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Sammanfattning 

Redan på 1960-talet började Sverige delta i internationella skolstudier med syfte att mäta elevers 

kunskaper i olika ämnen. En av dessa är den internationella studien TIMSS (Trends in International 

Mathematics and Science Study) som har särskild inriktning på kunskapsutvecklingen inom 

naturvetenskap och matematik. Genom studierna vill man belysa kunskapsutveckling över tid och 

exempelvis jämföra deltagande länders skolprestationer (Skolverket 2016b, s.12). Svenska elever i 

årskurs 4 har deltagit i TIMSS-studierna vid tre tillfällen (år 2007, 2011 och 2015), och det är dessa 

elevsvar som granskats i denna studie. Granskningen skedde med syfte att åskådliggöra eventuella 

förändringar i attityd till de naturvetenskapliga ämnena över tid, och resultaten diskuteras utifrån 

både ett genus- och ett socioekonomiskt perspektiv. Förhoppningen var att skapa förståelse för den 

komplexa bild som ligger bakom elevers attityder till NO (naturorienterande ämnen).  

Rådata hämtades från IEA:s hemsida (IEA u.å.) och överfördes till statistikprogrammet 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) för att besvara studiens frågeställningar. Med hjälp 

av SPSS analyserades eventuella skillnader mellan åren samt skillnader mellan könen. För att med 

större säkerhet kunna dra slutsatser valdes två frågor ut angående attityd till NO, vilka var: “NO är 

tråkigt” samt “Jag tycker om NO”. För att resultaten ska kunna vara representativt för Sveriges alla 

10–11 åringar viktades resultaten innan de bearbetades och sammanställdes i tabeller och därefter i 

diagram för att eventuella skillnader skulle tydliggöras. Resultaten visar att pojkarnas attityd till NO 

sjönk mellan år 2007 och 2011, men steg åter år 2015. Flickornas resultat visade sig, trots många 

satsningar, vara lägre än pojkarnas. Utifrån ett socioekonomiskt perspektiv där fokus legat på hur 

många böcker eleven har hemma samt om eleven har tillgång till ett skrivbord/bord fanns inget 

tydligt samband med elevernas attityd gentemot naturvetenskap.  

 

 

 

 

Nyckelord: NO, TIMSS 2007, TIMSS 2011, TIMSS 2015, Attityd, Genus, Socioekonomiska faktorer.   
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Inledning 

Redan vid sekelskiftet 1800–1900-talet kunde en segregering skönjas mellan både kön och social 

klass när det kom till skolgång. Det har bidragit till stora förändringar, där många satsningar gjorts av 

Skolverket för att till exempel öka jämställdhet mellan könen i de olika skolämnena. Bland annat har 

ett flertal satsningar gjorts för att öka flickors attityd till de naturvetenskapliga ämnena (Adolfsson, 

Benckert & Wiberg 2011, s.4; Regeringen 2016; Skolverket 2004b, s.7; Staber 1992, s.12–17). 

Satsningarna som genomförts kan idag tolkas som att vi lever i en kultur som värderar 

naturvetenskap och teknik högt (Harding 1986, s.16). Henriksen, Dillon och Ryder (2015) menar att 

naturvetenskap samt teknik påverkar hur vi lever, hur vi kommunicerar, och vad vi väljer att 

spendera tid på (s.1). Trots att det är kunskaper inom naturvetenskap som har bidragit till flera stora 

dilemman i vår tid, såsom klimatförändringar och naturkatastrofer, är det just forskare och 

ingenjörer som har förutsättningar att hitta lösningar (Archer et al. 2013, s.7; Henriksen, Dillon & 

Ryder 2015, s.1). Skolan har idag i uppdrag att förbereda elever för att orientera sig och aktivt delta i 

ett digitaliserat informationssamhälle (Skolverket 2017a, s.9). Den snabba utvecklingen skapar nya 

jobb med koppling till tekniken eller naturvetenskapen, vilket möjliggör och påverkar dagens elevers 

kommande arbetsliv (Wahlström 2016, s.35).   

Internationella undersökningar däribland TIMSS (Trends in International Mathematics and 

Science Study) har fått större utrymme i skoldebatten och styrande organ och länder tenderar att 

jämföra elevresultaten istället för att samarbeta, vilket lett till nya skolreformer (Wahlström 2016, 

s.55, 61–62). Genom TIMSS-studierna får samhället en bekräftelse på vilka kunskaper som är värda 

att besitta, då även exempelvis elevens attityd till det matematiska och de naturvetenskapliga ämnena 

visas (genom elevenkäter). Flera studier, som exempelvis Adolfsson (2011), har studerat dessa 

frågor. Där har fokus legat på årskurs 8 och elevers attityd till matematik och/eller naturvetenskap 

samt teknik. Detta fokus kan bero på att andra undersökningar visat att motivation och attityd till 

skolan och skolämnena förändras till det sämre i takt med stigande skolålder (Henriksen, Dillon & 

Ryder 2015, s.23; Skolverket 2016b, s.7). Men när det kommer till yngre elevers attityd till de 

naturvetenskapliga ämnena, och då speciellt svenska elever i årskurs 4, är detta hittills ett eftersatt 

område, vilket väckte vårt intresse för att genomföra denna studie.  
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Bakgrund 

Nedan presenteras bakgrunden till varför denna studie har relevans inom valt ämnesområde. Studien 

tar sin utgångspunkt i den svenska versionen av den internationella studien TIMSS (Mullis et al. 

2000, s.2). Undersökningen sker med inriktning på TIMSS-studierna genomförda år 2007, 2011 och 

2015, samt utifrån TIMSS elevenkäter1, där skillnader i attityd inom de naturvetenskapliga ämnena 

mellan könen samt socioekonomisk bakgrund studeras. 

De naturvetenskapliga ämnena i TIMSS 

Sverige har sedan 1960-talet deltagit i internationellt storskaliga studier (Skolverket 2004b, s.7), vilket 

de internationella empiriska studierna PISA och PIRLS är exempel på (Skolverket 2016a; Skolverket 

2017b). Dessa studier har visat på jämförelser över tid, samt bidragit till att jämförelser av elevers 

kunskaper i utvalda ämnen varit möjligt länder emellan. En annan av dessa internationella studier är 

TIMSS som genomförs vart fjärde år med syftet att i årskurs 4 och 8 undersöka kunskaper hos 

elever i naturvetenskap samt matematik. TIMSS belyser elevers erfarenheter och attityd, visar 

kunskapsutveckling i ämnena över tid, skillnader mellan flickor och pojkar samt länders skolsystem 

för eventuella förbättringar av de naturvetenskapliga och matematiska ämnena (Skolverket 2008b, 

s.3, 8, 80). Studien genomfördes första gången år 1995 då Sveriges årskurs 8 medverkade, medan 

Sveriges årskurs 4 medverkade först år 2007 (Skolverket 2008a, s.9). Sedan dess har TIMSS 

genomförts år 2011 och 2015 där båda årskurserna deltog. I TIMSS 2007 var det sammanlagt 43 

deltagande länder, där cirka 4200 elever representerade årskurs 4 i Sverige (Skolverket 2008b, 

s.8,12,19). I TIMSS 2011 deltog cirka 4600 elever i årskurs 4 i Sverige som var ett av 50 deltagande 

länder, och i den senaste TIMSS-studien 2015 medverkade 56 länder och regioner, där Sverige 

deltog med cirka 4 150 elever i årskurs 4 (Skolverket 2012, s.8; Skolverket 2016b, s.10).  

Då det var först år 2007 som svenska elever i årskurs 4 deltog går det inte att uttala sig om 

varken kunskapsutvecklingen, eller om inställningen till de naturvetenskapliga ämnena innan dess, 

utifrån TIMSS-studier. Samband mellan kön (vilket här syftar till de biologiska könen flickor och 

pojkar då det inte finns ett tredje alternativ tillgängligt i TIMSS-studierna), socioekonomisk 

bakgrund och skolprestationer både i TIMSS-studien och andra studier med fokus på äldre åldrar 

har uppmärksammats, men detta har inte djupare granskats över tid utifrån TIMSS-studierna 2007, 

2011 och 2015 för lägre åldrar. Med elevers socioekonomiska bakgrund menas de faktorer som 

                                                
1 För att på tydligast sätt referera till TIMSS elevenkäter 2007, 2011 och 2015 skrivs referenserna: (TIMSS 2007; 2011; 

2015).  
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påverkar elevens skolsituation vilka kan uppstå genom hemresurser, engagemang och föräldrarnas 

inställning (Skolverket 2008b, s.8, 52; Skolverket 2012, s.81–82). Frågor som avser att belysa 

socioekonomiska faktorer, vilka även används i denna studie för att ta reda på elevers 

socioekonomiska bakgrund är: ”Hur många böcker har du hemma?” och ”Har du ett 

skrivbord/bord du kan använda?” (TIMSS 2015, s.5–6). Dessa frågor visar på socioekonomisk 

bakgrund genom TIMSS-studier då hemresurser fastställs (Skolverket 2016b, s.7). I denna studie 

används således både orden hemresurser och socioekonomiska faktorer som synonymer vid 

förklaring av socioekonomisk bakgrund. TIMSS-studien menar att en elev med goda hemresurser 

har fler än 100 böcker, samt ett skrivbord/bord att sitta och göra sina läxor vid. Medan en elev med 

få resurser har färre än 25 böcker hemma, samt har inte tillgång till ett skrivbord/bord för att göra 

sina läxor vid. Rapporten från TIMSS 2015 för årskurs 4, visar att de elever som har goda resurser i 

hemmet, även presterar bättre i naturvetenskap vilket kan påverka attityden till ämnet (Skolverket 

2016b, s.57–58). 

TIMSS och attitydbegreppet 

Genom att TIMSS-studierna använder återkommande uppgifter möjliggörs en jämförelse av resultat 

över tid, vilket skapar ett utrymme för en undersökning av hur attityd till NO (naturorienterande 

ämnen) har utvecklats (Skolverket 2012, s.19). Forskning angående attityd till de naturvetenskapliga 

ämnena har bedrivits under en längre tid. Redan 1938 genomförde Robert L. Ebel en studie vid 

namn What is the scientific attitude?, och sedan dess har ett flertal studier inom detta ämnesområde 

genomförts. Osborne, Simon och Collins (2003) skriver i sin artikel att “The investigation of 

students’ attitudes towards studying science has been a substantive feature of the work of the 

science education research community for the past 30–40 years” (s.1049). Där belyser man 

svårigheter angående undersökningar gällande attityd. Adolfsson (2011) menar att då det finns 

oklarheter i vad som menas med attityd samt hur attitydbegreppet definieras, skapas en problematik. 

Denna diskussion har resulterat i att forskare belyst att undersökningar gällande attityd brustit i 

kvalitet. Attityd kan vara både positiv och negativ och uppstår utifrån en individs känslor. Adolfsson 

skriver att ordet intresse ibland används som synonym för ordet attityd i undersökningar om 

inställningar eller/samt värderingar. Intresse har stora likheter med definitionen av attityd, men till 

skillnad från attityd har ordet intresse dimensionerna “starkt” och “svagt”. Man kan ha ett starkt 

eller svagt intresse, men inte en stark eller svag attityd (s.6). Det finns olika definitioner av begreppet 

attityd och därmed också en viss otydlighet av ordets innebörd. I denna studie förklaras attityd på en 

skala från låg till hög. En låg attityd innebär att en elev har en dålig attityd till de naturvetenskapliga 

ämnena, medan en elev med en bra attityd till de naturvetenskapliga ämnena klassas hög på studiens 

attitydskala. Det går inte att förbise att elevens attityd till de naturvetenskapliga ämnena är starkt 
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påverkade av både skolans undervisning och av tidigare erfarenheter och intressen. Genom TIMSS-

studierna kan man fastställa elevernas attityd till ämnena i fråga, dock inte vart dessa attityder 

kommer från. Även om skolan, som tidigare nämnts, har stor påverkan så kan även elevernas 

attityder skapats genom uppfostran och föräldrars förväntningar samt från samhället i stort (Archer 

et al. 2015, s.924; Brotman & Moore 2008, s.978, 980).  

Naturvetenskap i läroplaner och satsningar 
Något man har sett förändrats genom åren är hur utbildning organiseras med avseende på de 

naturvetenskapliga ämnena. År 2011 infördes en ny läroplan i Sverige, vilket skapade stora 

förändringar i det centrala innehållet samt även i kunskapskraven. I den föregående läroplanen 

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94 står det att eleverna 

“känner till och förstår grundläggande begrepp och sammanhang inom de naturvetenskapliga, 

tekniska, samhällsvetenskapliga och humanistiska kunskapsområdena” (Skolverket 1994, s.10). 

