Hitta engagerande utmaningar

En del av svaren till de frågor som ställts i denna text handlar om modernitet, 
samhällsutveckling och ungdomskultur. Men det är knappast sådana utveck-
lingsprojekt och satsningar som dessa som utbildningsområdet gått igenom på 
senare tid. Det är snarare en ökad fokusering på marknadsföring för att få fler 
sökanden. Det flyttar delvis fokus från en viktigare diskussion, nämligen den 
om behovet av att öka samarbetet och att kraftsamla nationellt för att hantera 
globaliseringens effekter med vässad kvalitet hos dem vi faktiskt utbildar. 

Allt detta är något som borde inordnas i en nationell strategi för en mer 
gemensam samhällsvision. Men det är svårt att peka ut riktningen när man 
är mitt inne i viktiga omställningsprocesser. FN har betonat betydelsen av en 
omställning från utveckling till hållbar utveckling. Vi måste hitta nya sätt att 
upprätthålla viktiga värden och samhällsfunktioner, som inte skapar oönskade 
effekter. 

Sverige har pekat ut en riktning som har drag av detta, nämligen den om 
att hoppa av beroendet av fossila energibärare. Det är kring sådana områden 
de verkliga utmaningarna rör sig och det är kring dessa utmaningar som frågor 
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om kvalitet, rekrytering, innehåll och arbetssätt i utbildningssystemet har 
sin förklaring. Denna synvända är avgörande för att rekryteringsfrågan och 
allmänbildningsfrågan ska bli trovärdiga. Det finns andra områden, som miljö 
och hälsa, som är lika centrala. Men kring dessa finns idag inte en lika tydlig 
politisk kraftsamling. 

uppmuntra ungdomar att ta del av viktiga samHällsFrågor

Det är intressant att ställa policy mot vetenskap kring de frågor som diskuteras 
här. Forskningen pekar snarare mot att det är i samarbetet mellan vuxna som 
det finns brister. Det saknas tydliga strategier och samhällsvisioner och då blir 
även utbildningens funktion otydlig. Kanske borde vi därför fokusera mer på 
att arbeta med detta innan vi hanterar utbildningsfrågorna. Och om det är där 
det finns brister ska vi kanske inte anklaga eleverna för att vara ointresserade 
eller släpa efter i prestationer. 

Hjälp istället kommande generationer att se de nya sammanhangen. Ändra 
framställningen. Anklaga dem inte för att prestera dåligt. Då sargar man själv-
känslan. Tala inte om för dem att innehållet är för svårt att begripa och reserverat 
för experter. Då sårar man den ytterligare. Uppmana dem istället att ta del i 
samhällets verkliga frågor och utmaningar. Träna dem inför ett framtida medbor-
garskap där många och viktiga beslut kommer behöva fattas och som har stark 
anknytning till N&T-områdena. Se eleverna som en del av lösningen och inte 
som en del av problemet. Så bygger man självförtroende och ett starkt samhälle. 

På senare tid har det gjorts olika försök att lyfta fram frågorna. Regeringen 
tillsatte 2006–2010 ett så kallat globaliseringsråd, som bland annat skulle dis-
kutera och förklara innebörden och allvaret i detta. En utlöpare från rådet var 
Teknikdelegationens arbete, som skulle ha ett särskilt fokus på utbildningsfrå-
gorna. Ibland kallas framtidsfrågorna hållbar utveckling, ibland globalisering-
ens effekter, men det saknas fortfarande samordning mellan olika satsningar 
som rör N&T-områdena och det saknas en nationell strategi. 

Frågan om N&T-områdena är en komplex fråga. Det är inte ett problem vi 
har ett göra med utan det är en mängd olika aspekter som är med och påver-
kar. 

Hur kommer ny naturvetenskap ocH teknik in i skolan?

Människor möter idag N&T på en mänga olika sätt. Troligen har vi aldrig 
varit så exponerade för naturvetenskap och teknik som vi är idag. Utbudet är 
större, budskapen är många och människor måste sortera och agera på något 
sätt för att komma vidare. Detta leder till att de flesta kommer skaffa sig kun-
skaper utifrån vad de tycker sig ha för behov, och det finns många studier som 
försöker beskriva hur dessa processer går till. Vad utbildar vi för?, är då den 
centrala frågan. 
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Nya områden växer fram i rask takt inom forskning och arbetsliv för att 
hantera nya utmaningar. Dit hör systemekologi, kemisk biologi, teknisk 
biologi, ytfysik, solfysik, materialfysik, astrobiologi och livsvetenskap, för att 
inte tala om hela hälsoområdets explosiva utveckling av kunskapsområden som 
yrkesmedicin, teknisk medicin, neurologi, biomedicinsk modellering, patologi, 
alla kliniska vetenskaper och medicinsk radiofysik. 

