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Introduktion

Förord
Generation Ekvation, en rapport om ungas attityder till
skola, skolämnen och lärande i Sverige, är framtagen av
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens projekt Framtidens
kunskapssamhälle. Projektets vision är ett samhälle där kun
skap ger människor möjligheter att bygga en bättre värld
för alla. Rapporten är författad i samarbete med den ideella
organisationen Vetenskap & Allmänhet.
Syftet med rapporten är att skapa en grund för saklig dis
kussion om hur barn och unga ser på och tar till sig kunskap,
i och utanför skolan. Med vetskap om detta kan vi resonera
bättre kring förutsättningar för lärande. Rapporten ger en
ny, samlad överblick av resultat från delarna som rör barn
och ungas attityder i stora nationella och internationella
skolundersökningar. Den har extra fokus på naturveten
skap, matematik och läsning. Dessa presenteras här i större
detalj än vad som tidigare funnits tillgängligt för svenska
förhållanden samt med utblickar mot omvärlden och med
jämförelser över tid.
Vi avser att så småningom komma fram till konkreta förslag
till hur olika aktörer kan bistå med att ännu bättre väcka
ungas nyfikenhet och upptäckarglädje. Kunskap och ut
bildning är en väg för individen att förverkliga sina person
liga drömmar. Det är också nödvändigt att kunskap intar en
given plats när världen står inför stora samhällsutmaningar,
såsom klimatförändringarna, den globala pandemin och
antidemokratiska tendenser. Utifrån de samlade resultaten i

rapporten identifieras, i diskussion och slutord, tre områden
som med fördel skulle kunna lyftas i resonemang kring atti
tyder till kunskap och lärande. Det för att förstå orsak och
samband i ett bredare perspektiv. Dessa tre frågeområden
innefattar tidsandan vi lever i, likvärdighet för unga samt
undervisning och skolsystem.
De flesta undersökningar som rapporten bygger på utför
des innan pandemin slog till år 2020. Den tillvaro vi just nu
genomlever, med distansering som ledord för både under
visning och sociala kontakter, täcks inte in av de under
sökningar som är insamlade. Det är mycket troligt att ungas
attityder till skolan och lärande påverkas av pandemin. I vil
ken riktning blir intressant att bevaka.
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Introduktion

Vilka avgränsningar har gjorts?
”Ungdomars attityder till kunskap” är ett mycket stort om
råde. För att avgränsa arbetet har vi först och främst valt
att begränsa oss till resultat från internationella under
sökningar med stora urvalsgrupper och som är utförda
de senaste åren; PIRLS (Progress in International Reading
Literacy Study), TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) och PISA (Programme for International Student Assessment), samt den återkommande
nationella undersökningen Attityder till skolan som utförs
av Skolverket (se bilaga för beskrivningar av de huvud
sakliga datakällorna). På det sättet kan resultat som lyfts
fram sättas i perspektiv till antingen andra länder1 eller jäm
föras över tid (eller både och). För att göra dessa jämförel
ser har vi använt data från officiella rapporter och respek
tive undersöknings databas, vilka har legat till grund för
de figurer som skapats och presenteras. Förutom dessa
huvudkällor görs åtskilliga utvikningar och jämförelser med
andra m
 indre undersökningar.
Rapporten samlar utvalda resultat om barn och ungas atti
tyder till skola, skolämnen och lärande. Mer specifikt rör det
sig främst om synen på naturvetenskapliga ämnen, mate
matik och läsning bland barn och ungdomar, från årskurs
fyra till och med gymnasiet.
Vi har fokuserat på ungas egna uppfattningar och därför
endast till viss del tagit med svar från exempelvis lärare.
Prestation eller resultat på de kunskapsprov som utförs i
undersökningarna ges inte heller eget utrymme, utan pre
senteras endast i samband med frågor kring attityder.
Vidare har en ungdomspanel bestående av sex personer
mellan 13 och 16 år träffats vid två tillfällen och reflekterat
över några av de mönster som framkommer. Deras röster
är införlivade i rapporten och syftar till att ge en personlig

1
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prägel på resultaten genom att utgöra exempel på resone
mang och motiv bakom de presenterade siffrorna.
Vad menas med attityder till kunskap och lärande? Det
kan tyckas intuitivt vid en första anblick. I kontrast till vad
man kan, så handlar attityder om vad man tycker. Men
attityder är ett komplext begrepp som kan, och har, tol
kats och definierats på många olika sätt (se t.ex. Nordlöf,
2018; Osborne, m.fl., 2003). I de undersökningar som ut
gör grunden för den här rapporten återkommer ett fler
tal olika besläktade begrepp som till exempel attityder,
intresse och motivation.
Attityder existerar i förhållande till någonting – exempelvis
ett skolämne. Det brukar ofta delas upp i tre komponenter:
kognition (uppfattningar och föreställningar om objektet),
affekt (känslan inför objektet) och beteende (hur man rea
gerar och beter sig i förhållande till objektet) (Ajzen, 2005).
Även intresse är bundet till ett specifikt objekt. Somliga me
nar att intresse och attityder kan användas synonymt men
som Krapp och Penzel (2011) påpekar är det möjligt att ha
en negativ attityd till en viss sak, till exempel rasism, men
samtidigt ha ett intresse för kunskap i frågan.
I vår framställning så förhåller vi oss relativt öppet till be
greppen och utgår som regel från terminologin som åter
finns i ursprungsrapporterna, vilket gör att ett flertal be
grepp återkommer i olika avsnitt. För att underlätta läsarens
tolkning av de begrepp som rapporten redovisar har vi
dessutom i möjligaste mån inkluderat formuleringarna av
de frågor som eleverna besvarat.
Vad som påverkar attityder till lärande är ytterligare ett kom
plext område. Många bakomliggande inre faktorer påver
kar, såsom upplevt värde, motivation, glädje/nöje, själv
förtroende, upplevd egen prestation och rädsla för att bli
underkänd. Likaså uppfattning om lärare, vänners och klass

I jämförelse mellan länder har vi valt våra nordiska grannländer, ett urval europeiska länder samt enstaka
länder öster- och västerut. Statistiska skillnader redovisas alltid mot det internationella snitt som
respektive undersökning sammanställer. För PISA är detta snitt baserat på OECD-länderna (Organisation for
Economic Co-operation and Development), för TIMSS är detta ett snitt som innehåller alla deltagande länder
i studien (64 länder år 2019).
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kamraters attityder, klassrumsmiljö och föräldrars attityder.
Social bakgrund och uppväxtmiljö spelar givetvis också stor
roll för synen på skola, vidareutbildning och inte minst på
vetenskap. Vi redovisar data för flera aspekter och motsva
rande underlag finns tillgängligt i de studier som rapporten
bygger på. I diskussionen sist i rapporten breddas bilden
ytterligare något.
Flera av de stora internationella undersökningar som lig
ger till grund för rapporten undersöker ungas attityder till
det som inkluderas i det engelska begreppet “science”.
Det finns dock viss variation mellan undersökningar i vad
som inkluderas i begreppet, och även när det översätts till
olika språk. I de svenska översättningarna av frågeformu
lären till undersökningarna används både “naturvetenskap”
och “NO-ämnen”, ibland i samma undersökning, beroen
de på sammanhang. I vissa sammanhang är “science”
direkt översättbart till naturvetenskap, i vissa fall inklu
deras även teknik, medicin och IT. För att göra resultaten
rättvisa använder vi oss av de begrepp som används i de
svenska versionerna av frågeformulären i största möjliga
mån, alltså de begrepp eleverna möter i enkäten. I jäm
förelser mellan undersökningar och mellan länder är vi i
rapporten extra tydliga med vilket begrepp som används
och vad som däri inkluderas.

Hur är rapporten uppbyggd?
Rapporten är indelad i tre huvudsakliga kapitel som går
igenom relevanta resultat utifrån (1) uppfattningar om hur
lustfyllt eller intressant unga uppfattar lärande, i allmänhet
och i olika ämnen, (2) hur de uppfattar sin egen förmåga
och situation, till exempel i förhållande till självförtroende
eller stress och (3) hur de ser på nyttan av vad de lär sig
inför framtiden. I detta sista kapitel ryms även ungas fram
tidsplaner kring högre utbildning och yrkesliv.
I den avslutande diskussionen identifierar vi ett antal
teman och utmaningar där vi ser behov av framtida dis
kussioner.

Varför heter rapporten
Generation Ekvation?
Generation tydliggör att det handlar om en viss ålders
grupp, i det här fallet barn och unga. Ekvationer är mate
matikerns och ingenjörens sätt att förklara hur saker hänger
ihop. Vi vill synliggöra samband mellan olika aspekter som
rör attityder till kunskap och lärande.

Ungdomspanelen – Om vad som påverkar attityder till ett ämne
Arvid 13 år: Lärare gör mycket skillnad! Min nuvarande SO-lärare är jättebra!

Nu ser man fram emot varje lektion och tänker: yes nu ska vi ha SO! Vad kul det ska bli.

Sigrid 16 år:

Elever har också stor påverkan. Men även attityden man har till sig själv i ett visst
skolämne. Om jag har svårt för matte, att jag alltid tänker att jag är dålig på matte då kommer jag
uppleva matte som ett tråkigt ämne.