Medan nya läroplanen Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2017 

(Lgr11) separerat de naturvetenskapliga ämnena i de tre delarna biologi, fysik och kemi (Skolverket 

2017a, s.158–189). Innebörden av det är att de naturvetenskapliga ämnena nu är åtskilda i den nya 

läroplanen, medan Lpo 94 hade ett mer tematiskt tänkande (Wahlströms & Sundberg 2015, s.8–9, 

21–22). Ser man till nationalencyklopedin (2018) sammansatta definition av naturvetenskap är det 

geovetenskap, kemi, biologi, fysik och astronomi som menas. När naturvetenskap omnämns i denna 

studie är det dock klassificerat utifrån uppdelning i TIMSS-studien av de naturvetenskapliga ämnena, 

det vill säga biologi, kemi, fysik och geovetenskap (Skolverket 2016b, s.15), vilket överensstämmer 

med den nuvarande läroplanen samt frågeställningarna för denna studie.  

På 1980-talet startade Skolöverstyrelsen ett jämställdhetsarbete för att attrahera fler flickor 

till de naturvetenskapliga och tekniska utbildningar där flickor inte är lika representerade som pojkar 

(Staber 1992, s.12–17). Skolverket genomförde NOT1 och NOT2-projekten mellan år 1993–2003 

för att öka ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik (Gisselberg, Ottander & Hanberger 

2003), och år 2008 gjordes en satsning med anledningen att öka flickors intresse av dessa ämnen 

(Adolfsson, Benckert & Wiberg 2011, s.4). Skolverket genomförde även en satsning mellan år 2012–

2016 med syfte att öka elevernas måluppfyllelse och intresse för vidare studier inom de 

naturvetenskapliga ämnena (Regeringen 2016). Även internationella projekt har genomförts för att 

minska gapet mellan flickor och pojkars intresse till de naturvetenskapliga ämnena samt val av 

inriktning till högre studier (Henriksen, Dillon & Ryder 2015; Schreiner & Sjöberg 2005, s.2–16).  
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Genus och attityd i de naturvetenskapliga ämnena 

ROSE-projektet (The Relevance of science Education) avslutades år 2005 i Norge med målet att 

genom enkäter analysera och kartlägga vilka faktorer som påverkar attityd till naturvetenskap och 

teknik hos elever i 15 års ålder. Målet var att främja en debatt över landsgränser för hur de 

naturvetenskapliga utbildningarna skulle kunna bli mer tillgängliga samt intressanta oavsett kultur 

eller kön (Schreiner & Sjöberg 2005, s.3). IRIS-projektet (Interests & Recruitment in Science), som 

uppkom utifrån ROSE-projektet men fokuserar på äldre barn, startades år 2009 med målet att ta 

reda på hur deltagarantalet på högre naturvetenskapliga- och teknologiska utbildningar kan ökas med 

fokus på kvinnor. Genom enkäter samt fördjupande kvalitativa metoder (som intervjuer och mer 

omfattande enkäter av en fokusgrupp) ville de genom projektet undersöka vilka erfarenheter, 

värderingar och socioekonomiska faktorer som påverkar valet av högre utbildning (Henriksen, 

Dillon & Ryder 2015, s.8–9, 359–361). Även den engelska studien vid namn ASPIRES är värd att 

nämna. Den genomfördes mellan år 2008–2013, där syftet var att åskådliggöra naturvetenskapliga 

karriärambitioner hos 10–14 åringar. Genom användandet av enkäter och intervjuer, återkommande 

under en längre tid, kunde de visa att den befintliga normen inom NO-ämnena måste ändras för att 

det ska passa alla barns intressen och ambitioner. Normen av en forskare är generellt en ensam vit 

medelålders man i en vit labbrock (Archer et al. 2013, s.1, 16, 25; Brotman & Moore 2007, s.985).  

Mot bakgrund som presenterat ovan är syftet med denna studie att undersöka svenska elever 

i årskurs 4 och hur deras attityder till de naturvetenskapliga ämnena har sett ut över tid i TIMSS-

studier. Syftet är även att granska om socioekonomiska faktorer samt kön har ett samband med 

attityd till naturvetenskap.  
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Forskningsöversikt 

När det kommer till forskning angående attityd i de naturvetenskapliga ämnena för årskurs 4 är detta 

ett mer outforskat område där tidigare studier har fokuserat på högre åldrar, eller genomfört 

undersökningar över en längre tid. Men nedan följer flera empiriska studier som är både nationell 

och internationell och har ett likartat innehåll, fast i olika utföranden och syften som denna studie. 

Attityd och stereotyper inom naturvetenskap 

Skolverket har regelbundet genomfört undersökningar angående attityd till skolan (Skolverket 2004a, 

s.66). År 2003 genomfördes en undersökning med syftet att synliggöra elevers upplevelser av skolan, 

samt eventuella attitydförändringar till skolan, mellan yngre och äldre elever. Det resultat som 

framkom var att elevernas attityd till de naturvetenskapliga ämnena var lågt jämfört med andra 

skolämnen, samt att flickors attityd för de naturvetenskapliga ämnena var lägre än pojkars. Det 

visades sig även att intresset för de naturvetenskapliga ämnena minskade mellan årskurs 4 och 

årskurs 8 (Skolverket 2004a, s.3, 14, 20–22; Skolverket 2008b, s.59; Skolverket 2012, s.13; Skolverket 

2016b, s.7). Att attityden blir mindre positiv högre upp i åldrarna är även något ett flertal 

internationella studier visar, däribland Barmby, Kind och Jones (2008). Deras studie som 

genomfördes i England undersökte variationen i attityd till de naturvetenskapliga ämnena bland 932 

elever under gymnasieåren. Undersökningen där eleverna fick svara på ett frågeformulär gällande 

deras attityd till NO, var en del av en utvärdering av ett “Lab in a Lorry” projekt. Även muntliga 

intervjuer genomfördes med vissa deltagare för att fördjupa undersökningen. Deras studie visade på 

att elevernas inställning till de naturvetenskapliga ämnena minskar genom gymnasiet, samt att detta 

var mer uttalat för de kvinnliga eleverna. Ett resultat de menar överensstämmer med andra studier 

(s.1–12).  

Studier som exempelvis Mullis et al. (2000) visar även att gapet mellan flickors och pojkars 

attityd till de naturvetenskapliga ämnena ökar högre upp i skolåren i de flesta länder. Deras studie 

som utgår från TIMSS-undersökningen kom fram till detta resultat genom att granska samtliga 

deltagande länders flickor och pojkars attityd till naturvetenskap (s.105).  

I TIMSS 2007 visar resultatet att de svenska eleverna i årskurs 4 presterar i genomsnitt på 

samma nivå som övriga EU/OECD-länder (Skolverket 2008b, s.8). De svenska eleverna var de som 

internationellt sett visade bäst självförtroende till de naturvetenskapliga ämnena, och visade på en 

positiv samvariation mellan ett gott självförtroende att lära, samt prestationer. Flickorna visade ett 

gott självförtroende i ämnet biologi, medan pojkarna visade gott självförtroende i fysik och kemi. 
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För årskurs 4 i TIMSS 2011 visade elevresultaten inga stora höjningar jämfört med resultat från 

TIMSS 2007. Den lilla höjningen visade dock på en positiv förändring inom naturvetenskap som 

fram tills dess varit negativ från början av 2000-talet i elevers kunskapsinlärning inom ämnet. Även 

detta tillfälle presterade flickorna bättre inom biologi, medan pojkarna presterade bättre i kemi, 

geovetenskap samt fysik (Skolverket 2008b, s.8, 52, 58–60; Skolverket 2012, s.9, 76, 85).  

I den senaste TIMSS-studien 2015 presterade svenska elever i årskurs 4 bättre i 

naturvetenskap sett till den genomsnittliga poängen för EU/OECD länder. De var starka i 

geovetenskap, men jämförelsevis mot andra länder svagare i kemi och fysik. I övrigt presterade 

svenska flickor bättre än svenska pojkar trots en mer negativ inställning till ämnet. I TIMSS 2015 

framgick även att hemresurser för lärande (socioekonomisk bakgrund) hade fortsatt inverkan när det 

kom till elevers prestationer. I TIMSS-studien såg man även att elever från resursstarka hem var mer 

positiva till de naturvetenskapliga ämnena än elever från resurssvaga hem (Skolverket 2012, s.76, 87; 

Skolverket 2016b, s.6–7, 36–38, 50, 54–58, 64–68), något även studier som ASPIRES och ROSE 

åskådliggör (Archer et al. 2013 s. 15; Schreiner & Sjöberg 2005, s.11–15). 

Studier om naturvetenskap, och genus  

Adolfsson (2011) belyser mannens framträdande roll inom de naturvetenskapliga ämnena över tid. 

Redan på 1800-talet framträdde bilden av mannen i den vita rocken i laborationsmiljö. Bilden många 

än idag associerar till när de hör ordet forskare inom de naturvetenskapliga ämnena då 

undervisningen i naturvetenskap inte utmanas utan istället blir reproduktiv i sina fördomar (s.33). 

Något även Hedlin (2009) belyser i sin avhandling, vilken är en fördjupad dokumentstudie med 

intervjuer av flera NO-lärare. Resultatet visar på att naturvetenskapens ideal är mod, självständighet 

och ambition, vilket kopplas till maskulinitet (s.27, 42–43). Bilden att de naturvetenskapliga ämnena 

är för “män” och är ett “manligt” ämne/yrkesval som påverkar både medvetet och omedvetet elever 

i exempelvis skolan (Hyde 2005, s.590). Brotman och Moore (2007) beskriver samma föreställning 

inom naturvetenskapen. De menar att flera studier visar att pojkar i ung ålder har fler stereotypa 

föreställningar inom naturvetenskap (s. 979).  

Brotman och Moore (2007) genomförde en forskningsöversikt angående hur flickor i 

naturvetenskaplig litteratur gestaltas och presenteras. Forskningsöversikten är uppdelad i fyra teman 

där det första temat fokuserar på hur tillgängligt och hur jämställt materialet är, och har sitt ursprung 

i ett historiskt perspektiv där könsdiskriminering i läromedel är återkommande. Det första temat 

visar att undervisningen i naturvetenskap ska vara lika lättillgängligt för alla elever oavsett kön, men 

att pojkar får mer uppmärksamhet än flickor vilket påverkar motivationen till naturvetenskapen. 
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Studien visar att biologi är ett ämne där attityden skiljer sig till flickors fördel. Flickor tenderar i 

större utsträckning tycka om biologi än pojkar vilka intresserar sig för fysik och kemi. En anledning 

kan vara att biologi relaterar till yrken där man hjälper andra, något som generellt attraherar flickor 

mer än pojkar (Brotman & Moore 2007, s.979–980; Henriksen, Dillon & Ryder 2015, s.23).  

I Brotman och Moores (2007) andra tema sätts läroplanen och det pedagogiska arbetet i 

fokus, där de menar att förutsättningar skapas om man synliggör hur flickor lär sig och vad de 

intresserar sig av. Undervisningen i klassrummet samt de pedagogiska material som används kan då 

anpassas för att främja flickors intresse för naturvetenskap och teknik. Flera studier visar empiriskt 

att flickor intresserar sig mer för relationer, och värderar samarbete högt, medan pojkar är mer 

tävlingsinriktade. De menar att flickor gynnas mer av att utföra laborationer i klassrummet, något 

dock lärare i studien menar alla elever oavsett kön gynnas av (s.982). I Brotman och Moores (2007) 

studie belyser de en undersökning genomförd i Schweiz år 2000, där skolan anammat en annorlunda 

pedagogik vilken innebar en ökad jämställdhet mellan könen. Resultatet visade att alla elever, oavsett 

kön, gynnas av en jämställd pedagogik, vilket innebär att undervisningen ska tilltala alla elevers 

intressen och erfarenheter (983–984).  

Det tredje temat handlar om att engagera marginaliserade grupper, och att ändra de normer 

som finns inom naturvetenskapen. Problemet ligger i att man i undervisningen försöker 

problematisera och konkretisera hur naturen fungerar från ett forskningsperspektiv, vilket gör ämnet 

svårt och otillgängligt för vissa elever (Brotman & Moore 2007, s.985). Normen i naturvetenskap 

och teknik är att ämnet är svårt, bland annat eftersom det naturvetenskapliga språket är mer 

informationstät och abstrakt än vardagsspråket (Johansson Kokkinkis & Frändberg 2013, s.53). Det 

som även gör naturvetenskap oåtkomligt är att det har en stämpel att det endast är för de ”smarta”, 

vilket leder till att vissa sociala grupper väljer bort naturvetenskapen (Archer et al. 2013, s.29).   