Hur ska skolämnena förhålla sig till denna utveckling? Vad blir relevanta 
kunskaper i en lärarutbildning? Hur kommer människors erfarenheter att för-
ändras på grund av denna samhällsutveckling och hur påverkar det mötet med 
skolan? N&T-områdena har idag delvis helt nya förutsättningar och det är 
dessa förhållanden som skapar motiv för skolans val av innehåll och metoder. 
Idén att lyssna mer till eleverna kommer ur denna utveckling, för att förstå vad 
de nya erfarenheterna betyder för möjligheten att möta en formell utbildning 
så att eleverna uppfattar den som meningsfull och berikande. 

ett bredare syfte

Det är lättare att skapa en politisk oro kring att det är problem med rekryte-
ringen av framtidens expertis inom N&T-området än att skapa en oro för att 
alla inte allmänbildas. Men båda är lika viktiga och målsättningen med refor-
mer måste vara en utbildning som klarar av att hantera båda perspektiven. 

Frågan är inte nationell, utan är förankrad inom hela EU och även i många 
andra länder. Det innebär att man behöver förhålla diskussionerna till olika 
policydokument, som också är med och påverkar fördelningen av medel för 
olika projekt. 

Policybaserade diskussioner och vetenskapliga studier som undersökt N&T 
i skolan pekar delvis i olika riktning. I de vetenskapliga studierna har man 
snarare pekat på att det är viktigt att satsa på de tidigare åren. Det är idag en 
internationell trend och Sverige har påverkats av dessa impulser. I skola 2011 
kommer det till exempel att finnas kunskapskrav för både årskurs 3 och 6 i 
samtliga ämnen. 

Dessutom finns det en lång diskussion om faktatraditionen i de senare åren 
och om elevers svårigheter med att möta innehållet på det viset. Olika slogans 
har använts för att ta arbetet vidare. För att riktigt peka ut allvaret i detta finns 
idag en diskussion om utbildningens syften. Ett nytt syfte måste vara bredare 
och ha en starkare förankring i samhällsutvecklingen och som klarar av att 
hantera allmänbildning utan att det sker på bekostnad av rekrytering. 

En ökad förståelse för hur viktigt lärares arbete är framhålls också. Andra 
viktiga frågor är hur vi framställer innehållet, hur det kopplas till det omgi-
vande samhället och hur elever blir inbjudna och involverade i att ge sina 
perspektiv på innehållet. Det återstår att se hur dessa omställningar kommer 
till uttryck i olika länder.  
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det nya kontraktet

Under 1900-talet byggde vi system för projektet att bygga välfärd. Den högre 
utbildningen förväntades förse samhället med forskning och utbildning i 
utbyte mot finansiering, som oftast fördelades via forskningsråd. Universi-
tetens roll har alltså varit att förse samhället med relevanta kunskaper och 
träna individer för att ingå i ett avancerat industrisamhälle. Industrin å andra 
sidan förväntades ta kunskaperna och omsätta dem i tillämpningar. Därför 
talar företrädare för näringsliv mer om forskning och utveckling (engelskans 
Research and Development, R&D), eftersom de i huvudsak har använt grund-
utbildningens kunskaper för applikationer och innovation. 

I anslutning till kontraktet mellan dessa två aktörer har hela tiden funnits 
en tredje part, nämligen regering, riksdag och samhälle. Regeringar har under 
hela 1900-talet förväntats ta på sig rollen som länk mellan universiteten och 
näringslivet för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner. Det kan handla om 
energisystem, miljöfrågor eller system för hälsovård. Observera att det är i den 
historiska beskrivningen som det är funktionellt att tala om processerna, som 
om det funnits ett kontrakt mellan dessa tre aktörer. I sina olika verksamheter 
har de fungerat ganska självständigt. 

Efter de stora världskrigen luckrades dessa kontrakt långsamt upp, och 
N&T kom delvis att dras in i nya sammanhang på grund av att samhället nu 
gjorde andra prioriteringar än att sätta säkerhetsfrågorna främst. Länder krigar 
inte längre med varandra, i alla fall inte på global skala, utan tävlar snarare om 
naturresurser, som lägger grunden för ekonomisk utveckling. Industrier etable-
rar sig över hela världen och ägandeformerna är ofta komplexa. Forskargrupper 
som tidigare kunde förlita sig på grundläggande försörjning från regeringar 
måste nu istället tävla om det kapital som är knutet till den ekonomiska 
utvecklingen och inordna sig i breda forskningsprogram. Forskningsråden kan 
alltså inte bara ta hänsyn till enskilda institutioners grundfinansiering utan är 
också lojala med att upprätthålla viktiga system och att bidra till ekonomisk 
utveckling eller särskilda sociala hänsyn. 

Utbildningssystemet hade tidigare som uppdrag att berätta för studenter 
om de stora framstegen inom N&T. De var ju de som redan hade valt en 
sådan fortsättning som skulle upplysas om vad de skulle bidra till. Samhället 
förväntades inrätta myndigheter och institutioner och på så vis förhålla sig till 
upptäckterna. På det viset talade N&T till samhället. 