Julia 16 år: Vad man har för typ av klasskompisar. Om de har en väldigt negativ inställning så är det lätt att

man hamnar i samma negativa krets. Viktigt att ha sina egna intressen och åsikter och stå upp sig för sig själv.

Akseli 15 år: Negativa attityder sprider sig snabbare och negativa åsikter kommer upp väldigt fort och blir
väldigt snabbt en stor sak men sen försvinner de också ganska fort. Speciellt i min klass så håller positiva
attityder sig kvar längre.
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Kapitel 1: Intresse
och motivation
I detta kapitel går vi igenom
relevanta resultat utifrån
uppfattningar om hur
lustfyllt eller intressant
elever uppfattar olika ämnen
och lärande i allmänhet,
samt resultat utifrån
motivation till att prestera.

Sammanfattning
En stor majoritet av unga i Sverige trivs i skolan och med sin
klass. Däremot tycks känslan av skoltillhörighet, som bland
annat innefattar att vara stolt över eller känna sig hemma
på sin skola, minska både med stigande ålder och över tid.
Allt färre tycker också att skolan ger lust att lära mer – ett
mönster som är särskilt tydligt bland flickor.
Att pojkar uppskattar naturvetenskapliga ämnen i högre
grad än flickor är ett mönster som ses både i Sverige och
i många andra länder. Stor uppskattning av ett specifikt
ämne brukar samvariera med en högre prestation i samma
ämne, dock är pojkars resultat i NO-ämnen inte bättre än
flickors, snarare tvärtom.

8

Många tidigare studier har visat att intresset för både mate
matik och NO-ämnen minskar under högstadietiden. D
 etta
är ett mönster som vi även ser bland dagens unga. Vad
som gör att intresset avtar under tonåren är inte klarlagt
men skulle till viss del kunna förklaras av det ämnesinnehåll
som tas upp i undervisningen och i vilken utsträckning det
speglar ungdomars intresse.
Barn och ungdomar i Sverige har idag en relativt negativ
syn på läsning, både i relation till tidigare generationer och
andra länder. Resultatmässigt är en tidigare negativ trend
bruten. Svenska elever presterar bra i läsförståelse jämfört
med elever i andra länder. Svenska ungdomar läser allt mer
på skärm, men totalt sett mindre än tidigare.
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9 av 10 trivs i skolan

Allt färre tycker att skolan
ger luﬆ att lära mer.

NO

8 av 10 fjärdeklassare
tycker om NO.
Det sjunker till 6 av 10
i årskurs åtta.
Tjejer

49%

Killar

65%

49% av flickorna och 65% av pojkarna
anger att de bara läser om de måﬆe.

NO
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Flertalet unga trivs i skolan
Att elever trivs och känner sig trygga i skolan är en viktig
förutsättning för lärande. Flertalet undersökningar bekräftar
att svenska elever till stor del trivs i skolan. Enligt undersök
ningen Attityder till skolan (Skolverket, 2019a), uppgav nio av
tio ungdomar (89 procent) i högstadiet respektive gymna
siet, att de trivdes ganska eller mycket bra i den skola de
gick i. I undersökningen Barns levnadsförhållanden (SCB,
2020) svarade 96 procent av eleverna i åldrarna 12–18 år att
de trivdes ganska eller mycket bra i sin klass.
De som sa sig trivas ganska eller mycket dåligt i skolan var
relativt få, mellan tre och fem procent i alla årskurser, en
ligt Skolverkets undersökning. Där framkom också att det
över tid blir fler som upplever sig utsatta för kränkande
behandling av andra elever eller lärare, vilket är mycket
allvarligt (Skolverket, 2019a). Dystra siffror återfinns även
i Brottsförebyggande rådets (BRÅ) återkommande Skolundersökning om brott, som besvarats av nästan 6 000
niondeklassare. Där framkom att närmare hälften (48 pro
cent) av eleverna hade utsatts för stöld, misshandel, hot,
rån eller sexualbrott någon gång under det senaste året.
Den vanligaste platsen för att utsättas för brott var sko
lan. Andelen som utsatts för lindrig misshandel i skolan
ökade mellan 2015 och 2019 bland både pojkar och flickor
(BRÅ, 2020).

FIGUR 1: ELEVERS UPPLEVDA
SKOLTILLHÖRIGHET
Figuren visar resultat från svenska elever
i årskurs 4 och årskurs 8, skillnader
mellan 2015 och 2019 samt internationellt
genomsnitt. Sju frågor ställdes till
eleverna för att fånga upp känslan av
tillhörighet i skolan. Frågorna berörde
huruvida eleven: 1.) lär sig mycket
i skolan, 2.) är stolt över att gå i sin
skola, 3.) tycker att lärare är rättvisa, 4.)
uppskattar att träffa sina klasskamrater,
5.) känner sig hemma på skolan, 6.)
känner sig trygg i skolan, samt 7.) gillar
att vara i skolan. Beroende på svaren
skapades tre kategorier: låg, mellan
respektive hög känsla av tillhörighet i
skolan. Från TIMSS 2015 och 2019.

100 %

80 %

I en sammanställning av 400 kvalitetsgranskningar drar Skol
inspektionen slutsatsen att många skolor klarar arbetet med
trygghet och studiero bra, medan det i andra finns betydan
de problem. Myndigheten rekommenderar också att man
gör åtskillnad mellan “trygghet” och “studiero” för att bättre
kunna åtgärda fall där det finns problem. Trygghet hänger
ofta ihop med skolans värdegrundsarbete medan studiero
har en stark koppling till kvaliteten på själva undervisning
en och lärarens förutsättningar (Skolinspektionen, 2020).
Känsla av tillhörighet, i skolan såväl som i andra sociala
sammanhang, hör samman med relationer till andra per
soner och upplevelsen av sin egen plats i en social grupp
(till exempel om man har lätt att få vänner och känner sig
accepterad eller respekterad). En större känsla av skol
tillhörighet har visat sig ha positiva effekter på akademisk
och social framgång (Slaten, m.fl., 2016). I den internatio
nella undersökningen TIMSS, vars senaste mätning utfördes
2019, tillfrågades elever i årskurs 4 och årskurs 8 om käns
lan av skoltillhörighet (Figur 1). Bland Sveriges fjärdeklassare
hade hälften (51 procent) en hög känsla av tillhörighet, vilket
är en minskning med 14 procentenheter sedan 2015. Medel
värdet för alla deltagande länder förändrades från 66 pro
cent till 58 procent under samma tid. Åttondeklassare har
generellt en lägre känsla av skoltillhörighet jämfört med
fjärdeklassare både i Sverige och internationellt (Martin m.fl.,
2016; Mullis m.fl., 2020).

9%

15 %

32 %

56 %

60 %

40 %

0%

ÅK 4

ÅK 8

Hög
tillhörighet
37 %

28 %
ÅK 4

ÅK 8

Sverige
2019

Låg
tillhörighet
Mellan
tillhörighet

58 %

51 %
35 %

14 %

49 %

57 %

65 %

20 %

8%

34 %

40 %

Sverige
2015

10

9%

ÅK 4

ÅK 8

Internationellt
genomsnitt 2019

Kapitel 1: Intresse och motivation

FIGUR 2: GER SKOLAN DIG
LUST ATT LÄRA DIG MER?
Andel som svarade ganska/väldigt
mycket på följande fråga: Till elever:
Ger skolan dig lust att lära dig mer?
Till lärare, svar från 2018: Lyckas din
skola väcka elevernas intresse för
fortsatt lärande? Förkortningarna
för gymnasieprogram står för:
HF: Högskoleförberedande, YP:
Yrkesprogram. Från Attityder till
skolan 2018.

100 %
86 %
80 %
66 %
58 % 58 %

60 %

46 %
40 %

20 %

0%

2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018
Elever
(Åk 7–9 och gymnasiet)

I PISA-undersökningen 2018 ställdes också frågor om känsla
av skoltillhörighet, baserat på sex påståenden om relationen
till skolkamrater och hur man upplever sin plats i skolan. De
svenska resultaten skiljde inte ut sig från genomsnittet för
OECD-länderna. Ungefär fyra av fem femtonåringar uppgav
att de hade lätt att få vänner i skolan och sju av tio uppgav
att de känner sig hemma på skolan. I 30 av de deltagande
länderna hade pojkar en högre känsla av skoltillhörighet
än flickor, medan det omvända gällde i 23 länder. Sverige
tillhör de länder där pojkar hade en högre känsla av skol
tillhörighet, och där skillnaden mellan pojkar och flickor
dessutom var som störst, tillsammans med Danmark, N
 orge
och K
 anada (OECD, 2019b).
Att känna trygghet i sin vardag är en absolut rättighet. Och
det säger sig självt att elever som trivs också presterar
bättre. Detta bekräftas bland annat av resultaten från TIMSS
och PISA, där elever med högre känsla av skoltillhörighet
presterade bättre i både matematik och naturvetenskap
(Mullis m.fl., 2020) respektive läsförståelse (OECD, 2019b).

Färre får lust att lära mer
Allt färre av eleverna i högstadiet och gymnasiet anser
att skolan ger ganska eller väldigt mycket lust att lära mer

1–3 4–6 7–9 HF YP
Grundskola
Gymnasiet
Lärare 2018

( Figur 2). Mellan 2015 och 2018 minskade andelen med elva
procentenheter och 2018 uppvisar det lägsta värdet sedan
frågan ställdes första gången år 2000 (Skolverket, 2019a).
För flickor var minskningen större än för pojkar. År 2018
ansåg fem av tio pojkar och fyra av tio flickor att skolan
ger lust att lära mer.