Det sista temat som Brotman och Moore (2007) tar upp är identitet, vilket är nära kopplat till 

kön, som påverkar attityden till NO. När elever bygger upp sin identitet så väljer eleven ut vissa 

saker, såsom intressen, som överensstämmer med den egna identiteten. De menar att flickors 

prestationer handlar mer om vilken identitet flickor tar sig an än vilket kön de har. Ur ett 

intersektionellt perspektiv visar det att många olika faktorer påverkar elevens identitet exempelvis 

socioekonomisk bakgrund. Forskningsöversikten har visat att flickor är intresserade av 

naturvetenskap och teknik men inte vill bli klassade inom den naturvetenskapliga stereotypen 

(Brotman & Moore 2007, s.985, 990, 992). Även ASPIRES-projektet genomförd av Archer, 

Osborne, DeWitt, Dillon, Wong och Willis (2013) visade på liknande resultat. Där medverkade 

föräldrar i intervjuer och även barn vid tre tillfällen (i åldrarna 10–11 år, 12–13 år och 13–14 år). 

Resultatet visar på att unga barn har höga ambitioner, men att identiteten ändras under skolåren 
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vilket påverkar valet av högre studier. Studien belyser även att om föräldrarna har höga 

förväntningar på sina barn i naturvetenskap påverkar det attityden gentemot naturvetenskap. Trots 

detta är det få elever som aspirerar till naturvetenskapliga karriärer, men att eleverna som visade god 

attityd gällande skolan i högre grad kommer söka sig till naturvetenskapliga utbildningar på högre 

nivå (s.1, 3). Projektet genomförde även en mindre studie separat där en liten grupp lärare deltog för 

att utveckla en pedagogik inom naturvetenskap och teknik som skulle attrahera både flickor och 

pojkar. ASPIRES-projektet visade även att om man ändrar den befintliga “stämpeln” inom 

naturvetenskapen och den norm som det medför, kommer fler söka sig till de naturvetenskapliga 

ämnena då det passar in i den egna identitet (Archer et al. 2013, s.1, 9, 16).  

 ROSE-projektet kartlade och analyserade faktorer som har påverkan på attityden till de 

naturvetenskapliga ämnena hos elever i 15 års ålder. Resultat visade att många unga har en positiv 

attityd till naturvetenskap och teknik. Samtliga deltagande länders svar visade på att 15-åringar 

oavsett kön anser att naturvetenskap är viktigt för samhället. Men när deltagarna fick svara på om de 

skulle kunna tänka sig jobba inom naturvetenskap och teknik var dock de positiva svaren låga, lägre 

hos flickor än hos pojkar. Det som ROSE-projektet belyste var att ju mer utvecklat ett land är desto 

lägre intresse finns till att studera naturvetenskap och teknik (Schreiner & Sjöberg 2005, s.3, 9). 

IRIS-projektet och ROSE-projektet, hade som mål att se hur det kvinnliga deltagarantalet till högre 

naturvetenskapliga och teknologiska utbildningar kan ökas. Resultaten visade att valet av högre 

utbildning hör tätt samman med vilken identitet eleven väljer att ta sig an. IRIS-projektet visade att 

identitet och val av karriär hör tätt ihop med vad flickor anser är feminint. De flickor som väljer en 

mansdominerad karriär känner ofta att det kommer skada deras karriärmöjligheter jämfört med 

pojkarna (Adolfsson 2011, s.35–36; Henriksen, Dillon & Ryder 2015, s.8–9, 359–361).  

Naturvetenskapligt kapital och socioekonomiska faktorer 

Naturvetenskapligt kapital är ett begrepp som ASPIRES-projektet använder sig av och som är 

inspirerat av Bourdieus teoretiska ramverk (vilket bearbetas ytterligare i avsnittet nedan). ASPIRES-

projektet använder naturvetenskapligt kapital som en förklaring till att vissa elever har en fallenhet 

för och väljer en karriär inom naturvetenskap. Archer et al. (2015) visar genom enkäter att föräldrar 

som läser högt för sina barn ger en mer positiv påverkan till barnens studieresultat vid högre studier 

vilket i sin tur ligger till grund till det naturvetenskapliga kapitalet (s.924–925). Familjer med högt 

naturvetenskapligt kapital, är exempelvis familjer som kommer i kontakt med naturvetenskapen i sin 

vardag genom att minst en förälder jobbar inom det naturvetenskapliga fältet, eller känner någon 

som gör det (Archer et al. 2013, s.13–16). För att eleven ska kunna påverka sitt naturvetenskapliga 

kapital bör eleven se en positiv identitet hos sig själv i naturvetenskapen. Den naturvetenskapliga 
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identiteten har en stor påverkan på om eleven engagerar sig i ämnet och i sitt lärande. Blir elever 

uppmuntrade att anta en naturvetenskaplig identitet finns en större sannolikhet till fortsatta högre 

studier (Archer et al. 2015, s.931–932).  
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Teoretiska utgångspunkter 
Nedan presenteras teorier och begrepp som har relevans för denna studie. I studien används bland 

annat begreppet genus, som ett analytiskt verktyg för att klarlägga relationer mellan könen (Connell 

2008, s.20). Genus är ett nyckelbegrepp i förståelsen i hur (o)jämställdhet uppstår. Begreppet 

innefattar kulturella samt sociala tolkningar av kön, detta då femininitet och maskulinitet kan förstås 

som sociala konstruktioner utifrån Hardings tankar (Adolfsson 2011, s.27).  

Naturvetenskapligt kapital som genom Bourdieus teorier förklaras som en gren till det 

kulturella kapitalet är beroende av individens socioekonomiska faktorer, som påverkar elevens val till 

högre studier. Det naturvetenskapliga kapitalet problematiserar orsaken till varför vissa elever har en 

mer positiv attityd gentemot naturvetenskap.  

Vid efterforskningar inom både nationella och internationella studier uppmärksammades att 

både Hardings tankar angående genus och Bourdieus teorier och begrepp inom naturvetenskapligt 

kapital, är lämpade för denna studie. Adolfsson (2011) och Archer et al. (2015) används eftersom de 

har tillämpat och anpassat teorierna i undersökningar av naturvetenskaplig verksamhet. 

Genusteori 

Genus skapas på tre nivåer, vilka kan ses vara i en process som samverkar. Dessa nivåer är den 

symboliska, strukturella samt individuella, och genus är något som hela tiden skapas och återfinns i 

dessa nivåer (Adolfsson 2011, s. 27–28).  

Genus som skapas på en symbolisk nivå handlar om vad som anses “kvinnligt” respektive 

“manligt” och kan ses som varandras motsatser, så kallade dikotomier (Hirdman 2001, s.14). Barn 

lär sig redan i tidig ålder vad som anses tillhöra vilket kön. Som exempel ses orden hård och mjuk 

som varandras dikotomier, där ordet hård anses representera maskulinitet, medan ordet mjuk anses 

representera femininitet (Adolfsson 2011, s.27–28). Det manliga värderas ofta högre än det kvinnliga 

och mannen anses vara den överordnade, och alla individer vare sig kön, skapar denna genusordning 

(Hirdman 1988, s.1–35; Hirdman 1990, s.73–116). Adolfsson (2011) menar att vissa skolämnen kan 

kopplas till genus. Enligt Adolfsson är språk kopplat till det feminina, medan exempelvis fysik 

kopplas till det maskulina (s.27–28). 

Den andra av Hardings nivåer är den strukturella nivån. Enligt Adolfsson (2011), “beskrivs 

hur arbetet i samhället fördelas och hur sociala aktiviteter organiseras utifrån de konsekvenser som 

genus innebär på den symboliska nivån” (s.28). Detta innebär en fördelning av exempelvis vilka 

yrken som anses “manliga” respektive “kvinnliga”, vilket Adolfsson (2011) även menar kan skönjas 

inom det naturvetenskapliga området. Kopplingen mellan de naturvetenskapliga ämnena och det 
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maskulina har funnits i sekler, och finns fortfarande djupt rotat i samhället, och trots att det finns 

kvinnor inom de naturvetenskapliga arbetsområdena anses de ha lägre positioner än männen (s.28, 

33). Något även Hedlin (2009, s.27), Hyde (2005, s.590), och Hirdman (1988, s.1–35; 1990, s.73–

116) belyser. Genus på den strukturella nivån är också skönjbart när det kommer till barns 

fritidsaktiviteter, då det finns ett mindre utbud för flickor än pojkar. Även i skolan då studier visar 

att flickor får mindre uppmärksamhet samt talutrymme än pojkar (Adolfsson 2011, s.28).  

Den sista av Hardings tre nivåer är den individuella nivån, som innebär att uppfattningen om 

skillnader mellan könen bara delvis är sammankopplat med realiteten. Adolfsson (2011) menar att 

det är samhället i sig som fostrar individen att tillhöra det feminina eller det maskulina, samt visar 

vad som är lämpligt beteende för respektive kön. Hardings två tidigare nivåer har påverkan på den 

individuella nivån, men även individens närmiljö. Då de naturvetenskapliga ämnena länge ansetts 

tillhöra det maskulina stärks den manliga identiteten. Därför menar hon att exempelvis sättet att 

undervisa anses viktigt i formandet av individuellt genus. Hon menar avslutningsvis att “olika 

värderingar i samhället och de motsatspar som finns på den symboliska nivån påverkar hur 

maskuliniteter och femininiteter uttrycks på den individuella nivån” (s.28). 

Bourdieus teorier och naturvetenskapligt kapital 

Bourdieu är känd för sitt teoretiska ramverk, där ord som det sociala rummet, fält, habitus samt 

symboliskt kapital är några av de mest välkända begreppen. Bourdieu (1999) valde att tala om 

samhället som ett socialt rum, eller fält, där karaktäristiska värderingar samt regler råder och 

människor med liknande intresse förenas. Det sociala rummet bestod då i en uppdelning av fält där 

individens sociala position synliggörs. Inom fältet styr speciella normer där individen ska passa in, 

dessa kan gälla individens yttre som utseendet, samt vilka ekonomiska, sociala samt kulturella 

tillgångar individen förfogar över. Dessa fält interagerar tillsammans men en rangordning råder 

sinsemellan (s.16–18). Han skapade även en djupare förståelse för ordet habitus som innebär att 

genom historien produceras vanor som den enskilda individen förhåller sig till. Individen är i sig inte 

medveten om den historiska anknytningen utan vanorna blir en del av individens förhållningssätt, då 

habitus utgår från gårdagen som skapar den personen man är idag, vilket leder till nuvarande 

handlingar. Då nuet inte är en återspegling av historien måste även individens handlingar förnyas 

samt anpassas till nya situationer. Denna anpassning kan exempelvis bero på det sociala fält man är 

en del av då ens habitus förändras i samråd med andra individer, vilket även leder till att man som 

individ vet hur man skall agera inom det sociala fältet. Enligt honom påverkar individens habitus 

dess tycke och smak, men individen kan samtidigt förändra sitt egna kulturella kapital och sociala 

status, vilket kan vara sammankopplat med den fria viljan (s.18–20). Det sista av Bourdieus (1999) 
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välkända begrepp som nyttjas i denna studie är kapital. Kulturellt kapital menar han innefattar det 

språkbruk och artefakter som överensstämmer med en viss typ av social klass. Ekonomiskt kapital 

innefattar de materiella tillgångar individen har. Symboliskt kapital innebär slutligen där något 

tillskrivs värde, med detta menar Bourdieu att det som anses värdefullt är det som individen, i 

samråd med den sociala gruppen, värdesätter (s.16–17, 19–21). 

Archer et al. (2016) som även är ansvarig för ASPIRES-projektet, har använts sig av 

Bourdieus teorier för att kunna operationalisera vad naturvetenskapligt kapital är och hur kapital 

kommer till uttryck i människors vardag (s.2). Naturvetenskapligt kapital är inte en egen grupp av 

kapital som Bourdieu har skapat, utan är som en undergrupp av kulturellt kapital. Det menas att 

naturvetenskapligt kapital även kan vara symboliskt samt socialt kapital om individen är i ett 

symboliskt rum där kapitalet gynnas. Begreppet syftar till en förståelse för naturvetenskapen och 

kvaliteter som värderas högt inom det, vilket även inkluderar intresse och sociala kontakter. Det 

naturvetenskapliga kapitalet är kopplat till om eleven väljer en karriär inom det naturvetenskapliga 

(Archer et al. 2015, s.924–925). Faktorer som påverkar kapitalet är naturvetenskapligt litteracitet 

vilket är en förståelse för hur naturvetenskapen fungerar och om ämnet i sig (Archer et al 2016, s.2). 