Nu har samhället börjat tala tillbaka. Detta är det nya och mer sociala 
kontraktet för N&T-områdena. N&T var otroligt framgångsrika, men ironiskt 
nog är det just dessa framgångar som förändrar relationerna till samhället. 
När människor använder resultaten kommer de att upptäcka att de inte alltid 
fungerar, att man inte alltid blir friskare eller att det som utlovas inte alltid 
blev som det var tänkt. Det är så samhället talar tillbaka. Det drar in forskning 
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i nya problem som den från början inte själv ställde och som ligger utanför 
själva disciplinerna, men som den förväntas lösa. Samhället talar om vad det 
vill ha. Detta omformar i hög grad den vetenskapliga verksamheten från ”san-
ningssökande” till ”det som fungerar”. Det är alltså inte längre alltid discipli-
nerna som ensamma får tala om vad som ska uppfattas som rätt kunskap.

naturvetenskapen BeHöver Både social ocH medial Förankring 

Denna utveckling innebär också att många av de frågor som institutioner 
tidigare diskuterade och avgjorde idag även involverar allmänheten, och det är 
i detta utrymme som media är särskilt aktiva. Det är därför mediala bilder av 
N&T får en så avgörande roll i människors erfarenheter. Allmänheten ingår så 
att säga i de nya ramarna och påverkar hur beslut fattas. För att systemet ska 
fungera är det mycket viktigt att få en större insyn i dessa processer och bättre 
förstå hur de skapas. 

När N&T öppnade sina verksamheter och visade människor vilka framsteg 
de kunde prestera har de samtidigt dragit verksamheten in i nya förhållanden. 
Vi behöver veta mer om detta för att komma vidare. I ett sådant samhälle blir 
kunskaper robusta endast om de förankras socialt. Det sker endast om individer 
också får kunskap om själva kunskapsproduktionen och inte stängs ute. Samtidigt 
behöver expertisen upplysas om hur allmänheten fungerar och hur olika opi-
nioner bildas och utformas. Kunskaper inom N&T behöver därför numera inte 
bara testas mot naturen. De behöver också testas mot allmänheten. Två klassiska 
exempel man brukar peka på där detta misslyckats är forskningen om genetiskt 
modifierade organismer (GMO) och ”superconducting super collider” (SSI).

Aldrig tidigare har N&T förekommit i olika medier på samma sätt som nu. 
Media exponerar dessa områden på ett sätt som gör att vi ska titta och lyssna. 
Det är inte sant när det hävdas att människor inte får kontakt med dessa 
kunskapsområden på sin fritid eller att det i sig skulle vara ett problem. Det är 
precis tvärtom. Om en individ är ointresserad betyder att det skett ett misstag 
i bemötandet. Vägen till koncentrationen ligger hos den som vill föra fram ett 
budskap, i mötet med mottagaren. Det är allt detta som utgör förutsättningar 
för de nya förhållandena.

inordna värdena i ett socialt sammanHang

En känsla av att något är meningsfullt ska således inte uppfattas som något 
som kan kopplas på i efterhand. Det är processer som pågår hela tiden. Om 
vi ser utbildning som ett system där man förmedlar kulturyttringar till kom-
mande generationer så är det viktigt att den värdegrund som detta vilar på 
också är tydlig eftersom vi då också oundvikligen förmedlar värden. En stor 
del av diskussionen om en utbildnings misslyckande torde därför starkt hänga 
ihop med att man ignorerar skolan som en del av samhällslivet. 
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En olycklig konsekvens blir då att vi förväntar oss att eleverna ska uppleva 
värdet av det innehåll som skolan presenterar senare. Förberedelser för fram-
tiden blir slagord. Verklig utbildning är istället en verksamhet där värden är 
tydliga och inordnade i ett socialt sammanhang, men där varje individ för med 
sig sina egna erfarenheter. Därför kommer de reaktioner en individ får som 
svar till en given handling att styra hur individen upplever värdet av utbildning 
i skolan. Hur ska vi kunna säga något om till exempel urval av innehåll, val av 
arbetssätt eller mål i kursplaner om vi inte förstår och relaterar till att utbild-
ning byggs upp av sådana grundläggande processer? Det är tydligt att utbild-
ningsbegreppet aldrig kan reduceras bara till prestationer och lönsamhet. 
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naturvetenskapliga och tekniska landvinningar har ska-

pat mycket av det välstånd vi lever i och vi blir allt mer 

beroende av tekniska system för vårt dagliga liv. 

därmed blir vi också beroende av människor som kan 

hitta på, utveckla och underhålla dessa system.

den här boken handlar om arbetet med att öka intres-

set hos ungdomar för naturvetenskapliga och tekniska 

högskoleutbildningar. 

Bakgrunden är sjunkande resultat i den svenska sko-

lan inom naturvetenskap och teknik och ett minskande 

intresse bland svenska ungdomar att läsa tekniska eller 

naturvetenskapliga utbildningar på gymnasiet och inom 

högre utbildning. 

vi hoppas att denna bok kan ge dig som arbetar med 

elever i grundskolan eller gymnasiet, eller med studenter 

på högskolan, inspiration att vidareutveckla ditt eget 

arbete med dessa frågor. vi hoppas också att den kan 

bidra till att fler elever inser att de kan, vill och vågar 

välja en naturvetenskaplig eller teknisk utbildning.