Ungdomspanelen
Om skolan ger lust till att lära mer

Arvid 13 år: SO har lärt mig att diskutera

politiska frågor och vore det inte för SO hade
jag inte fattat hur kul det är att vara med i
ungdomsfullmäktige och elevråd.

Sigrid 16 år:

Jag har fått hjälp av både SO och
NO för att engagera mig mer i klimatfrågor.

Frida 16 år: Jag har velat förändra otryggheten i
mitt område på en politisk nivå. Då har jag försökt
hitta engagemang att göra det och SO var den
enklaste vägen dit.
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FIGUR 3: MOTIVATION ATT PRESTERA

Flickor OECD-genomsnitt

Flickor Sverige

Andel 15-åriga flickor och pojkar, i Sverige och i genomsnitt för
OECD-länderna som höll med om fem påståenden om motivation
att prestera, achievement motivation. Från PISA 2015.

Pojkar OECD-genomsnitt

Pojkar Sverige

100 %

94 % 94 % 92 %
90 %

84 %
80 %
67 %
60 %

59 %

70 %

81 %
72 %
62 %

59 % 61 %

70 % 68 %

76 %

85 % 83 %
82 %

77 %

40 %

20 %

0%

Jag vill vara en av
de bästa eleverna
I min klass

Jag ser mig
själv som en
ambitiös person

Motsvarande svar från lärare år 2018 visade att en betydligt
större andel bland lärare i lågstadiet ansåg att skolan lyckas
väcka intresse för fortsatt lärande, jämfört med lärare i mellanoch högstadiet eller gymnasiet (Figur 2) (Skolverket, 2019a).

Motivation att prestera
I PISA-undersökningen 2015 fick de deltagande 15-åring
arna ta ställning till fem påståenden om sin motivation att
prestera generellt, utan koppling till något specifikt ämne,
på engelska ”achievement motivation” (se Figur 3 för for
mulering av de olika påståendena).
En majoritet av de svenska eleverna höll med om samtliga
påståenden, i likhet med genomsnittet för OECD-länder
na (Figur 3). De påståenden där svenska ungdomar höll
med i större utsträckning jämfört med OECD-snittet var: Jag
vill vara bäst på vad jag än gör och Jag ser mig själv som
en ambitiös person (OECD, 2016b). Noterbart är att dessa
två påståenden var de som skilde sig mest från den direk
ta skolkontexten. Det kan tyda på att svenska ungdomar
motiveras mindre av höga betyg och att få bra möjligheter
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Jag vill
vara bäst på
vad jag än gör

Jag vill kunna välja
bland de bästa möjliga
alternativen efter
att jag har gått ut skolan

Jag vill ha högsta
betyg i de
flesta eller i
alla mina ämnen

 fter examen, utan snarare är angelägna att vara ambiti
e
ösa i miljöer som inte nödvändigtvis är kopplade till skolan.
Bland svenska ungdomar skiljde sig pojkar och flickor åt i
svaren på alla fem påståendena (Figur 3) (OECD, 2016b).
Ungdomar med utländsk bakgrund hade i genomsnitt
högre motivation att prestera i nästan alla länder som del
tar i PISA-undersökningarna. I Sverige var denna skillnad
särskilt påtaglig. Skillnaden mellan första generationens in
vandrare och ungdomar med svensk bakgrund var mer än
dubbelt så stor i Sverige jämfört med genomsnittet i OECDländerna (OECD, 2016b). Tidigare studier har visat stora skill
nader mellan länder i hur intresserade ungdomar är att lära
sig, där ungdomar från nordiska länder har ett betydligt
lägre intresse än många andra (Sjøberg & Schreiner 2010).
Att känna sig motiverad att prestera medför många positiva
konsekvenser och ungdomar med högre motivation preste
rar också generellt bättre på kunskapsdelen av proven. Men
OECD lyfter också en möjlig negativ sidoeffekt: de länder
som hade en större andel ungdomar som höll med om ovan
stående påståenden tenderade också att ha en större andel
ungdomar som kände press inför provsituationer (OECD,
2016b). Stress och press behandlas ytterligare i kapitel 2.
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Intresset för matte och
NO avtar på högstadiet

Ungdomspanelen
Om vilket skolämne som ger mest glädje

I likhet med tidigare års TIMSS-undersökningar visade resul
taten 2019 tydligt att intresset för alla naturorienterande
ämnen (NO-ämnen) samt matematik är högre i årskurs 4
än i årskurs 8 (Figur 4). Samma mönster sågs även i andra
länder. Svenska elevers inställning till matematik och NOämnen var dock genomgående mer negativ jämfört med
genomsnittet för alla deltagande länder (Martin m.fl., 2016;
Mullis m.fl., 2016; Mullis, m.fl., 2020).

Panelen: MUSIK! (flertalet var eniga)
Hanna 15 år: Det är inte bra till nåt, det är bara

så himla kul.

Akseli 15 år: Man får möjligheten att uttrycka
sig på sitt eget sätt.

Att intresset för naturvetenskap sjunker när eleverna börjar
högstadiet är något som visats på många håll både i Sve
rige och i andra länder. Däremot är det inte klarlagt i vilken
utsträckning det minskande intresset beror på olika aspek
ter av skolans undervisning eller av andra orsaker (Potvin
& Hasni, 2014).
Visst stöd för att skillnaden i undervisning spelar roll kan hit
tas i Skolverkets kunskapsöversikt Vad händer i NO-under
visningen (Skolverket, 2008). Enligt rapporten upplever
elever att de ofta saknar inflytande över NO-undervisning
en och att den uppfattas bygga på traditionell/auktoritär
undervisning med utantill-inlärning av fastlagd kunskap
utan utrymme för eget engagemang eller diskussioner.
Där hänvisas bland annat till Britt Lindahls avhandling från
2003. Hon följde 85 elever från årskurs 5 till och med års

FIGUR 4: INSTÄLLNING TILL
NO-ÄMNEN OCH MATEMATIK
Andel elever i årskurs 4 och årskurs
8 som år 2019 tyckte om att lära sig
NO-ämnen respektive matematik.
Eleverna kategoriseras i en av tre
grupper beroende på svaren på
följande påståenden (exempel kemi): 1)
Jag tycker om att lära mig kemi, 2) Jag
önskar att jag inte behövde lära mig
kemi, 3) Kemi är tråkigt, 4) Jag lär mig
många intressanta saker i kemi, 5) Jag
tycker om kemi, 6) Jag gillar att lösa
problem i kemi, 7) Jag ser fram emot
att ha lektioner i kemi, 8) Kemi är ett av
mina favoritämnen samt 9) Jag gillar att
utföra experiment i kemi. För matematik
var fråga 9) Jag gillar alla skolämnen där
man använder siffror. Från TIMSS 2019.

kurs 9 och sammanfattar kärnfullt förändringen i intresset
för naturvetenskap och teknik i grundskolans senare del
med orden “det går åt helvete”. Bland förklaringarna som
Lindahl tar upp är att ämnena uppfattas som auktoritära
och inte ger utrymme för att tänka själv, som till exempel
samhällsorienterande ämnen (SO-ämnen) gör. Jämfört med
andra skolämnen ser Lindahl att intresset för matematik
och orienteringsämnen (både SO-ämnen och NO-ämnen)
är relativt lågt jämfört med andra skolämnen i årskurs 5.
Sedan är intresset stabilt eller ökande för SO-ämnen och
biologi medan det minskar för fysik och kemi. Intresset fal
ler dock inte för alla skolämnen i Lindahls studie. Eleverna
hade ett relativt stort intresse för engelska, bild och idrott i
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både årskurs 5 och årskurs 9. Och intresset för svenska var
något större i årskurs 9 jämfört med årskurs 5 bland både
flickor och pojkar. Allra lägst intresse i årskurs 9 hade elev
erna för moderna språk (tyska och franska) (Lindahl, 2003).