Föräldrarnas arbeten och/eller intresse som har högt naturvetenskapligt kapital kan påverka så att 

barnet även fostras in i ett visst kapital. Har barnet kontakter inom det naturvetenskapliga fältet, eller 

samtalar om naturvetenskapen i sin vardag, höjer detta även kapitalet, vilket har en stark anknytning 

till social klass. Familjer med högt naturvetenskapligt kapital är övre- eller medelklass, trots att det är 

en generalisering och undantag finns (Archer et al. 2015, s.927–929). Naturvetenskaplig identitet är 

även en faktor som påverkar naturvetenskapligt kapital och som kännetecknas i en positiv 

bemärkelse av ”smarthet”, vilket visas i en stor enkätundersökning genomförd av både barn och 

vuxna. Det kan skapa en exkludering för de “mindre smarta elever”, som kan bidra till att dessa 

elever inte väljer en karriär inom naturvetenskap (Henriksen, Dillon & Ryder 2015, s.94). För att 

bestrida föreställningen att enbart “smarta” elever kan lyckas i en karriär som 

vetenskapsman/vetenskapskvinna måste den bilden problematiseras så ämnet tilltalar fler elever.  

Archer et al. (2015) visar i sin undersökning att medelklass- och etniska minoritetsfamiljer 

tenderar aktivera sina barn i aktiviteter som höjer barnens kapital, såsom besök på museum, spela ett 

instrument, eller välja skolor som har högre status. I dessa familjebildningar tenderar man att 

diskutera om naturvetenskap, köpa leksaker som kopplas till naturvetenskap, och genom media läsa 

texter och se på naturvetenskapliga program. Barn som har hemförhållanden som genomsyras av 

naturvetenskap, såsom föräldrars karriärer eller intressen, tenderar att läsa naturvetenskapliga 

utbildningar och sedan jobba inom det naturvetenskapliga fältet (s.924, 928).  
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För att kunna operationalisera resultaten som den här undersökningen tar fram används 

både Bourdieus ramverk samt Archers anpassning till de naturvetenskapliga ämnena. Teorierna 

används för att kunna förklara och beskriva varför vissa elever tycker om naturvetenskap samt sedan 

väljer att studera ämnet vid högre studier. Naturvetenskapligt kapital som används som begrepp i 

diskussionen är en undergrupp av kulturellt kapital vilket blir en fördel i ett socialt rum där kapitalet 

används som fördel. De elever som har mycket naturvetenskapligt kapital, vilket medför en hög 

attityd till naturvetenskapen, är dessa elever vi vill undersöka samt om elevernas hemförhållanden 

påverkar deras attityd, vilket Archer visar på.   
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 Syfte och frågeställningar 

Med utgångspunkt i den forskningsgenomgång som presenterats ovan kan vi konstatera att flickors 

attityd till de naturvetenskapliga ämnena redan på 1960-talet låg i fokus då den föreföll sämre än 

pojkars. Forskningsgenomgången visar även att attityden för de naturvetenskapliga ämnena minskar 

mellan årskurs 4 och 8 vilket gör att färre väljer att läsa naturvetenskap vid högre studier. Men även 

att attityd till naturvetenskap hittills inte studerats i samma utsträckning i årskurs 4, som i årskurs 8. 

Syftet med denna studie är att undersöka svenska elever i årskurs 4 och hur deras attityder till 

de naturvetenskapliga ämnena har sett ut över tid utifrån TIMSS-studier, samt granska om kön och 

socioekonomiska faktorer har ett samband med attityd till naturvetenskap. 

 

För att besvara det aktuella syftet valdes följande forskningsfrågor: 

1. Hur ser förändringen av attityd till de naturvetenskapliga ämnena ut mellan åren 2007–2015 

utifrån TIMSS-studierna?  

2. Hur ser förändringen ut för flickor respektive pojkar?  

3. Hur ser relationen ut mellan attityden till de naturvetenskapliga ämnena och 

socioekonomiska faktorer hos elever?  
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Metod 

Med utgångspunkt i att forskning under en längre tid, både nationellt och internationellt, undersökt 

varför flickor respektive pojkar har olika attityd till de naturvetenskapliga ämnena (Adolfsson, 

Benckert & Wiberg 2011, s.4; Gisselberg, Ottander & Hanberger 2003; Regeringen 2016; Schreiner 

& Sjöberg 2005; Staber 1992, s.12–17), genomförs här en statistisk undersökning med utgångspunkt 

i TIMSS-studierna år 2007, 2011 och 2015. IEA (International Association for the Evaluation of 

Educational Achievement) utökade år 2007 sin TIMSS-undersökning från enbart årskurs 8 till 

årskurs 4 (Skolverket 2008a, s.9). Det medför att omfattade studier som analyserar liknande 

frågeställningar inte har utförts i samma utsträckning som gjorts av elevsvaren från årskurs 8. 

TIMSS-studien är i sig en urvalsstudie vilket innebär att en liten del av Sveriges elever i årskurs 4 är 

representerade i studien. Att TIMSS-studierna 2007, 2011 och 2015 är statistiska 

urvalsundersökningar innebär att innehållet kan visa på en statistisk osäkerhet, urvalsfel samt 

bortfall. Detta kan leda till ett skönjbart problem enligt TIMSS 2015 när jämförelser mellan år 

och/eller elevgrupper sker. Samtliga skillnader som lyfts fram i denna studie kommer därför vara 

statistiskt signifikanta, vilket innebär att det just kan finnas statistisk osäkerhet, om inget annat anges 

(Skolverket 2016b, s.16). TIMSS-studierna anses ändå representativa då man kan, förutom att göra 

jämförelser mellan stora elevgrupper samt länder, dra stickprov och uttala sig om hur enbart en viss 

grupps attityd till de naturvetenskapliga ämnena förändrats inom ramen för de tre TIMSS-enkäterna. 

I detta fall undersöks svenska flickor respektive pojkar, samt om det finns ett samband mellan 

elevens attityd till de naturvetenskapliga ämnena från ett socioekonomiskt perspektiv. För att 

analysera det empiriska materialet som TIMSS-studierna representerar används analysverktyget SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences), vilket är ett statistikprogram där bearbetning och analys 

av framtaget datamaterial kan ske och jämföras med varandra.  

Urval och material 

För att undersöka elevers attityd till de naturvetenskapliga ämnena valdes två frågor ut från 

elevenkäterna i TIMSS 2007, 2011 och 2015. Första frågan som används i studien är “NO är 

tråkigt”, där eleven måste svara på en fyrgradig skala om påståendet överensstämmer eller inte, samt 

“Jag tycker om NO” (TIMSS 2007, s.10; 2011 s.24; 2015, s.15). Vid analys av “NO är tråkigt” 

vändes skalan då sista nivån: “stämmer inte alls” är positivt i denna situation då det betyder att 

eleven tycker om de naturvetenskapliga ämnena.  
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För att analysera socioekonomiska faktorer valdes dels frågan “Hur många böcker har du 

hemma?” från TIMSS 2007, 2011 och 2015 (TIMSS 2007, s.6; 2011, s.6; 2015, s.5) vilken graderades 

med en femgradig svarsskala angående bokmängden i hemmet. I frågan fanns även bilder på 

bokhyllor fyllda med böcker, för att ge eleven en visuell bild som stöd. Även frågan “Jag har ett 

skrivbord/bord jag kan använda” (TIMSS 2007, s.7; 2011 s.7; 2015 s.6) valdes då denna fråga 

inbegreps i samtliga TIMSS-studier, samt kan komplettera frågan angående socioekonomiska 

bakgrund. Den tolkning som kan göras utifrån frågorna är att eleven och föräldrarna är måna om 

skolarbetet, och att detta ges utrymme i elevens vardag utanför skolan. Det kan även kopplas till den 

socioekonomiska bakgrunden då tillgång till ett bord eller skrivbord visar på rymlighet i hemmet.  

Genomförandet i studiens analytiska verktyg, SPSS 

För att analysera rådata med hjälp av statistiska metoder används SPSS som analytiskt program. 

Rådata från IEA:s hemsida (IEA u.å.) fördes in i programmet. Frågorna som användes ändrades i 

SPSS för att gå efter samma attitydskala gällande attityd och socioekonomiska bakgrunder. Samtliga 

frågor ändrades för att de olika attitydnivåerna skulle representera samma nivå. Värde 1 

representerar “Håller med helt och hållet”, värde 2: “Håller med ganska mycket”. Värde 3: “Håller 

med ganska lite” och värde 4: “Håller inte med alls”. Resterande svar som var olästa, eller felaktiga 

blev borttagna. För exempelvis frågan “NO är tråkigt” vändes skalan så samtliga frågor hade samma 

variabler på samma attitydnivå. Då frågan i sig även är negativ visar elever som inte håller med alls 

därför på en positiv inställning till de naturvetenskapliga ämnena. Samtliga frågor redovisas uppdelat 

på kön, så att eventuella skillnader mellan pojkar och flickor kunde skönjas. För den 

socioekonomiska frågan “Har du tillgång till ett skrivbord/bord” har svaret “Ja” värde 1, och “Nej” 

värde 2. Frågan gällande hur många böcker eleven har hemma går efter samma princip som 

attitydfrågorna ovan. Dessa frågor utgör vår operationalisering då det är samma frågor som 

återkommer över tid.  

Frågorna viktas efter attitydfråga, vilket innebär att alla elevsvar för varje fråga ska kunna 

representera hela Sveriges population av elever som går i årskurs 4. Först viktades frågan “NO är 

tråkigt” och sedan “Jag tycker om NO”, eftersom de bortfall som eventuellt fanns på ena frågan inte 

skulle påverka den andra. Viktning innebär att de utvalda elevers resultat i TIMSS-studien som 

enbart besvarade ett urval av uppgifter ändå kan ge en skattning för hela Sveriges elevgrupp i årskurs 

4 (Adolfsson 2011, s.43; Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010, s.123–124). Resultaten som anges 

efter viktning visar en sannolikhetsfördelning för hela Sveriges elever i årskurs 4 för respektive år. 

Dessa moment gjordes för samtliga TIMSS-undersökningar. 
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Korstabeller gjordes för samtliga TIMSS-studier, och presenteras som korsdiagram. I studien 

presenteras sammanlagt 12 diagram varav 4 bygger på de korstabeller som gjorts. Samtliga tabeller 

och diagram är uppdelade efter kön. 

För att besvara studiens frågeställningar har rådata sammanställts i tabeller där resultatet 

sedan presenteras i diagram för att visa på en förändring över tid. Med hjälp av diagrammen kan 

slutsatser lättare dras angående om socioekonomiska faktorer har ett samband till attityden i 

naturvetenskap, delat på kön (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010, s.137).  

Metoddiskussion 

Under studiens gång har vissa brister uppmärksammats, eller vad som kan uppfattas som en brist. I 

TIMSS-studierna finns bortfall, och för att eliminera risken att dessa faktorer påverkar kvaliteten på 

resultaten har ogiltiga och obesvarade svar tagits bort från undersökningen. Rådata har tagits från 

IEA:s hemsida (IEA u.å.) och öppnats i statistikprogrammet SPSS vilket utgör grunden till den 

undersökning som skett.  

Avgränsning av frågorna gjordes då de återkom över tid och inte för att andra frågor i 

TIMSS-studierna hade mindre relevans. En aspekt som kan uppfattas som en brist är valet att 

granska hur många böcker elever har hemma, detta då dagens teknik bidrar till att böcker kan läsas 

digitalt. Därför valdes ytterligare en aspekt ut för att representera den socioekonomiska delen av 

studien, vilken är om eleverna har tillgång till ett skrivbord/bord hemma att studera vid (TIMSS 

2007, s.7; 2011 s.7; 2015 s.6).  

Genom användandet av analysverktyget SPSS ges inte ett lika uttömmande svar som varit 

möjligt att få genom exempelvis elevintervjuer. Det går inte heller att fastställa alla faktorer som kan 

påverka elevers attityd till de naturvetenskapliga ämnena (Archer et al. 2013, s.12, 14, 16, 20–21). Att 

detta inte kan fastställas kan ses som en brist, men för att få en så representativ bild som möjligt 

valdes TIMSS-studierna (som kan representera samtliga elever i årskurs 4 i Sverige), samt 4 olika 

frågeställningar från TIMSS elevenkät. 

Validitet och reliabilitet    

I denna undersökning används frågor från TIMSS 2007, 2011 och 2015 med avsikten att svara på 

studiens syfte och frågeställningar. Validitet handlar då om den giltighet som utvalda frågorna har 

(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010, s.104), och specifikt om innehållet i frågorna kan svara till 

attityden i naturvetenskap. Urvalet i TIMSS-studierna 2007, 2011 och 2015 som fanns att välja 

mellan var: ”Jag gillar att lära mig NO” och ”Jag gillar NO” (TIMSS 2015, s.15). En avgränsning 
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gjordes där ”Jag gillar att lära mig NO” syftar till att eleven gillar att lära sig naturvetenskap i 

skolsammanhang, vilket inte innefattar definitionen av begreppet attityd som används i denna studie. 

”Jag gillar NO” är istället en fråga med större bredd där det även finns utrymme för flera faktorer 

såsom socioekonomiska, etnicitet, samt kön, vilka spelar in och breddar men även fördjupar 

validiteten i frågan. Därför valdes den senare frågeställningen då denna studie vill fastställa om det 

finns ett samband mellan socioekonomiska faktorer och attityd till naturvetenskap. Även den andra 

frågan ”NO är tråkigt” är en fråga som går djupare i elevers attityd än vad enbart undervisningen i 

skolan kan påverka (TIMSS 2015, s.15). Därav kan man fastställa att frågorna som har valts ut för 

studien har en hög validitet. 

 Reliabilitet ämnar tillföra tillförlitlighet till frågorna (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010, 

s.104), vilket exempelvis innebär att utvalda frågor i TIMSS-studierna ställs på samma sätt genom 

alla tre åren. TIMSS-undersökningarna behandlar många länder, enkäter, och ämnen vilket kräver 

stor organisation. Många människor är medverkande i undersökningen, inte minst rättningen av 

proven vilket gör det svårt att fastställa om alla har rättat likadant, men då frågorna som valts för 

denna studie är flervalsfrågor ökar reliabiliteten. Resultatet från TIMSS är taget från IEA:s egna 

hemsida med data vilket ger undersökningen hög reliabilitet då svaren är densamma. För denna 

studies syfte har alltså inte särskilda enkäter skapats eller genomförts, vilket gör att informationen 

som har använt också är tillgänglig för alla vilket gör undersökningen replikerbar (Djurfeldt, Larsson 

& Stjärnhagen 2010, s.104). För att ytterligare höja validiteten skulle syftet och frågeställningarna 

breddas och fler frågor från TIMSS-studierna inkluderas, vilket därmed skulle kartlägga fler faktorer 

som påverkar attityden. 

Etiska aspekter  

Vetenskapsrådet listar fyra huvudkrav för forskningsetiska aspekter vilka är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Kraven är till för de studier som 

använder metoder som intervjuer, observationer, och enkäter där individers deltagande krävs 

(Vetenskapsrådet 2002, s.5–6).  

Denna undersökning består av det empiriska materialet av de tre TIMSS-studierna 2007, 

2011 och 2015. Utifrån elevsvar i TIMSS-studien valdes vissa frågeställningar ut för att besvara 

studiens syfte, och eftersom materialet är hämtat från IEA:s hemsida (IEA u.å.) där materialet redan 

är anonymiserat behöver inte det vetenskapliga rådets etiska riktlinjer hanteras i denna undersökning 

(Vetenskapsrådet 2002, s.12–13).  
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Didaktisk relevans 

Studier har under flera decennier undersökt varför elevers attityd till de naturvetenskapliga ämnena 

sett ut som det gör. Man har även undersökt hur en förändring kan ske till det positiva (Schreiner & 

Sjöberg 2005, s.3) och då framförallt när det kommer till flickors attityd inom de naturvetenskapliga 

ämnena (Adolfsson, Benckert & Wiberg 2011, s.4; Henriksen, Dillon & Ryder 2015, s.8–9, 359–361; 

Regeringen 2016). Dock har genomförda undersökningar angående elevers attityd till de 

naturvetenskapliga ämnena i stor utsträckning berört elever i högre årskurser (Benneth & Hogarth 

2009, s.1983; Henriksen, Dillon & Ryder 2015, s.23). När det kommer till att undersöka attityder till 

NO hos elever i lägre årskurser, är detta ett eftersatt område vilket ökar den didaktiska relevansen 

för denna studie.  

 Ytterligare en faktor som gör studien relevant är att den undersöker hur elever av olika kön 

och socioekonomiska bakgrunder ställer sig till de naturvetenskapliga ämnena. Dessa kunskaper kan 

hjälpa läraren i valet av struktur samt innehåll i den naturvetenskapliga undervisningen. 

Undervisning är en komplex verksamhet där tre komponenter samspelar: lärare, elev och innehåll 

(Zierer 2015, s.788–789). Ju mer läraren vet om elevens uppfattning av de naturvetenskapliga 

ämnena desto större är chansen att lyckas med undervisningen, det vill säga att anpassa innehållet till 

olika elevgrupper. Även kunskapen att pojkar, både omedvetet och medvetet, får mer 

uppmärksamhet än flickor är bra att synliggöra för lärare (Adolfsson 2011, s.28). Ännu en faktor 

som ökar relevansen för denna studie är en aspekt som ASPIRES-projektet visar på, vilket är att det 

inte räcker att i högre ålder aktivera elever i naturvetenskapliga aktiviteter och forum. För att elever 

ska få ett livslångt intresse och en positiv attityd för naturvetenskap och välja detta till högre studier 

behöver dessa aktiviteter komma tidigare, redan i grundskolan (Archer et al. 2013, s.4). 

Uppdelning av arbetet 

Allt arbete med denna studie skedde i ett tätt samarbete mellan oss (Malin Axelsson och Grace 

Heinin). Inledningen var båda lika involverade i att producera. Bakgrunden och tidigare forskning 

fick en uppdelade genom att Malin bland annat riktade in sig på Barmby, Skolverkets texter, TIMSS 

studierna och Adolfssons texter. Medan Grace bland annat fokuserade på Brotman och Moore, 

IRIS-projektet, ROSE-projektet samt ASPIRES. Till detta tillkom en uppsjö med lästa vetenskapliga 

texter och studier som båda varit delaktiga i att få ner i textformat till både bakgrunden samt tidigare 

forskning.  

Syftet och frågeställningar producerades gemensamt för att uppnå det mest optimala bredd 

och djup för denna studie. Den teoretiska utgångspunkten skrevs främst av Malin medan Grace till 
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störst del sammanfattade användandet av tillvägagångssättet med programmet SPSS under 

metodavsnittet, samt skrev om validitet och reliabilitet. Under metod delen skrev Malin den största 

delen av avsnittet om metoddiskussionen, didaktisk relevans samt denna del. Analysen i programmet 

SPSS delades upp mellan oss genom att Grace hanterade allt data i TIMSS 2007, 2011 och 2015 

rörande flickor och Malin angående pojkar. Texten till samtliga diagram samt resultatdelen skrevs 

sedan tillsammans för att ge båda samma inblick i resultaten. Även den slutliga diskussionen, 

konklusionen samt sammanfattningen skrevs tillsammans så ingen del skulle förbises. Samtliga 

producerade textavsnitt i denna studie har vid otaliga tillfällen gåtts igenom av båda skribenter för att 

bland annat få en koherens i den språkliga aspekten, men även då både Malin och Grace bär lika 

stort ansvar för denna studie. 
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Analys och resultat  

Resultatet diskuteras utifrån olika perspektiv som kan bidra till förståelsen för den komplexa bilden 

av olika faktorers betydelse för elevers attityd till naturvetenskap utifrån TIMSS-studierna 2007, 

2011 och 2015. Nedan i analysen redovisas resultaten efter viktning, vilka är representativa för 

samtliga elever i Sveriges årskurs 4. Resultaten i analysen redovisas i form av stapeldiagram för att 

åskådliggöra eventuella mönster i förändringar till attityd i de naturvetenskapliga ämnena över tid 

uppdelat efter kön.  

De gröna färgnyanserna i diagrammen representerar flickor och de gula representerar pojkar. 

Dessa färgnyanser gäller även för korsdiagrammen. Den ljusare nyansen av grönt/gult representerar 

TIMSS 2007, den klaraste grönt/gult representerar TIMSS 2011 och den mörkaste nyansen av 

grönt/gult representerar TIMSS 2015. De två tabellerna och samtliga diagrammen redovisas med 

hjälp av siffernumrering, där första siffran i ordningen representerar tabell/diagram nummer utifrån 

TIMSS-studiernas frågeställning. Den andra siffran i ordningen representerar: siffran 1: innan 

viktning, siffran 2: flickor efter viktning, och siffran 3: pojkar efter viktning.  
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Deltagande elever 

Nedan presenteras den deltagande elevmängd från Sveriges elever i årskurs 4 från TIMSS 2007, 2011 

och 2015.  

I tabell 1:1 presenteras de elever som medverkar innan viktning: 

Tabell 1:1: Fördelning av kön för TIMSS 2007, 2011, 2015 - innan viktning 
År 2007 2011 2015 
Kön Antal % Antal % Antal % 
Flickor 2352 50,6 2247 48,2 2054 49,7 
Pojkar 2292 49,4 2415 51,8 2078 50,3 
Total (utan bortfall) 4644 100 4662 100 4132 100 

Bortfall 32  1  10  

Totalt (med bortfall) 4676  4663  4142  
 

I tabell 1:2 presenteras elevmängden efter viktning, - vilken då representerar elevmängden för hela Sveriges  
årskurs 4:  
Tabell 1:2: Fördelning av kön för TIMSS 2007, 2011, 2015 - efter viktning 

År 2007 2011 2015 

Kön Antal % Antal % Antal % 

Flickor 47095 50,1 43682 48,7 50354 49,5 

Pojkar 46904 49,9 46063 51,3 51455 
              
50,5 

Total (utan bortfall) 93999 100 89745 100 101809 100 

Bortfall 0 0 13 0 217 0 

Totalt (med bortfall) 93999 100 89758 100 102026 100 
 

Resultatet som kan utläsas i tabell 1:1 (deltagande elever innan viktning) och 1:2 (deltagande elever 

efter vikning) visar på en relativt jämn fördelning mellan deltagande flickor och pojkar, bortsett från 

TIMSS 2011 där pojkarna representerar en högre procentsats.   
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Attityd till de naturvetenskapliga ämnena  

Nedan presenteras diagrammen för attityden “NO är tråkigt” (diagram 2:2 för flickor och diagram 

2:3 för pojkar), samt “Jag tycker om NO” (diagram 3:2 för flickor och diagram 3:3 för pojkar) för 

TIMSS-studier 2007, 2011 och 2015 efter viktning.  

 

Diagrammen 2:2 och 2:3 representerar fördelning för TIMSS elevenkätsfråga "NO är tråkigt" - efter viktning, där 

diagrammen är uppdelat på flickor respektive pojkar:  

 

Frågans attitydskalor ändrades inledningsvis i programmet SPSS för att överensstämma med övriga 

frågors skala. Resultaten som kan utläsas är att flickor och pojkar i TIMSS-studierna 2007, 2011 och 

2015 överlag ansåg att de inte håller med om att NO är ett tråkigt ämne. Flickor visar en nedgång i 

den mest positiva attityden, medan den näst högsta attityden till de naturvetenskapliga ämnena höjts 

mellan åren 2007–2015. Den näst lägsta attityden visar på en höjning, medan den lägsta attityden till 

de naturvetenskapliga ämnena sänkts över den studerade tiden. Pojkarna visade på en nedgång i den 

högsta attityden till NO ämnena mellan år 2007–2011, vilken sedan steg kraftigt igen i TIMSS 2015, 

till 8% över flickornas högsta attityd till de naturvetenskapliga ämnena Den näst högsta attityden hos 

pojkar visade däremot på en sänkning från år 2007–2015. Den näst lägsta attityden visar inte på 

någon markant förändring, medan den lägsta attityden hos pojkar till de naturvetenskapliga ämnena 

visade på en liknande nedgång som flickornas över den studerade tiden.   
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Diagrammen 3:2 och 3:3 representerar fördelning för TIMSS elevenkätsfråga "Jag tycker om NO" - efter viktning, 

där diagrammen är uppdelat på flickor respektive pojkar: 

 

Resultatet som kan utläsas i frågan om eleven tycker om NO är att eleverna överlag är positiva till 

naturvetenskap. Flickorna visar en nedgång i den högsta attityden till NO-ämnena mellan år 2007–

2015. Däremot visar flickorna en positiv attityd till de naturvetenskapliga ämnena genom att den 

näst högsta attityden (svarsalternativet “håller med ganska mycket”) höjts markant över tid. Den näst 

lägsta attityden visar på en markant sänkning mellan år 2007–2011, vilket sedan åter steg år 2015. De 

lägsta attityderna visar däremot inte på stora förändringar över den studerade tiden. Pojkarna visar 

en liten uppgång i de högre attityderna till de naturvetenskapliga ämnena mellan år 2007–2011, som 

sedan steg ytterligare i TIMSS 2015. Däremot kan man se en sänkning i den näst lägsta attityden till 

de naturvetenskapliga ämnena hos pojkar mellan 2007–2015. 