Kul med (viss) naturvetenskap
I PISA-undersökningen 2015 var det drygt sex av tio svenska
15-åringar som svarade håller med eller håller absolut med
om att de var intresserade av att lära sig naturvetenskap
(OECD, 2016a). Lika många (65 procent) instämde i att det för
det mesta är roligt att lära sig nya saker inom naturvetenskap.
Femtonåringars intresse för att lära sig naturvetenskap vari
erar en del mellan länder. De svenska resultaten skiljde sig
dock inte från OECD-länderna i genomsnitt. En jämförelse
över tid visar dock stora förändringar mellan 2006 och 2015
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för många länder (Figur 5). I Sverige uppvisade 15-åringar en
betydligt större uppskattning för att lära sig naturvetenskap
2015 jämfört med 2006. Bland OECD-länderna i genomsnitt
syns ingen förändring mellan åren. Finland och Nederlän
derna hör till de länder som såg en tydlig och markant ned
gång mellan 2006 och 2015 i uppskattningen för att lära sig
naturvetenskap (OECD, 2016a).
Resultaten i PISA 2015 visade på stora skillnader mellan poj
kar och flickor avseende uppskattningen för naturveten
skap. I Sverige höll pojkar i större utsträckning än flickor
med om samtliga fem påståenden. Sammantaget skilde
sig inställningen mellan pojkar och flickor i Sverige mer än
för OECD-länderna i genomsnitt (Figur 6), även om pojkar
hade en större uppskattning för naturvetenskap jämfört
med flickor i de flesta länder. I ett fåtal länder, däribland
Litauen och Polen, var mönstret dock det omvända, där
uppskattade flickor naturvetenskap i högre utsträckning
än pojkar (OECD, 2016a).
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FIGUR 5: 15-ÅRINGARS UPPSKATTNING FÖR ATT LÄRA SIG NATURVETENSKAP
Jämförelser mellan ett urval länder samt ett OECD-genomsnitt, åren 2006 och 2015. Värdet är ett index baserat på följande frågor: 1) Jag
tycker för det mesta att det är roligt att lära mig saker inom naturvetenskap, 2) Jag tycker om att läsa om naturvetenskap, 3) Jag blir glad av att
ägna mig åt naturvetenskapliga uppgifter, 4) Jag gillar att skaffa mig nya kunskaper i naturvetenskap, 5) jag är intresserad av att lära mig om
naturvetenskap. Från PISA 2006 och 2015.
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FIGUR 6: JÄMFÖRELSE MELLAN 15-ÅRIGA POJKARS OCH
FLICKORS UPPSKATTNING FÖR NATURVETENSKAP, FÖR
OECD-LÄNDER I GENOMSNITT SAMT FÖR SVERIGE
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Värdet är ett index baserat på svaren på följande frågor:
1) Jag tycker för det mesta att det är roligt att lära mig
saker inom naturvetenskap, 2) Jag tycker om att läsa
om naturvetenskap, 3) Jag blir glad av att ägna mig åt
naturvetenskapliga uppgifter, 4) Jag gillar att skaffa mig
nya kunskaper i naturvetenskap, 5) jag är intresserad av
att lära mig om naturvetenskap. Från PISA 2015.
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Trots att pojkar hade en mer positiv inställning till natur
vetenskap, så presterade pojkar och flickor likvärdigt på
kunskapstesterna i PISA 2015 (Skolverket, 2016a).2 En
granskning av slutbetyg i årskurs 9 visar dock att flickor

2

hade högre betyg än pojkar i alla naturvetenskapliga ämnen
och matematik år 2015 (enligt Skolverkets databas för natio
nell betygsstatistik).

I kunskapstesterna 2015, det år attitydfrågorna ställdes, uppmättes en något högre kunskapsnivå hos flickor än
pojkar men som låg inom felmarginalen (icke signifikant). År 2018 hade denna skillnad ökat och blivit signifikant:
svenska flickor presterade i snitt 8 poäng högre än pojkar.
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FIGUR 7: INTRESSANT INOM NATURVETENSKAP
Det här ville 15-åringar i Sverige helst respektive minst lära sig om inom naturvetenskap år 2003. Från ROSE 2003.

Pojkar vill helst lära sig om
• Biologiska och kemiska vapen.
• Explosiva kemikalier.
• Fenomen som forskare inte kan
förklara.
• Hur datorer fungerar.
• Hur det känns att vara tyngdlös i
världsrymden.
• Hur man ska träna.
• Liv utanför jorden.
• Spektakulära fenomen i världsrymden.

Flickor vill helst lära sig om
• Bekämpa HIV/AIDS.
• Hur alkohol och tobak påverkar
kroppen.
• Hur man ger första hjälpen och
använder enkel medicinsk utrustning.
• Hur narkotiska preparat påverkar
kroppen.
• Könssjukdomar och hur man skyddar
sig.
• Cancer.
• Tankeöverföring, tankeläsning, sjätte
sinne, intuition.
• Vad man ska äta.

Inom länder kan man se att elever med större intresse för
naturvetenskap också tenderar att prestera bättre på kun
skapsdelen av PISA-testerna. Sambandet gäller dock inte
mellan länder. Det är med andra ord inte säkert att ett land
med större genomsnittligt intresse också presterar bättre
än ett land där 15-åringarna uppvisar lägre intresse.
Det kan dock tyckas svårt att svara på vilket intresse man
har för att lära sig naturvetenskap som helhet. I högstadiets

3
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15-åringar är minst intresserade av
• Atomer och molekyler.
• Berömda forskare och deras liv.
• Ekologiskt jordbruk.
• Förbättra skördarna.
• Hur berg, älvar och hav utvecklas
och förändras.
• Hur råolja omvandlas till andra
material.
• Hur vetenskapliga tankar utmanar
religion.
• Hur växter växer och förökar sig.
• Optiska instrument.
• Rengöringsmedel och tvål.
• Sopor och avfall.
• Symmetrier och mönster
i blommor och blad.
• Varför forskare ibland är oeniga.
• Växter där jag bor.

naturorienterande ämnen ingår biologi, fysik och kemi.
Dessa ämnen innehåller i sin tur flera delområden. År 2003
genomfördes det internationella projektet Relevance of Science Education (ROSE), med fokus på ungdomars attityder
till naturvetenskap i skolan.3
I ROSE-studien fick 15-åringar bland annat ta ställning till hur
intresserade de var av att lära sig om 108 specifika natur
vetenskapliga företeelser. De områden som svenska elever

ROSE gjordes för närmare tjugo år sedan och resultaten kan därmed inte med säkerhet förväntas vara relevanta än
idag. Inom ramen för rapporten bedömdes dock att projektets omfattning och närliggande innehåll gör det relevant
att ta upp delar av resultaten här. En uppföljande studie, ROSES, kommer att utföras i närtid och huruvida följande
resultat fortfarande är giltiga kommer då kunna bedömas tydligare.
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rankade högst, respektive lägst, visas i Figur 6. Mest popu
lära ämnen var sådana som handlade om den egna kroppen
och förutsättningar för hälsa och sjukdom. Kemi tycktes vara
mest spännande när det handlade om explosioner eller gif
ter. Medan rymden eller det okända var mest spännande när
det kommer till fysik (Jidesjö, m.fl., 2009; Oscarsson, 2011).
Optik, växters symmetri och jordbruk hamnade bland de
minst populära ämnesområdena. Vetenskapshistoria eller
vetenskapens plats i samhället låg också i botten. Atomer
och molekyler, som ju är en grundförutsättning för att för
stå mycket av innehållet i framför allt kemi och fysik, hörde
också till de områden som eleverna rankade lägst (Jidesjö
m.fl., 2009). En möjlig tolkning av detta är att unga uppskat
tar applicerbara kunskaper om företeelser som ligger nära
vardagen, exempelvis kroppen och mysterier som ofta för
stärks i populärkultur.
Det fanns tydliga skillnader mellan 15-åriga pojkar och flickor
när det kommer till intresse för olika ämnesområden (Figur
7). Det enda området som återfanns bland både flickors
och pojkars tio-i-topp-listor var hur man ska träna för att
hålla kroppen i form.
En motsvarande enkät till lärare visade att de områden som
eleverna rankar högt, hamnade lågt på lärarnas lista och
tvärtom (Oscarsson m.fl., 2009). Det tycks med andra ord
finnas ett potentiellt intresse för många naturvetenskapliga
fenomen som inte tas tillvara i undervisningen. En gransk
ning av fysikundervisningen i svensk grundskola som ut

fördes av Skolinspektionen (2010) ger visst stöd för att sko
lan inte i tillräcklig utsträckning tillgodoser elevers intressen
inom naturvetenskap, vilket gör att undervisningen upplevs
som onödig eller tråkig.

Naturvetenskap på fritiden
I utbildningsforskning brukar man skilja på tre typer av läran
de: formellt, informellt och icke-formellt. Formellt lärande
beskriver “vanlig” undervisning som sker strukturerat och
lett av en lärare i skolans lokaler. Informellt lärande handlar
om mer spontana lärandesituationer på fritiden, som kan
ske i familjen eller bland vänner och påverkas av, till exem
pel, vad man väljer att läsa eller titta på. Icke-formellt lärande delar egenskaper från båda de övriga. Det sker i regel
utanför skolan men ändå inom ramen för en institution (till
exempel ett museum eller ett science center).
I likhet med formellt lärande finns ofta en förutbestämd
struktur för icke-formellt lärande, som kan ledas av till exem
pel en lärare eller guide. Däremot utvärderas/bedöms sällan
vad man lärt och både det icke-formella och det informella
lärandet karakteriseras ofta av frivillighet och en högre grad
av eget intresse, jämfört med formellt lärande i skolan (se
t.ex. Eshach, 2007).
I PISA-undersökningarna svarade femtonåringarna på i vil
ken utsträckning de ägnade sig åt olika aktiviteter kopplade

Ungdomspanelen
Om skillnader i intresse mellan killar och tjejer

Arvid 13 år: Det finns inga killämnen och tjejämnen.
Akseli 16 år: På pojksidan är det coolt att kunna så lite som möjligt. Många pojkar kan mycket
mer än vad de uttrycker, många försöker att dölja eftersom det verkar coolt att inte kunna.