 Utifrån diagrammen 2:2, 2:3, 3:2 och 3:3 kan man utläsa att det inte skett stora förändringar 

i att man inte tycker om/tycker om NO mellan åren 2007, 2011 och 2015. Fler pojkar än flickor har 

procentuellt lägre attityd till NO-ämnena. Samtidigt visar diagrammen att det är färre flickor än 

pojkar som har den högsta attityden till de naturvetenskapliga ämnena över den studerade tiden. 
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Socioekonomiska faktorer  

Nedan presenteras diagrammen från de socioekonomiska frågorna som valdes till studien. Frågorna 

som berörs är “Hur många böcker har eleven hemma?” (diagram 4:2 för flickor och diagram 4:3 för 

pojkar) och “Har eleven tillgång till ett skrivbord/bord?” (diagram 5:2 för flickor och diagram 5:3 

för pojkar) för TIMSS-studier 2007, 2011 och 2015 efter viktning. Denna frågeställning angående 

om eleven har tillgång till ett skrivbord/bord valdes då det visar på socioekonomiska resurser då ett 

skrivbord/bord i hemmet visar på rymlighet. Diagrammen är utformade som stapeldiagram, och har 

samma färgkodning som tidigare för flickor respektive pojkar. 

 

Diagrammen 4:2 och 4:3 representerar fördelning för TIMSS elevenkätsfråga angående spridning i bokmängd i 

hemmet över tid - efter viktning, där diagrammen är uppdelat på flickor respektive pojkar: 

 

Resultatet som kan utläsa från diagrammen 4:2 och 4:3 är att det inte har skett någon markant 

skillnad mellan åren utifrån TIMSS-studien, varken hos flickorna eller pojkarna. De flesta flickor har 

en bokmängd på 26–100 böcker. Det är även ett stort antal flickor med bokmängden 101–200 

böcker, samt mer än 200 böcker i hemmet. Där skiljer det sig det mellan flickor och pojkar. Även 

pojkar visar på att de flesta har mellan 26–100 böcker i hemmet, till och med en aning fler pojkar än 

flickor. Men det är färre pojkar än flickor (speciellt om man ser på resultatet för år 2015) som 

uppvisar att de har från 101 till större mängd av böcker i hemmet.  
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Diagrammen 5:2 och 5:3 representerar fördelning för TIMSS elevenkätsfråga "Har du (eleven) tillgång till ett 

skrivbord/bord" - efter viktning, där diagrammen är uppdelat på flickor respektive pojkar, och besvaras med ett Ja- 

eller Nej-svar: 

 

Resultatet som kan utläsas utifrån diagram angående om flickor respektive pojkar har tillgång till ett 

skrivbord/bord att utföra sitt skolarbete vid är att det skett en viss nedgång mellan de studerade 

åren. Både i diagram 5:2 och 5:3 kan man utläsa att det är färre flickor samt pojkar som har tillgång 

till ett skrivbord/bord år 2015 kontra år 2011 och 2007. Det går även att utläs att det procentuellt 

under den studerade tiden varit fler flickor än pojkar med tillgång till ett skrivbord/bord i hemmet, 

även om skillnaden inte är markant.  

  



 

32/52 
 

Diagram utifrån korstabeller mellan attityder i NO och socioekonomiska 

faktorer uppdelat på kön  

Korsdiagram ordnat efter hur många böcker eleven har hemma och attityd till NO  

Diagram 6:2 representerar spridning i bokmängd för flickor över tid korsat med frågan “NO är tråkigt” - efter 

viktning: 

 

Diagram 6:3 representerar spridning i bokmängd för pojkar över tid korsat med frågan “NO är tråkigt”- efter 

viktning: 
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Diagram 6:2 och 6:3 visar på spridningen för flickor och pojkar korsat med attitydfrågan “NO är 

tråkigt” efter viktning. Diagrammen visar även hur fördelningen sett ut över tid. Frågan “NO är 

tråkigt” har det önskvärda svaret “håller inte med alls”, vilket betyder att eleven gillar NO. Den 

variabeln har klargrön färg för flickor respektive orange färg för pojkar. Dessa staplar representerar 

majoriteten av de deltagande eleverna, vilket leder till resultatet att flest elever har mellan 26–100 

böcker i hemmet, och majoriteten av alla elever tycker inte att NO är tråkigt. Hos flickor kan man 

utläsa att år 2015 skedde det en sänkning jämfört mot 2011, där eleverna som har mellan 26–100 

böcker i hemmet har en hög attityd till NO-ämnena. Utifrån flickors resultat har majoriteten av alla 

elever många böcker i hemmet. Resultatet visar även att oberoende av hur många böcker flickor och 

pojkar har hemma har en stor andel en hög attityd till de naturvetenskapliga ämnena. Hos pojkar ser 

resultaten relativt likt ut som för flickor. Däremot har det skett en större förändring hos pojkarna år 

2015 i attityden till NO från tidigare år jämfört mot flickorna. Även nivåskillnaden mellan att ha få 

böcker (0–10, 11–25) respektive fler böcker (101–200, mer än 200) i hemmet är jämnare hos pojkar 

procentuellt än hos flickor. Dock är det majoriteten av pojkar som inte tycker att NO är tråkigt över 

alla tre år.  

Slutsatsen av dessa två korsdiagram (6:2 och 6:3) är att många elever, både flickor och 

pojkar, har mellan 26–100 böcker hemma, men oavsett bokmängd har elever en god attityd till NO.   
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Diagram 7:2 representerar spridning i bokmängd för flickor över tid korsat med frågan “Jag tycker om NO”- efter 

viktning:  

 

Diagram 7:3 representerar spridning i bokmängd för pojkar över tid korsat med frågan “Jag tycker om NO”- efter 

viktning: 
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Diagrammen 7:2 och 7:3 visar spridningen för flickor och pojkar i bokmängd över tid och beroende 

av attitydfrågan “Jag tycker om NO”. Diagrammet 7:2 visar att staplarna för år 2015 med de högsta 

attityderna till NO (“Håller med helt och håller” och “Håller med ganska mycket”) visar på resultatet 

att det är nästan lika många flickor som tycker likadant oavsett bokmängd, vilket skiljer sig från 

tidigare år. De flesta flickor har en hög attityd som inte ändrats över studerad tid, och en till 

övervägande stor del har fler böcker i hemmet än dem som inte har detta. De största 

resultatskillnader som går att utläsa i diagram 7:3 är att attityden för NO har förbättrats över tid hos 

dem pojkar med lägst antal böcker, samt i den kolumn där pojkarna har 26–100 böcker. Pojkar med 

mer än 200 böcker visar även på en lägre attityd för de naturvetenskapliga ämnena över tid (mellan 

år 2007–2015). År 2011 var det en procentuell minskning i attityden i naturvetenskap för de elever 

som har 26–100 böcker och 101–200 böcker i hemmet, vilken sedan åter steg år 2015. Överlag kan 

man se att pojkar, till övervägande del, har en hög attityd till NO oberoende av bokmängd, samt att 

en majoritet har många böcker hemma.  

Resultatet som kan utläsas av de båda diagrammen 7:2 och 7:3 är att en majoritet av det 

procentuella elevantalet, har en hög attityd till NO. Flickor har en mer jämn fördelning i de två 

främsta attitydnivåerna “Jag håller med helt och hållet” och “Jag håller med ganska mycket” mellan 

TIMSS-studien 2007, 2011 och 2015, medan pojkarna år 2015 uppvisar en stigande attityd och en 

mycket god inställning till NO. De fyra korsdiagram som behandlar bokmängd visar inga markanta 

skillnader mellan flickor respektive pojkar rörande attitydnivåerna till de naturvetenskapliga ämnena. 

De flesta eleverna har mellan 11–200 böcker hemma, vilka även uppvisar en hög attityd till de 

naturvetenskapliga ämnena.   
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Korsdiagram ordnat på om eleven har tillgång till ett skrivbord/bord hemma och attityd till 

NO 

Diagram 8:2 representerar flickors tillgång till ett skrivbord/bord korsat med enkätfrågan “NO är tråkigt” över tid 

- efter viktning: 

  

Diagram 8:3 representerar pojkars tillgång till ett skrivbord/bord korsat med enkätfrågan “NO är tråkigt” över tid 

- efter viktning: 
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Diagram 8:2 och 8:3 representerar flickor och pojkars tillgång till ett skrivbord/bord korsat med 

enkätfrågan “NO är tråkigt” över tid. Resultatet som går att utläsa från diagrammen är att 

majoriteten av flickor 2007, 2011 och 2015 har tillgång till ett skrivbord/bord, samt inte håller med 

om att NO är tråkigt. Ett resultat som även går att utläsa bland de flickor som inte har tillgång till ett 

skrivbord/bord hemma. Attitydnivån (“Håller med ganska mycket” att NO är tråkigt) 2015 har höjts 

från år 2011, vilket visar att flickor genom åren har fått en lägre attityd gentemot naturvetenskap. 

Staplarna för 2015 visar även att fler flickor inte har tillgång till ett skrivbord/bord från tidigare år. 

En klar majoritet av pojkar har även tillgång till skrivbord/bord att göra sina läxor på, men 

oberoende av om eleven har tillgång till ett skrivbord/bord, eller inte, är attityden till de 

naturvetenskapliga ämnena hög. Över tid har den låga attityden dock ökat procentuellt både hos 

flickor och pojkar som håller med om att de naturvetenskapliga ämnena är tråkigt.  

Utifrån diagrammen för flickor respektive pojkar kan det utläsas att det procentuellt har skett 

en ökning i att eleverna över tid håller med ganska mycket om att NO är tråkigt. Tillsammans har de 

båda diagrammen (8:2 och 8:3) liknande resultat. Huvudparten av eleverna har tillgång till ett 

skrivbord/bord i hemmet. Över tid har attityden blivit högre för både flickor och pojkar fast på 

olika sätt. Hos flickorna har de elever med näst högsta attityden (“Håller med ganska lite”) ökat, och 

de med lägst attityd minskat. Hos pojkarna har det skett en omvänd utveckling. En utveckling som 

däremot är lika för både flickor och pojkar är att år 2015 har andelen elever som inte har tillgång till 

skrivbord/bord ökat, men det har inte påverkat attityden.  
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Diagram 9:2 representerar flickors tillgång till ett skrivbord/bord korsat med enkätfrågan “Jag tycker om NO” över 

tid - efter viktning: 

 

Diagram 9:3 representerar pojkars tillgång till ett skrivbord/bord korsat med enkätfrågan “Jag tycker om NO” över 

tid - efter viktning: 
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Diagram 9:2 och 9:3 representerar flickor och pojkars tillgång till ett skrivbord/bord korsat med 

enkätfrågan “Jag tycker om NO” över tid. Resultatet som kan utläsas från stapeldiagrammet är att år 

2015 skedde en sänkning av den högsta attityden till de naturvetenskapliga ämnena hos flickor, då 

det procentuellt blev jämnt mellan de två högre attitydskalorna “Håller med helt och hållet” och 

“Håller med ganska mycket”, vilket representerar den ljusgröna och ljusblå stapeln. Resultatet visar 

på att det är fler flickor som har en hög attityd till de naturvetenskapliga ämnena än de med en låg 

attityd till de naturvetenskapliga ämnena. Ett liknande resultat som flickorna hade kan även utläsas 

för pojkarna i diagram 9:3. Oavsett om pojkar har ett skrivbord/bord, eller inte, har en majoritet en 

hög attityd gällande naturvetenskap. Det är fler pojkar 2015 som inte har tillgång till skrivbord/bord 

än tidigare år, även om denna andel är liten. Som tidigare visat är pojkar mer bestämda om sin åsikt 

angående naturvetenskap, då det procentuellt är fler pojkar som helt håller med påståendet “Jag 

tycker om NO” än “Håller med ganska mycket”.  

 De båda diagrammen (9:2 och 9:3) visar tillsammans att de flesta eleverna har tillgång till ett 

skrivbord/bord i hemmet. Över tid har den mest markanta förändringen mellan år 2007–2015 varit 

att flickornas högsta attityd sänkts, men resultatet visar att attityden hos pojkar har blivit högre 

mellan de studerade åren. Procentuellt är det med andra ord fler pojkar med den högsta attityden till 

de naturvetenskapliga ämnena, medan fler flickor procentuellt har den näst högsta attityden till NO-

ämnena sett till de studerade åren.   
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Sammanfattande resultat 

Att göra jämförelser av elevers attityd till de naturvetenskapliga ämnena med hjälp av TIMSS-studier 

är inget nytt, så där är vi inte pionjärer. Dock har fokus hittills legat på svenska elever i årskurs 8 

istället för på elever i årskurs 4, vilka är i centrum för denna studie. Fokuset har även legat på 

TIMSS-undersökningarna mellan 1995–2007, medan denna studie undersöker TIMSS-studierna 

mellan 2007–2015. Från rådata genom statistikprogrammet SPSS, och presenterade diagram kan 

flera slutsatser dras. Utifrån diagrammen 2:3 och 3:3 gick det att utläsa att attityden till NO överlag 

har blivit högre från 2007–2015 hos pojkar trots att det var en nedgång i attityden till NO-ämnena 

mellan 2007–2011. När det kommer till flickors attityd kunde man i diagram 2:2 och 3:2 utläsa att 

det skett en sänkning i den högsta attityden till NO-ämnena över tid, medan en höjning gick att 

utläsa i frågeställningen “Håller med ganska mycket”. Fler pojkar än flickor anser med andra ord att 

de tycker om NO/tycker inte att NO är tråkigt, även då skillnaden mellan dem är marginella. 

Avseende de socioekonomiska faktorerna har det inte skett en markant förändring över tid 

(diagram 4:2, 4:3, 5:2 & 5:3). Från diagrammen ovan kan man utläsa att kopplingen mellan skillnad 

till attityd till NO-ämnena utifrån socioekonomiska faktorer inte går att verifiera. Oavsett om eleven 

har många eller få böcker, ett skrivbord eller ej är en god attityd till NO överrepresenterade. Trots 

detta är det några elever som inte tycker om NO, men i nivåer av de socioekonomiska faktorerna är 

attityderna proportionerliga. Mellan attitydnivåerna “Håller med helt och hållet” och “Håller med 

ganska mycket” hos flickor 2015 är det inte någon stor skillnad procentuellt, medan skillnaden är 

större hos pojkarna. Sammanfattningsvis skulle slutsatsen kunna dras av denna undersökning att 

attityden till NO inte påverkas av de hemförhållanden eleven har.   
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Diskussion 

Under detta avsnitt presenteras och diskuteras en förlängning av analysen samt det resultat som 

framkommit i undersökningen. Avsnittet presenteras genom en fortsatt uppdelning där fokus först 

ligger på genus, sedan på de socioekonomiska faktorerna.  

Förändringar i TIMSS  

TIMSS-studierna som användes i undersökningen är från år 2007, 2011 och 2015 vilket gör att 

frågeställningarna kan analyseras och diskuteras över tid. Som resultatet visat har det skett en 

nedgång av pojkars attityd mellan TIMSS 2007–2011 vilket sedan ökade i TIMSS 2015. Överlag har 

det dock under samtliga år skett en nedgång i attityd, med en ökning av eleverna (både flickor och 

pojkar) “Håller med ganska mycket” om att “NO är tråkigt” (diagram 2:2 & 2:3).  

Det tar lång tid att ändra kulturen i skolan och dess undervisningsformer, vilket gör det svårt 

att säga att bytet av läroplan 2011 i Sverige (Skolverket 2017a) var en bidragande faktor till 

nedgången av elevers attityd i årskurs 4. Denna läroplan skulle vara en modifiering av föregångaren 

Lpo 94 (Skolverket 1994) men visade på stora skillnader i konstruktionen (Wahlström 2016, s.89–

90). Dessa skillnader kan ha skapat en förvirring i lärarens arbete som i sig kan komma att påverka 

undervisningen negativt. Samtidigt som det även påverkade undervisningen negativt om läraren 

fortsatte arbeta efter den tidigare läroplanen då bedömningsfaktorerna skiljer sig åt mellan de två 

läroplanerna. Samtidigt noterade lärarna att det trots tydliga riktlinjer fanns spelrum för egna 

tolkningar (Wahlströms & Sundberg 2015, s.8–9, 11, 15, 20–22). Det stigande resultatet 2015 skulle 

då kunna förklaras med att skolan samt lärarna anpassat sig efter den nya läroplanen. Det är dock 

något som inte kan beläggas i denna studie. 

Genus i naturvetenskap 

I denna studie definieras attityd som elevens inställning till de naturvetenskapliga ämnena, både 

innanför och utanför undervisningens ramar. Denna uppdelning sker då både fostran och föräldrars 

förväntningar, men även skolan, kan påverka elevernas attityd till de naturvetenskapliga ämnena 

(Archer et al. 2015, s.924; Brotman & Moore 2008, s.978, 980). Archer et al. (2013) menar att 

erfarenheten från NO-undervisningen till stor del ligger till grund för attityd till naturvetenskap, 

vilket påverkar elevernas val vid högre studier Det är inte överraskande att eleven lämnar lektionen 

med en god känsla om eleven är bra på ämnet lektionen är ämnat för (s.12, 16). Vilket även nämns i 

IRIS-projektet av Henriksen, Dillon och Ryders (2015, s.19).  
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Även om resultaten visar att attityden för naturvetenskap är positiv för både flickor och 

pojkar (diagram 2:2, 2:3, 3:2 & 3:3), är flickor fortfarande underrepresenterade i naturvetenskapliga 

yrkesroller. Flera studier visar att naturvetenskapen i större mån är mer tillgängligt för pojkar än för 

flickor, vilket gör att flickor inte har samma möjlighet att ändra sin attityd gentemot ämnet och dess 

stereotyper (Brotman & Moore 2008, s.983, 985, 991). Identitet som är kopplat till kön, är en aspekt 

som påverkar attityden samt är en viktig aspekt och kärnpunkt i en 10–11 årings vardag, det är 

nämligen då uppbyggandet av en identitet börjar. Identitet relaterar till intressen, och elever väljer 

vad de vill intressera sig av för att passa in i den identitet som eleven väljer att bygga upp (Brotman 

& Moore 2008, s.990; Henriksen, Dillon & Ryder 2015, s.21).  

Flickors attityd gentemot NO är fortfarande något mer negativ än pojkars (diagram 2:2, 2:3, 

3:2 & 3:3) vilket kan förklaras med att NO fortfarande kan ses som otillgängligt för flickor, trots den 

utveckling som skett i samhället för att göra både studier och jobb mer lättillgängliga för båda könen. 

Det kan diskuteras utifrån Hardings strukturella nivå. Adolfsson (2011) menar att samhället fördelar 

arbeten utefter kön, samt att “sociala aktiviteter organiseras utifrån de konsekvenser som genus 

innebär på den symboliska nivån” (s.28). Om de naturvetenskapliga ämnena ses som “manligt” kan 

flickor medvetet eller omedvetet välja bort en inriktning inom detta fältet. Det finns vissa 

reservationer som är värda att belysa vilket är exempelvis biologi där flickorna genom åren 2007–

2015 i TIMSS visat på ett bättre självförtroende och resultat än pojkar. En uppdelning av de 

naturvetenskapliga ämnena även andra studier belyser, som exempelvis Brotman och Moore (2007). 

De diskuterar att denna uppdelning eventuellt kan bero på att flickor i större utsträckning än pojkar 

attraheras av yrken som innebär att hjälpa andra, något biologi relatera till (s.979–980). En tanke 

även Henriksen, Dillon och Ryder (2015, s.23) stödjer. Samtidigt som de flickor och pojkar som 

väljer en karriär inom det naturvetenskapliga fältet klassas som “smarta” och högpresterande elever. 

Dessa stereotypa naturvetenskapliga identiteter passar inte alla individer som har potential att skapa 

sig en lyckad karriär (Archer et al. 2013, s.19). ASPIRES-studien (2013) visar dock att stereotyper 

inom naturvetenskapen inte längre är lika starka (s.20), vilket kan påverka flickors attityder till det 

positiva.  

För att få fram resultat på hur elevers attityd sett ut i TIMSS-elevenkäter mellan 2007–2015 

valdes frågorna “Jag tycker NO är tråkigt” och “Jag gillar NO” (TIMSS 2007, s.10; 2011 s.24; 2015, 

s.15). Resultatet i denna studie visar inte på en markant skillnad i flickors respektive pojkars attityd 

till de naturvetenskapliga ämnena (diagram 2:2, 2:3, 3:2 & 3:3), vilket skulle kunna var en indikation 

på att flickor numera också har tillträde till den naturvetenskapliga arenan. Det skulle även kunna 

vara ett resultat av att de olika satsningar som genomförts för att höja flickors attityd för de 

naturvetenskapliga ämnena (Staber 1992, s.12–17) fungerat. Men i och med att den sista satsningen 
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som genomförts av Skolverket mellan åren 2012 och 2016 (Regeringen 2016) kan antaganden göras 

att resultaten i exempelvis TIMSS 2011 och 2015 inte uppnått önskad nivå. 

Ytterligare en tanke på de skillnader i attityd som går att skönja i denna studie mellan flickor 

och pojkars höga respektive låga attityd till de naturvetenskapliga ämnena kan vara då flickor 

respektive pojkar uppfostras på olika sätt i samhället, vilket gör att flickor och pojkar lever i olika 

verkligheter (Adolfsson 2011, s.28; Hirdman 2001, s.13). Denna uppdelning av flickor respektive 

pojkar kan vara till följd av att de ses som varandras dikotomier (Hirdman 2001, s.14). Där 

Adolfsson (2011) menar att på Hardings symboliska nivå gör en uppdelning av vad som är “manligt” 

respektive “kvinnligt” (s.27–28). Att flickor och pojkar uppfostras annorlunda kan var en följd av 

detta då flickor i större utsträckning uppfostras att vara omsorgsfulla. Men det skulle också kunna 

utgår ifrån Hardings individuella nivå, där Adolfsson (2011) menar att det är samhället i sig som 

fostrar individen i vad som anses “kvinnligt” och “manligt”, samt hur man beter sig lämpligast i det 

olika könsrollerna. Hon ställer sig frågan “om undervisningen erbjuder en mångfald när det gäller att 

stärka individers identitet oberoende av kön” (s.28–29). Denna slutsats kan inte med all säkerhet 

dras då TIMSS tillsammans har grupperat NO-ämnena tematisk. För även om männen i dagens 

samhälle inte alltid har högre status eller makt än kvinnor, har samhället likväl delats upp utifrån 

männen (Adolfsson 2011, s.27–28). En uppdelning som exempelvis Hedlin (2009, s.27) och 

Hirdman (1988, s.1–35; 1990, s.73–116) belyser i sina studier. Hardings teoretiska uppdelning skulle 

då kunna visa på att pojkar i skolan värderas högre, men även att vissa ämnen i skolan anses mer 

“manliga” (Brotman & Moore 2007, s.976, 979; Henriksen, Dillon & Ryder 2015, s.23). Något 

Archer et al. (2013) menar skulle kunna vara en bidragande faktor till eventuellt olika attityd bland 

flickor och pojkar till de naturvetenskapliga ämnena (s.20).  

Hemresurser och naturvetenskapligt kapital 

Sociala skillnader mellan könen har länge uppmärksammats och ett flertal försök har gjorts genom 

åren för att åtgärda klyftan. Studier som ASPIRES (2013) visar att unga barn har höga ambitioner 

när det gäller naturvetenskap, och att elever inser att en bra attityd även innebär bättre resultat över 

tid (s.1). Samtidigt uppstår det en paradox där studier visar att gapet mellan flickor och pojkar ökar 

högre upp i skolåren i de flesta länder, samt att detta är skönjbart i de naturvetenskapliga ämnena 

(Mullis et al. 2000, s.5, 105). Det kan ses förbryllande då exempelvis Sverige är ett av världens mest 

jämställda länder. Det kan i sin tur skapa associationer samt diskussioner utifrån Bourdieus (1999) 

uppdelning av samhället i ett fält. Fältet styr normen där individen ska passa in, när det kommer till 

exempelvis det sociala och ekonomiska. Dessa fält interagerar tillsammans men en rangordning som 

råder sinsemellan (s.16–18).  
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Vid analysen av TIMSS-enkäterna exponeras skillnader i utförandet och hur frågorna ställs. 

Även dessa enkäter har genomgått en utveckling, vilket var anledningen till att frågan “Jag har 

tillgång till ett eget skrivbord/bord” valdes i denna studie, detta då frågan var återkommande i alla 

tre enkäter. Det beror på att enkäterna måste anpassas till det samhälle eleverna växer upp i. Att 

andelen elever som inte har tillgång till ett eget skrivbord/bord ökat 2015 kan bero på att det inte 

ger samma värde i samhället som det gjorde för åtta år sedan (Bourdieu 1999, s.16–17, 19–21). När 

det kommer till analys av de socioekonomiska faktorerna gällande hur många böcker eleven har i 

hemmet, uppvisade majoriteten av flickor och pojkar att de har mellan 26–100 böcker i samtliga 

TIMSS-studier. Utifrån TIMSS-studierna går det att utläsa att en elev med fler än 100 böcker, samt 

någonstans att sitta och göra sina läxor har goda hemresurser. En elev med få resurser har inte ett 

skrivbord att utföra sina läxor på och har färre än 25 böcker i hemmet (Skolverket 2012, s.82; 

Skolverket 2016b, s.57–58). Utifrån denna studies granskning kan man dock ställa sig frågande till 

dessa påståenden då flickor presterar sämre än pojkar, men ändå visar på ett högre resultat av böcker 

i hemmet än pojkarna (diagram 4:2 & 4:3). 