Julia 16 år: Bland killar är det coolare att kunna saker som inte hör till skolan. Som fordon och sport.
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FIGUR 8: INSTÄLLNING TILL
LÄSANDE I ÅRSKURS FYRA
Detta index för elever i årskurs fyra i ett
urval länder är baserat på frågorna: Vad
tycker du om läsning? Jag tycker om att
prata om vad jag har läst med andra, Jag
skulle bli glad om någon gav mig en bok
i present, Jag tycker läsning är tråkigt,
Jag skulle vilja ha mer tid för läsning, Jag
tycker om att läsa, Jag lär mig massor av
att läsa, Jag tycker om att läsa saker som
får mig att fundera, Jag tycker om när en
bok hjälper mig att fantisera om andra
världar. Hur ofta gör du de här sakerna
på fritiden? Jag läser för att det är roligt,
Jag läser för att för att få reda på saker
som jag vill lära mig. Från PIRLS 2016.
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Pojkar ägnade sig i större utsträckning än flickor åt aktivi
teter kopplade till naturvetenskap på fritiden, ett mönster
som syntes i samtliga länder i PISA-undersökningen 2015.
Det gällde ven i de länder där flickor i högre grad än pojkar
ansåg att naturvetenskap är roligt (OECD, 2016a).

Läslust saknas
Läsförståelse är en förutsättning för att tillgodogöra sig kun
skap inom alla ämnen både i och utanför skolan. Inställning
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41 %

Kanada

till naturvetenskapliga ämnen utanför skolan.4 Enligt resulta
ten från 2015 års undersökning ägnade sig 15-åringar i Sve
rige generellt sett sällan åt sådana aktiviteter jämfört med
många andra länder. Däremot visar en jämförelse över tid att
svenska elever tycktes delta i aktiviteter i en högre utsträck
ning 2015 jämfört med 2006, jämfört med OECD-genom
snittet som visade en signifikant nedgång i deltagande.
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till läsning undersöktes i PISA 2018 bland 15-åringar och i
PIRLS 2016 bland elever i årskurs 4. Sammantaget visade
resultaten att svenska barn och ungdomar hade en för
hållandevis negativ syn på läsning, som dessutom hade
försämrats över tid. Såväl i PIRLS som i PISA fanns inom
länder ett samband mellan attityder till läsning och presta
tion. Individer som hade en mer positiv inställning till läs
ning uppvisade också en högre grad av läsförståelse (Mullis
m.fl., 2017; OECD, 2019a).
I PIRLS fick elever i årskurs fyra ta ställning till olika påståen
den om deras syn på läsning (Figur 8). Bland länderna som
deltog i studien låg Sverige, tillsammans med D
 anmark, i
botten vad gäller inställning till läsning. 18 procent av de
svenska ungdomarna tyckte mycket om att läsa. Det kan
jämföras med det internationella genomsnittet på 43 pro
cent (Mullis, m.fl., 2017). Dock uppvisade de svenska elev
erna mycket goda resultat, över det internationella genom
snittet, i samma undersökning av läsförmåga (se mer i
kapitel 2 om självförtroende i läsning).

Aktiviteterna som eleverna tog ställning till var: 1) Tittar på TV-program om naturvetenskap, 2) Lånar eller
köper böcker om naturvetenskap, 3) Besöker webbsidor som handlar om naturvetenskapliga ämnen, 4) Läser
naturvetenskapliga tidskrifter eller artiklar om vetenskap i tidningar, 5) Besöker en naturvetenskaplig förening,
6) Simulerar naturfenomen med hjälp av datorprogram eller i virtuella laboratorier, 7) Simulerar tekniska
processer med hjälp av datorprogram eller i virtuella laboratorier, 8) Besöker webbplatser för miljöorganisationer,
9) Följer nyheter om naturvetenskap, miljö eller miljöorganisationer på bloggar och mikrobloggar.
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100 %

FIGUR 9: 15-ÅRINGAR OM LÄSNING
Andel svenska 15-åriga pojkar respektive flickor som höll med om påståenden
relaterade till läsning. Jämförelse mellan 2000 och 2018. Från PISA 2018.

80 %

65 %
60 %

Flickor 2000

Pojkar 2018

Flickor 2018

65 %
57 %
49 %

48 %

49 %
40 %

40 %
27 %

44 %

17 %

Jag läser bara
om jag måste

Jag läser bara för att få den
information jag behöver

För mig är läsning
slöseri med tid

Flickor i årskurs 4 uppvisade ett större intresse för läsning
än pojkar, både internationellt i genomsnitt och i Sverige.
Bland svenska fjärdeklassare tyckte 22 procent av flickorna
mycket om att läsa, att jämföra med 15 procent av pojkarna.
Det var även 36 procent av pojkarna som inte tycker om att
läsa, jämfört med 26 procent av flickorna (Skolverket, 2017a).
Bland 15-åringar verkade intresset för läsning vara ännu
lägre. Även i PISA 2018 hamnade intresset bland svenska
ungdomar, både pojkar och flickor, bland de lägre jämfört
med övriga medverkande länder. En jämförelse med PISA
2000 visar också att intresset för läsning bland svenska
15-åringar hade minskat över tid för pojkar såväl som för
flickor (OECD, 2019a).
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Jag tycker om att prata om
Läsning är en av mina
böcker med andra människor favoritsysselsättningar

till 30 procent. Andelen flickor som instämde i att läsning är
slöseri med tid, hade också i stort sett fördubblats ( Figur 9)
(OECD, 2019a).
Att flickor tyckte bättre om läsning än pojkar var genom
gående för samtliga länder som deltog i PISA-undersök
ningen 2018. I OECD-länderna svarade i genomsnitt var
fjärde pojke (24 procent), men närmare hälften (43 pro
cent) av flickorna att läsning var en av deras favoritsyssel
sättningar (OECD, 2019a).

Två av tre 15-åriga pojkar (65 procent) svarade år 2018 att
de håller med eller håller absolut med om att de bara läser
om de måste. Det var en ökning från år 2000 då motsva
rande andel var 48 procent. Två av tre pojkar uppgav att
de läser bara för att få den information de behöver (Figur
9) (OECD, 2019a).

Även om intresset för läsning är lågt bland svenska
15-åringar så presterade de över OECD-genomsnittet vad
gäller läsförståelse i PISA-undersökningen 2018. Efter att
läsförmågan bland svenska ungdomar tidigare har haft en
sjunkande tendens så har flera initiativ tagits för att vända
utvecklingen. Efter att PISA-resultaten från 2012 offentlig
gjordes initierades till exempel den stora fortbildningssats
ningen Läslyftet. De positiva resultaten i både PISA 2018
och PIRLS 2016 tyder på att utvecklingen nu har vänt till
det bättre (se också Läsdelegationen, 2018).

Flickors intresse för läsning minskade på flera sätt mellan
2000 och 2018. I senaste PISA-undersökningen var det näs
tan en dubbelt så stor andel flickor som uppgav att de bara
läser om de måste, 49 procent i 2018 års undersökning
jämfört med 27 procent år 2000. Även läsning som favorit
sysselsättning har sjunkit med nio procentenheter, från 39

Bland svenska ungdomar var det både en mindre andel
elever som inte nådde upp till basnivån i läsförståelse, samt
en större andel som uppvisade mycket god läsförmåga,
jämfört med OECD-genomsnittet. Läsförmågan bland
svenska 15-åringar har inte förändrats signifikant sedan år
2000. Däremot kan man se att de relativt högpresterande
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eleverna har förbättrat sina resultat sedan 2015, medan de
relativt lågpresterande ligger kvar på ungefär samma nivå.
Flickor presterar bättre än pojkar i läsförståelse i alla länder
som deltar i PISA-undersökningen. Skillnaden mellan pojkar
och flickor har dock minskat mellan 2015 och 2018. I Sverige
beror detta på att de högpresterande pojkarna fått bättre
resultat medan flickorna presterar på samma nivå som tidi
gare (Skolverket, 2019b).
Den faktiska läsningen har minskat bland 15-åringar i
Sverige. I PISA 2018 hade andelen ungdomar som läste
skönlitteratur i de nordiska länderna minskat med mellan
sju och nio procentenheter sedan 2009, jämfört med två
procentenheter i genomsnitt för OECD-länderna. Läsning
av tryckta veckotidningar eller dagstidningar har minskat
ännu mer dramatiskt,5 vilket till viss del förklaras genom
ökad användning av digitala tidningar (Skolverket, 2019b).
En ökad användning av digitala nyhetsmedier sågs även
för befolkningen i stort (Nordicom, 2019). Sammantaget
var det dock för 15-åringar i Sverige en tydlig minskning av
läsning totalt sett (Skolverket, 2019b).

Digital läsning och
tillgång till information
Den digitala omställningen har förändrat sättet att lära sig
saker både i och utanför skolan. Hur förståelse och upp
levelse av läsning påverkas av övergången från tryckta till
digitala källor är en stor fråga som inte har något enkelt
svar. År 2016 undersöktes läsförståelsen bland elever i års
kurs fyra både digitalt och i tryck i PIRLS. Den digitala läs
ningen gjordes i en simulerad internetmiljö för att efter
likna informationssökning på nätet. Svenska elever i årskurs
fyra visade då i internationell jämförelse mycket god läs
förståelse. Resultaten i digital läsning överträffade resulta
ten i pappersläsning (Skolverket, 2017b). En studie bland

5
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universitetsstudenter i fem länder visade att dessa upp
levde att de koncentrerade sig bättre vid läsning av tryckt
material jämfört med att läsa digitalt (Baron, m.fl., 2017).
Undersökningen Ungar & Medier som genomförs av Sta
tens medieråd visade i 2018 års undersökning att andelen
unga som har tillgång till digitala verktyg och internet har
ökat dramatiskt, även bland de yngre. I stort sett samt
liga barn 9–12 år hade tillgång till internet i sin hemmiljö.
I åldrarna 13–16 hade nästan alla (97 procent) en egen
smartphone. Motsvarande andel bland 10-åringar var 86
procent, en utveckling som gått snabbt (Statens medie
råd, 2019).
Resultaten från Ungar & Medier visade även att informa
tionssökning generellt är vanligt bland ungdomar. 70 pro
cent av ungdomarna i åldern 13–16 sökte information om
annat än skolarbete dagligen eller några gånger i veckan.
Tre av fyra barn i åldern 13–16, och sex av tio i åldern 9–12,
använde dagligen mobilen för att se på film eller videoklipp.
Även detta är en utveckling som ökat drastiskt de senaste
åren (Statens medieråd, 2019).
Ungdomar använde också sina mobiler till att ta del av ny
heter. 43 procent av 13–16-åringarna läste dagligen nyheter
på mobilen. Detta kan jämföras med 16 procent som dag
ligen använde tv för att ta del av nyheter, eller tre procent
som läser papperstidning (Statens medieråd, 2019).

Bland svenska femtonåringar hade läsning av veckotidningar minskat från 58 procent till 18 procent
mellan 2009 och 2018. Läsning av dagstidningar hade minskat från 72 procent till 23 procent under
samma period.
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Kapitel 2: Förmåga
och förutsättningar
I detta kapitel går vi igenom
relevanta resultat utifrån
hur elever uppfattar sin
egen förmåga och situation,
till exempel i förhållande till
självförtroende, självtillit
och upplevd stress.

Sammanfattning
Två av tre 15-åringar i Sverige anser att intelligens är något
man själv kan påverka, snarare än något man föds med.
Det kallas för att ha ett “growth mindset” och är förknippat
med många fördelaktiga samband i studiesammanhang.
Svenska 15-åringars självförtroende i naturvetenskap och
matematik ligger på ungefär samma nivå som internatio
nella genomsnitt. Med ökande ålder verkar dock självförtro
endet sjunka. Såväl i Sverige som i andra länder har elever i
årskurs 8 lägre självförtroende än elever i årskurs 4.
Det finns påtagliga skillnader mellan pojkars och flickors
självförtroende i naturvetenskap, och skillnaderna är större i
Sverige än i OECD-länderna i genomsnitt. Internationellt ses
ett samband mellan självförtroende och prestation mellan
könen, där pojkar både har större självförtroende och pre
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sterar bättre än flickor. Även i Sverige har pojkar ett större
självförtroende än flickor, men pojkar och flickor presterar
likvärdigt på kunskapstesterna i PISA, och flickor har högre
betyg i motsvarande ämnen.
Elever i årskurs 4 uppvisar ett mycket starkt självförtroen
de i läsning, som också stämmer med en internationellt
mycket hög läsförmåga.
Unga upplever mycket stress i skolan och denna är ofta
kopplad till bedömningar. Mer än dubbelt så många flickor
som pojkar upplever ofta stress. Stressen är större i högre
åldrar, men andelen stressade elever i årskurs 4–6 har s edan
2012 ökat påtagligt. Gymnasietjejer är den grupp där störst
andel upplever stress, även på sin fritid.
Flickor har en större rädsla att misslyckas än pojkar. Poj
kar uppskattar moment med tävlingsinslag mer än flickor.

Kapitel 2: Förmåga och förutsättningar

4 av 5 i klass fyra har bra
självförtroende för NO.
I åttan är siﬀran drygt hälften.

A+
2 av 3 femtonåringar
tror att intelligens går
att påverka.

Tjejer

Svenska elever har utmärkt
i årskurs 4 självförtroende
i läsning.

Killar

7 av 10 gymnasietjejer upplever ﬆress
över prov och läxor minﬆ en gång i veckan.
Bland gymnasiekillar är det 4 av 10.
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“Growth mindset”
I den senaste PISA-undersökningen från 2018 fick 15-åring
ar ta ställning till påståendet: “Din intelligens är en personlig egenskap som du inte kan påverka särskilt mycket”.
Motsatsen till påståendet är att intelligens kan påverkas
av erfarenheter och kallas för “growth mindset”. Studen
ter med denna inställning, som ser intelligens som något
de kan utveckla, sägs bland annat vara mer öppna för att
prova något nytt och gagnas av nya lärandestrategier (se
t.ex. Yaeger & Dweck, 2012).
Bland svenska ungdomar höll en tredjedel med om påstå
endet att intelligens är något medfött som inte kan påverkas
särskilt mycket. Två tredjedelar höll inte med, och kan därför
tillskrivas ett growth mindset. Det var samma andelar som
i OECD-länderna i genomsnitt (OECD, 2019b).
Vissa skillnader kunde också uppvisas mellan olika grup
per av ungdomar. Flickor var något mer benägna att ha ett
growth mindset än pojkar. I Sverige skilde det sex procent
enheter mellan pojkar och flickor. Större skillnader kunde
dock ses med avseende på socioekonomisk bakgrund.
Bland svenska ungdomar skiljde det 22 procent mellan
elever med hög respektive låg socioekonomisk bakgrund
där de med hög bakgrund tror på ett growth mindset i
större utsträckning. Motsvarande siffra för socioekono
misk skillnad i OECD-genomsnittet är 12 procentenheter
(OECD, 2019b).
I jämförelse med svaren på andra frågor sågs flera samband
mellan growth mindset och attityder i PISA-undersökningen.
Bland annat var ungdomar som tror att intelligens kan ut
vecklas över tid mer benägna att arbeta hårt för att lyckas
med sina studier, hade större tilltro till sin egen förmåga,
värderade sin skolgång högre, trodde i större utsträckning
att de kommer att avsluta en högskoleutbildning och var
mindre rädda för att misslyckas. Det är dock viktigt att po
ängtera att dessa samband inte tillåter slutsatser mellan

6
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Ungdomspanelen
Om skillnaden i självförtroende i olika åldrar

Hanna 15 år:

Självförtroendet har förändrats
genom åren. Det har gått upp och ner. I årskurs
4 var vi inte betygsatta på samma sätt och jag
hade väldigt högt självförtroende för att jag
inte hade lika mycket press på mig själv?

orsak och verkan (i någon riktning) och att det kan finnas
andra förklaringar som ligger till grund för de uppmätta
sambanden (OECD, 2019b).

Internationellt jämförbart själv
förtroende i naturvetenskap
I de stora internationella undersökningarna PISA och TIMSS
får ungdomar uppskatta sin förmåga i naturvetenskapliga
ämnen (för TIMSS även matematik) genom att ta ställning
till en rad påståenden (se Figur 10 och 11). I båda under
sökningarna räknades svaren samman till index som kallas
confidence i TIMSS och self-efficacy i PISA. TIMSS under
sökning är mer kursplansbaserad och utgår ifrån påståen
den om undervisningskontexten, medan PISA i större ut
sträckning handlar om användning av kunskapen i ”riktiga”
situationer utanför skolan.
Enligt resultaten i båda undersökningarna låg självförtro
endet bland svenska elever på ungefär samma nivå som
genomsnittet i övriga deltagande länder.6 I PISA 2015 upp
gav 10–30 procent av eleverna att de lätt skulle kunna utföra
olika naturvetenskapliga uppgifter (Figur 10 och 12) (OECD,

Observera att i PISA relateras Sverige till ett genomsnitt bland OECD-länderna. I TIMSS relateras till ett
internationellt genomsnitt av alla deltagande länder.
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FIGUR 10: SJÄLVFÖRTROENDE I NATURVETENSKAP INTERNATIONELLT
Index för 15-åringars självförtroende i naturvetenskap i ett urval länder, baserat på självskattad förmåga att utföra åtta naturvetenskapliga
uppgifter: 1) Känna igen vilken naturvetenskaplig fråga som ligger till grund för en tidningsrapport om ett hälsoproblem, 2) Förklara varför
jordbävningar förekommer oftare i en del områden än andra, 3) Beskriva antibiotikas roll vid behandlingen av sjukdomar, 4) Identifiera
vilken naturvetenskaplig fråga som förknippas med sophantering, 5) Förutsäga hur förändringar i en miljö kommer att påverka vissa arters
överlevnad, 6) Tolka den naturvetenskapliga information som finns på märkningen av livsmedelsprodukter, 7) Diskutera om hur nya bevis kan
ändra din förståelse beträffande möjligheterna för liv på Mars, 8) Urskilja den bästa av två förklaringar till hur surt regn bildas. Från PISA 2015.
0,5
0,4
0,3
0,2
Index

0,1
0,0
-0,1
-0,2
-0,3
-0,4
-0,5

Japan

Neder- Finland
länderna

Estland

OECD- Sverige Danmark Singagenomsnitt
pore

Ungdomspanelen
Om intelligens är något medfött eller något man
kan påverka

Akseli 15 år: Vissa har enklare att lära sig

och upplevs som mer intelligenta. Men jag tror
intelligens är något man kan påverka, ju mer
man jobbar med det man vill utveckla kommer
man förmodligen utveckla det.