I frågan om eleven har tillgång till ett skrivbord/bord hemma att studera vid var det ett 

överhängande “Ja” genom TIMSS-studien 2007, 2011 och 2015 (diagram 5:2 & 5:3). Det bevisar, 

utifrån framtaget resultaten av studien, att det inte spelar en större roll om hemförhållanden är bra 

eller inte i avseendet om eleven har ett skrivbord/bord hemma sätt till elevens attityd till de 

naturvetenskapliga ämnena. En förklaring kan vara att barn i Sverige redan har ett hög 

naturvetenskapligt kapital vilket de föds in i genom föräldrarna. Detta då barnen oftast stöter på 

naturvetenskapen i sin vardag genom exempelvis en förälders arbete eller intresse inom det 

naturvetenskapliga fältet (Archer et al. 2013, s.13–16). En förklarande faktor kan vara att 

medelklassen i Sverige är stor och många föräldrar har ambitionen att stötta sina barn i skolgången. 

Det naturvetenskapligt kapital innefattar är attityd och kunskap, men även ett intresse för 

naturvetenskapen. Dessa är påverkningsbara faktorer av det habitat som personen befinner sig i, 

vilket stöds av Bourdieu (1999) som visar på att eleven föds in i ett habitat och därmed en social 

klass (s.18–20). Den sociala klassen påverkar ens värderingar och skapar intressen som påverkar så 

även om attityd samt socioekonomiska faktorer kan ses oberoende av varandra skapas ett samband 

mellan dessa faktorer. Skolan ska sträva efter att ge alla elever samma möjligheter och 

förutsättningar men naturvetenskapligt kapital är något som eleven även får med sig hemifrån, vilket 

påverkar attityden (Archer et al. 2015, s.928).  

Denna undersökning har använt testresultat från Sverige vilket påverkar resultatet gällande 

kultur och seder. Utifrån resultaten är attityder till naturvetenskap hög, samtidigt som det råder brist 

på forskare i världen. Med tanke på att eleverna går i svensk skola medföljer även en möjlighet att 
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röra sig i en globaliserad värld, vilket möjliggör att elever kan ägna sig åt naturvetenskap i olika delar 

av världen (Henriksen, Dillon & Ryder 2015, s.2). Även då elever i Sverige har alla möjligheter samt 

förutsättningar att välja en inriktning inom de naturvetenskapliga ämnena är det få som gör det. En 

eventuell förklaring till detta fenomen kommer från ROSE-projektet där resultatet visade att desto 

mer utvecklat ett land är, Sverige inkluderat, desto mindre tenderar intresset för att arbeta 

naturvetenskapligt finnas. Detta beror på att länder som Sverige länge arbetat med att bygga upp 

landet industriellt, där fokus legat på att växa som land. Mindre utvecklade länder har inte samma 

industriella historia, vilket gör det lättare att ta till sig den nya eran där forskare är den nya 

drivkraften. Studien visar även att mindre utvecklade länder har ett stort förtroende samt heroiserar 

vetenskapsmän/vetenskapskvinnor. I västvärldens samhälle ses inte forskare eller ingenjörer som 

hjältar, vilket därför kan förklara varför västvärldens ungdomar inte är intresserade av 

naturvetenskap och/eller teknik (Schreiner & Sjöberg 2005, s.9, 11–15). 

Avslutande diskussion  

När det kommer till Sveriges elevers attityd till naturvetenskap i TIMSS-undersökningarna kan det 

vara svårt att bedöma exakt vilka parametrar som leder till vilka resultat eftersom många faktorer 

spelar in. De faktorerna kan exempelvis vara förändringar i samhället eller i rådande skolsystem 

(Skolverket 2008b, s.72), därför finns en medvetenhet att en fullständig bild i denna studie inte kan 

ges. Även om andra studier visar att socioekonomiska faktorer har påverkan på elevens resultat, kan 

denna studie inte heller styrka att socioekonomiska faktorer har påverkan på elevens attityd till de 

naturvetenskapliga ämnena. 

Flickor i årskurs 4 år 2007 presterade i genomsnitt 526 poäng och pojkarna 524 poäng. 

Flickor i årskurs 8 i Sverige presterade istället 512 poäng och pojkar 510 poäng (Skolverket 2008b, 

s.50, 52). Kunskapsnivån för TIMSS-studien 2011 visade en stabil kunskapsnivå med TIMSS 2007, 

men med en uttryckt rädsla över hur besvärande resultatutvecklingen var för årskurs 8 i Sverige, som 

visade på det sämsta resultatet sedan 1995. Detta gjorde Sverige till ett av de få länder som visade ett 

sådant kontinuerligt resultatfall i de naturvetenskapliga ämnena. Eleverna i årskurs 4 i Sverige 

presterade i genomsnitt 533 poäng i NO-ämnena, medan de svenska eleverna i årskurs 8 uppnådde 

509 poäng i genomsnitt (Skolverket 2012 s.8, 56). I TIMSS 2015 presterade de svenska eleverna i 

årskurs 8 bättre. De presterade då i genomsnitt 522 poäng i naturvetenskap vilket är på samma nivå 

som EU/OECD-genomsnittet. Men jämförelsevis med svenska elever i årskurs 4, som presterade 

540 poäng i genomsnitt, var detta lågt (Skolverket 2017, s.6). De fallande resultaten kan enligt både 

nationella och internationella studier bero på att elevers attityd blir mindre positiv högre upp i 

åldrarna (Barmby, Kind & Jones 2008; Henriksen, Dillon & Ryder 2015, s.23; Skolverket 2016b, s.7). 



 

46/52 
 

Det skulle även exempelvis kunna förklaras med att elever under mellanstadiet i Sverige får sitt 

första betyg i årskurs 6, då betyg kan påverka resultaten negativt (Adolfsson 2011, s.12). Det är 

viktigt att oberoende av ett högre naturvetenskapligt kapital behålla attityden i skolan och använda 

den frihet som lärare har för att planera och genomföra lektioner, vilket ska passa alla typer av 

elever. Adolfsson (2011) påvisar att sambandet mellan attityder, provresultat och betyg är dubbelt så 

stort för pojkar än för flickor (s.12). Därför är lärarens jobb viktigt och avgörande. Oavsett om 

eleven har högt naturvetenskapligt kapital eller inte behövs läraren och skolans plattform för att 

hjälpa och stötta elever att gå vidare till en naturvetenskaplig karriär.  

Som tidigare nämnts har ett flertal studier konstaterat att elevers attityd, till exempelvis de 

naturvetenskapliga ämnena, sänkts högre upp i åldrarna (Henriksen, Dillon & Ryder 2015, s.23; 

Skolverket 2016b, s.7). Även TIMSS-studien visar på en sänkning i attityd hos svenska elever i 

årskurs 4 och årskurs 8 vilket kan utläsas högre upp i studien (Skolverket 2004a, s.14, 20–22; 

Skolverket 2008b, s.59; Skolverket 2012, s.13; Skolverket 2016b, s.7). När det kommer till satsningar 

gällande att få upp elevens, speciellt flickors, attityd till de naturvetenskapliga ämnena är det därför 

framförallt i de högre åldrarna detta sker. Men i denna studie finns belägg för att man även i yngre 

åldrar, redan i årskurs 4, bör införa satsningar för att behålla elevernas attityd till de 

naturvetenskapliga ämnena. Om inte annat bör detta ske i tidigare ålder för att ge eleverna en stabil 

grund i naturvetenskapliga kunskaper, vilket kan ge en ökad attityd senare i elevens skolgång (Archer 

et al. 2013, s.4). Utifrån diagram 2:2 och 3:2 kan det utläsas att flickors attityd låg relativt högt sett till 

deltagande elever i TIMSS 2007. Ett resultat som sedan sänktes i TIMSS-studierna 2011 och 2015, 

för att istället visa på ett höjt resultat i frågan “hålla med ganska mycket” om att tycka om NO. 

Pojkarna visar istället på en sänkning i positiv attityd till NO-ämnena mellan TIMSS 2007–2011, för 

att sedan visa på en positiv uppgång i attityden i TIMSS 2015. Denna uppgång kan man se i diagram 

2:3 och 3:3 vilket visade då på ett mer positivt resultat i TIMSS 2015 än 2007 i attityden till de 

naturvetenskapliga ämnena. Man kunde dock se att pojkarnas näst högsta attityd till NO sänktes 

över tid. Men trots att resultatet hos både flickor och pojkar visar att det är en liten andel elever som 

ställer sig helt negativt till de naturvetenskapliga ämnena, kan man ändå fundera om det inte vore 

önskvärt att redan i tidig ålder uppmuntra elever i deras attityd till NO. Kan en positiv attityd till 

NO-ämnena etableras redan i tidiga åldrar kanske ett positivare resultat även högre upp i åldrarna 

kan skönjas.  
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Konklusion 

I denna studie har tre TIMSS-studier jämförts med syftet att undersöka svenska elever i årskurs 4 

och hur deras attityder till de naturvetenskapliga ämnena förändrats bland flickor och pojkar. 

Studiens syfte är även att granska socioekonomiska faktorers eventuella inverkan. Granskningen 

skedde genom TIMSS elevenkäter från 2007, 2011 och 2015 med hjälp av statistikprogrammet SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences). Framtagna data sammanställdes först i tabeller och 

sedan i diagram för att på bästa sätt uppvisa studiens resultat. Resultaten visade att både flickor och 

pojkar överlag är positiva till de naturvetenskapliga ämnena, både de med färre/fler böcker i hemmet 

eller med/utan skrivbord/bord i hemmet i årskurs 4. Pojkar visar dock en mer generell positiv 

attityd till NO än vad flickorna gör, där resultatet sjunkit något från år 2007 till år 2015. Fler flickor 

visar en mer “likgiltig” inställning där de inte tycker jättebra om NO men inte heller tycker dåligt om 

NO (diagram 3:2 & 9:2). De många satsningar som genomförts genom åren för att öka elevers 

attityd till de naturvetenskapliga ämnena börjar nu visa vissa resultat, vilket även resultaten från 

denna studie visar på. Detta gäller speciellt när det kommer till pojkars attityd, dock kan man ställa 

sig frågande till om satsningarna angående att få upp flickors attityd inom de naturvetenskapliga 

ämnena visar på önskat resultat.  

I mars-april 2019 är det dags för nästa TIMSS-studie vilken förhoppningsvis kommer att visa 

på en höjning av flickors attityd till naturvetenskap, och även om genomförda satsningar i sig inte 

gett ett fullt önskat resultat kan dagens jämställda samhälle kanske ha en positiv inverkan. Den 

progression som finns i det svenska samhället har tagit oss ett steg bort från exempelvis Hardings 

och Hirdmans teoretiska utgångspunkter angående mannen som den överordnade (Hirdman 1988, 

s.1–35; Hirdman 1990, s.73–116), vilket skapat andra möjligheter i både skolsammanhang och på 

arbetsmarknaden för flickor. Vetenskapsmän/vetenskapskvinnor och ingenjörer har förutsättningar 

att hitta lösningar på exempelvis klimatförändringar. Naturvetenskap samt teknik har en stor 

påverkan på hur vi lever (Archer et al. 2013, s.7; Henriksen, Dillon & Ryder 2015, s.1) vilket skapar 

arbetsmöjligheter för dagens elever. Man hoppas att en förändring kan ske så tanken på mannen i 

den vita rocken (Adolfsson 2011, s.33) inte längre är det man associerar NO med, utan att alla 

oavsett bakgrund, könsidentitet och kapital kan utöva naturvetenskap. 

Utifrån TIMSS 2007, 2011 och 2015 kan en progression skönjas i både uppbyggnad av själva 

proven samt elevenkätsfrågor. Hur detta kommer till uttryck i TIMSS 2019 är svårt att säga, men 

förhoppningen är att de satsningar som skett inom de naturvetenskapliga ämnena visar på en 

höjning i attityd till NO-ämnena. Resultatet från TIMSS 2019 skulle kunna vara en påbyggnad på 
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denna studie. Ju fler år som går desto fler mätningar kan göras vilket ger en mer komplett bild av det 

undersökta området.  

Utifrån vår undersökning framkommer det att attityden påverkas mer än av bara vilket kön 

eleven har eller vilka hemförhållanden denne har. För att kartlägga grunderna i vad som påverkar 

attityd kan undersökningen breddas så flera faktorer såsom exempelvis etnicitet inkluderas. En sådan 

breddning kan bidra med ett intersektionellt perspektiv och därmed fördjupa undersökningen.  
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