Julia 16 år: Jag tror intelligens är något man
kan påverka. Det handlar om motivationen.
Hur mycket vill jag lära mig? Är jag villig att
påverka? Är jag villig att bli bättre på det här?

Arvid 13 år: Ingen föds helt perfekt

intelligent. Det är någonting som man måste
jobba upp. Det är klart man kan påverka det,
annars hade skolgången varit helt onödig. Det
är väl därför vi har skolan.

Norge

Island

StorKanada
britannien

2016a). I TIMSS 2019 bedömdes cirka 60 procent av elev
erna i årskurs 8 ha mycket bra eller bra självförtroende, nå
got större i biologi jämfört med fysik och kemi (se Figur 11)
(Mullis m.fl., 2020). Det kan vara svårt att jämföra resultaten
från TIMSS respektive PISA med varandra, då det är stora
skillnader i hur svaren på enskilda frågor räknas samman
till ett index eller en samlad skattning. Resultaten kan tol
kas som att svenska ungdomar, i internationell jämförelse,
har liknande självförtroende både när det gäller att tillämpa
naturvetenskapliga kunskaper som när det handlar om att
tillägna sig dem i skolan.
I både PISA 2015 och TIMSS 2019 fanns en tydlig koppling
mellan självförtroende och resultat på provet i helhet, där
elever som uttryckte bättre självförtroende också preste
rade bättre i större utsträckning. Det är dock inte möjligt att
fastslå om prestationen ökar på grund av ett högre självför
troende eller tvärtom. Även när det gäller kunskapstesterna
i PISA 2015 ligger svenska 15-åringar på en likvärdig nivå
som OECD-snittet (Skolverket, 2016a).
TIMSS-resultaten visar att självförtroendet var lägre bland
elever i årskurs åtta jämfört med elever i årskurs fyra i
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FIGUR 11: SVENSKA ELEVERS SJÄLVFÖRTROENDE I NO-ÄMNEN ÖVER TID
Eleverna tilldelas en samlad skattning för självförtroende baserat på följande frågor, per ämne: 1) Det brukar gå bra för mig i <ämne>,
2) <ämne> är svårare för min än många av mina klasskamrater, 3) <ämne> är helt enkelt inte min starka sida, 4) Jag lär mig snabbt i
<ämne>, 5) <ämne> gör mig nervös, 6) Jag är bra på att lösa svåra uppgifter i <ämne>, 7) <ämne> är det svåraste ämnet för mig,
8) Jag blir förvirrad av <ämne>. Från TIMSS 2011, 2015, 2019.
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både naturvetenskap och matematik. Samma mönster
sågs internationellt. Mellan 2011 och 2015 ökade ande
len åttondeklassare med dåligt självförtroende i biolo
gi, fysik och kemi (11–14 procentenheters skillnad). Inga
större skillnader ses dock mellan 2015 och 2019 (Figur 11)
(Mullis, m.fl., 2020).
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FIGUR 12: SJÄLVFÖRTROENDE I NATURVETENSKAP
FÖR POJKAR RESPEKTIVE FLICKOR
Samlat index för självskattning att utföra naturvetenskapliga
uppgifter, för pojkar respektive flickor i genomsnitt för OECDländerna och Sverige. Från PISA 2015.
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Svenska pojkar hade bättre självförtroende än flickor
i matematik samt i fysik och kemi i årskurs åtta, enligt
TIMSS 2019. Inga skillnader sågs dock i årskurs fyra eller
för biologi i årskurs åtta (Mullis m.fl., 2020). Även enligt
PISA-resultaten 2015 hade pojkar bättre självtillit i natur
vetenskap än flickor i Sverige och internationellt (Figur
13) (OECD, 2016a). Skillnaden mellan pojkar och flickor
var dock särskilt stor i Sverige jämfört med andra länder
(Figur 12) (OECD, 2016a).
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FIGUR 13: SJÄLVSKATTNING ATT
UTFÖRA NATURVETENSKAPLIGA
UPPGIFTER
Andel pojkar och flickor, i Sverige
och i genomsnitt för OECDländerna, som sa sig lätt kunna
utföra de olika påståenden
som i PISA ligger till grund för
självförtroede i naturvetenskap.
Från PISA 2015.
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Internationellt sett gick könsskillnaden i självförtroende i
linje med skillnader i prestation. I genomsnitt bland OECDländerna så presterade 15-åriga pojkar bättre än flickor i
kunskapsdelarna av PISA-undersökningen 2015. Detta gäll
de både naturvetenskap och matematik. Bland svenska
elever var sambandet inte detsamma. Svenska 15-åriga
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flickor och pojkar presterade på samma nivå, även om
pojkar uppvisade en större spridning (Skolverket, 2016a).
Noterbart är att svenska flickor år 2015 fick högre betyg
i genomsnitt än pojkar i alla naturvetenskapliga ämnen
samt matematik enligt Skolverkets databas för nationell
betygsstatistik.
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FIGUR 14: SJÄLVFÖRTROENDET I
LÄSNING BLAND ELEVER I ÅRSKURS 4
Indexet för självförtroende i läsning, i
Sverige och ett urval länder, baseras på
frågorna: Hur bra är du på att läsa? Det
brukar gå bra för mig att läsa, Läsning är
väldigt lätt för mig, Jag har problem att
läsa berättelser med svåra ord, Läsning
är svårare för mig än för många av mina
klasskamrater, Läsning är det svåraste
ämnet för mig, Jag är helt enkelt inte bra
på att läsa. Från PIRLS 2016.
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Elevernas självsäkerhet var berättigad, då den var kopplad
till mycket goda resultat i läsförståelse. År 2016 presterade
svenska elever i genomsnitt 16 poäng över medelvärdet
för OECD-länderna (Skolverket, 2017a). I jämförelse med
våra närmaste grannländer placerade sig Sverige bättre
än Danmark, sämre än Finland och lika bra som Norge.
Svenska elever i fjärde klass läste alltså mycket bra i in
ternationell jämförelse år 2016. Samma år genomfördes
den första undersökningen av digital läsförståelse, och
även där fick Sverige höga betyg. Svenska elever var till
och med bättre i digital läsning än i läsning på papper
(Skolverket, 2017b).
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Intresset för läsning, som behandlas i kapitel 1, var år 2016
mycket lågt bland svenska barn i fjärde klass, enligt resul
taten i PIRLS 2016. Men i samma undersökning skattade
eleverna i årskurs fyra självförtroendet för sin egen läsför
måga mycket högt (Mullis, m.fl., 2017). I Sverige uppgav
två tredjedelar av eleverna ett högt självförtroende för sin
läsförmåga (Figur 14).
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På individnivå finns ett tydligt samband mellan attityder till
läsning och läsförmåga. Elever som tyckte om att läsa och
hade bra självförtroende i läsning tenderade också att få
högre resultat på läsuppgifterna i samma prov. Det är inte
bara elevens egna attityder som påverkar utfallet, utan även
vårdnadshavarnas beteenden och förutsättningar. Elever
med en högre grad av hemresurser7 uppvisade både posi
tivare attityder till läsning och presterade bättre resultat
mässigt (Skolverket, 2017).
Även bland 15-åringar visade PISA-resultaten 2018 på ett
samband mellan positiva attityder till läsning och bättre läs
förståelse. Sambandet var dock något svagare i Sverige jäm
fört med genomsnittet för OECD-länderna (OECD, 2019a).

Stressen ökar och
kryper ner i åldrarna
I Skolverkets undersökning Attityder till skolan tillfråga
des elever om hur ofta de kände sig stressade i skolan.
Resultaten från 2018 visade på en markant ökning av

Elevernas grad av hemresurser för lärande är ett mått på elevernas socioekonomiska bakgrund. I PIRLS baseras detta
på frågor om antal böcker- och barnböcker i hemmet, tillgång till internetuppkoppling, tillgång till ett skrivbord
som eleven kan använda och tillgång till eget rum, samt vårdnadshavarnas utbildningsnivå, yrkesstatus och antal
apparater för digital informationshantering i hemmet.
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FIGUR 15: STRESS I SKOLAN BLAND YNGRE BARN
Andelen (%) elever i årskurs 4–6 som kände sig stressade minst
en gång per vecka, åren 2003–2018, uppdelat på pojkar och flickor.
Från Attityder till skolan 2018.
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Överlag kände sig flickor mer stressade än pojkar, särskilt
i de högre åldrarna. Mest stressade var flickor i gymnasiet,
där sju av tio uppgav att de oftast eller alltid var stressade.
Mellan 2012 och 2018 ökade stressen bland tonårsflickor
markant. Denna branta ökning syns inte bland pojkar (Skol
verket, 2019a).

60 %
40 %
20 %
0%

2000

2003

2006

2009

2012

2015

2018

FIGUR 16: STRESS I SKOLAN BLAND ÄLDRE BARN OCH UNGDOMAR
Andelen (%) elever i årskurs 7–9 samt gymnasiet som oftast eller
alltid kände sig stressade i skolan, åren 2000–2018, uppdelat på
pojkar och flickor. Från Attityder till skolan 2018
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FIGUR 17: GENOMSNITTLIGA POÄNG I PISAS KUNSKAPSTESTER.
FRÅN PISA 2000–2018.

Poäng

525

500
Läsförståelse
Matematik
Naturvetenskap
475

2000

2003

2006

stressnivåer, särskilt bland de yngre eleverna (Figur 15) och
äldre flickor (Figur 16). Fyra av tio högstadie- och gymnasie
elever kände sig 2018 oftast eller alltid stressade i skolan.
Inom de högskoleförberedande gymnasieprogrammen var
motsvarande andel så hög som sex av tio.
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Vad som ligger bakom den ökade stressen belystes inte av
undersökningen men det kan noteras att kurvan vek upp
åt efter 2012, då det nuvarande betygssystemet infördes.
I detta ingick bland annat att betyg och nationella prov
infördes i årskurs 6 och kursbetyg infördes i gymnasiet.
Kunskapskraven i det nya betygssystemet innebär att alla
uppsatta kriterier behöver uppnås för att erhålla ett visst
betyg, vilket kan resultera i att elevens lägsta prestation får
stor påverkan på betyget. Detta betygssystem har nyligen
utretts (Betygsutredningen, 2020), med förslag att ersätta
kursbetyg med ämnesbetyg i gymnasiet, samt att införa
en kompensatorisk princip för betygsättning. Den ökande
stressen efter 2012 sammanfaller även i tid med en bruten
trend i kunskapstesterna i PISA (Figur 17). Övergripande
resultat för svenska elever i alla tre kunskapsområden var
nere på en bottennivå 2012 och har därefter vänt uppåt
(Skolverket 2019b).
Även lärares stress tycks ha ökat de senaste åren, till följd av
en högre arbetsbelastning och ökade krav. I en undersök
ning genomförd av Lärarnas riksförbund 2019 svarade åtta
av tio gymnasielärare att de upplevt en tung e
 ller mycket
tung arbetsbörda det senaste året (Lärarnas riksförbund,
2019). Den vanligaste källan till stress bland s venska hög
stadielärare var för mycket administrativt a
 rbete, något
som två av tre lärare uppgav som en orsak till mycket
stress i arbetet (Skolverket, 2020). Samtidigt visade under
sökningen A
 ttityder till skolan från 2018 att andelen lärare
som kände stress över bedömning och betygssättning,
dokumentation av elevers kunskap samt administrativt
arbete låg på samma nivå som 2015, men hade sjunkit
sedan 2012 (Skolverket 2019a).
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FIGUR 18: STRESS VID OLIKA SITUATIONER I SKOLAN
Andel elever i åk 4–6, 7–9 respektive gymnasieskolan som upplevde stress vid olika situationer. Från Attityder till skolan 2018.
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Stress är ett komplext begrepp och kan ha många oli
ka komponenter. I Skolverkets attitydundersökning 2018
fick eleverna även svara på i vilka situationer de kände sig
stressade. Resultaten visade att prov och läxor var det som
stressar mest (Figur 18). Ju äldre elever desto större skill
nader mellan pojkar och flickor i stressnivå. Bland elever på
gymnasiet uppgav mer än dubbelt så många flickor som
pojkar att de känner sig stressade av prov varje dag eller
minst en gång i veckan (Skolverket, 2019b). Detta bekräftas
även i SCBs undersökning om barns levnadsförhållanden,
där hälften av flickorna och en av fem pojkar uppgav att de
ofta kände sig stressade på grund av prov eller läxor. Även
bland yngre elever, årskurs 6–9, syns samma samband, då
var tredje flicka och var femte pojke kände sig stressade
på grund av prov eller läxor (SCB, 2020).

Det är noterbart att mer än var tredje flicka i gymnasieskolan
också kände sig stressad över fritidsintressen (Figur 18). Den
typen av stress ökade tydligt med stigande ålder för flickor
– ett samband som inte sågs för pojkar (Skolverket, 2019a).

Att flickor är mer stressade än pojkar i skolan bekräftas ock
så i PISA- undersökningen (Figur 19). Av de 58 länder som
ingick i jämförelsen av skolrelaterad stress i PISA 2015 hade
Norge, Island, Sverige och Danmark störst könsskillnader.
Samtliga 58 länder hade en signifikant skillnad mellan könen
där flickor upplevde en högre grad av skolrelaterad stress
jämfört med pojkar (Figur 20) (OECD, 2016a).
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I undersökningen Ungar och medier fick ungdomar svara på
frågor om fritidssysslor och medieanvändning och hur stor
del av dagen dessa upptog. Där påvisades att flickor tycks
vara mer självkritiska över hur de tillbringar sin tid jämfört
med pojkar. Bland annat uppgav dubbelt så många flickor
som pojkar att de lägger för mycket tid på sociala medier
och mobilen. För åldersgruppen 13–16 år uppgav 58 pro
cent av flickorna och 26 procent av pojkarna att de lägger
för mycket tid på mobilen. Motsvarande siffror för sociala
medier var 52 procent för flickorna och 20 procent för poj
karna (Statens medieråd, 2019).

Rädsla för att misslyckas
Baserat på resultaten i PISA 2018 släpptes en fördjupad
rapport om skillnader mellan flickor och pojkar i synen på

Kapitel 2: Förmåga och förutsättningar

72 %

Jag blir nervös när jag inte vet
hur jag ska lösa en skoluppgift

FIGUR 19: SKOLRELATERAD STRESS
BLAND 15-ÅRINGAR
Andelen svenska 15-åringar som höll med,
eller absolut höll med i fem påståenden om
skolrelaterad stress, uppdelat på pojkar och
flickor. Från PISA 2015.
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FIGUR 20: SKOLRELATERAD STRESS/ORO BLAND 15-ÅRINGAR
Samlat index för skolrelaterad stress/oro bland 15-åringar uppdelat på pojkar och flickor för ett urval
länder. Negativa värden betyder ett index under det internationella genomsnittet. Från PISA 2015.
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Ungdomspanelen – Om att misslyckas
Julia 16 år: Jag tror det är bra och viktigt att misslyckas. För då kan man lyfta och bygga sig upp igen.
Om du aldrig misslyckats inser du aldrig vad du kan bli bättre på.

Akseli 15 år: Lärare är besatta vid betyg. Skolan ger inte utrymme att misslyckas. Det finns oftast
inte utrymme att försöka igen om man har haft det svårt eller misslyckats.

Julia 16 år: Det är normaliserat att lyckas. På sociala medier och i samhället i stort.
Kan vi uppmuntra folk att dela med sig av sina misslyckanden?
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FIGUR 21: 15-ÅRINGARS SYN PÅ MISSLYCKANDE
Andelen 15-åringar som höll med eller absolut höll med om tre påståenden om syn på att misslyckas.
Uppdelat i pojkar och flickor i Sverige respektive genomsnitt för OECS-länderna. Från PISA 2018.
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jag orolig över att jag
inte är tillräckligt begåvad

k onkurrens och att misslyckas (OECD, 2020a). En bakgrund
var mönstret att flickor tycks vara mindre benägna att välja
naturvetenskapliga yrken och karriärer, trots att de ofta pre
sterar lika bra eller bättre än pojkar i dessa ämnen. OECD
föreslår att en rädsla för att misslyckas gör att man i mindre
utsträckning utsätter sig för utmanande situationer som
kan vara kritiska för vidare utveckling. En positiv syn på
konkurrens kan å andra sidan leda till ett ökat risktagande
och större benägenhet att söka prestigefyllda utbildningar
eller tjänster med mycket ansvar.
OECD understryker att både konkurrens och samarbete
är viktiga i lärmiljöer och att båda kan kopplas till bättre
studieresultat, men att effekterna av samarbete är tydligare.
Elever känner sig även mer bekväma i en lärmiljö byggd på
samarbete än en lärmiljö byggd på konkurrens, ett mönster
extra tydligt hos flickor (OECD 2020b).
I nästan alla deltagande länder, inklusive Sverige, visade
resultaten att flickor oroade sig mer än pojkar för att miss

8
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När jag misslyckas
börjar jag tvivla på
mina framtidsplaner

lyckas (Figur 21). Två av tre flickor i Sverige oroade sig över
att de inte var tillräckligt begåvade om de misslyckas. Mot
svarande andel bland pojkar var knappt hälften. Flickor bör
jade också tvivla på sina framtidsplaner och oroade sig för
vad andra ska tycka om dem om de misslyckas i större ut
sträckning än pojkar (OECD, 2020a).
I synen på konkurrens var mönstret det motsatta med en stör
re andel pojkar som instämde i påståendena. Tre av fyra poj
kar i Sverige uppgav att de ansträngde sig mer när de tävlade
mot andra, att jämföra med två av tre flickor. Två av tre pojkar i
Sverige, jämfört med hälften av flickorna, tyckte om att arbeta
i situationer där de tävlar mot andra. Mönstret såg till stora de
lar likadant ut i de flesta länder som deltog i undersökningen,
men undantag fanns.8 OECD menar att synliggörande och
arbete med den här typen av attityder skulle kunna hjälpa
till att minska könsskillnader i utbildnings- och yrkesval efter
skoltiden (OECD, 2020a). OECD drar även slutsatsen att om
man eftersträvar en könsneutral lärmiljö, bör man undvika en
alltför stor konkurrens mellan elever (OECD, 2020b).

I länder som Albanien, Malaysia och Saudiarabien var förhållandet det omvända, med mer positiva attityder till
konkurrens bland flickor än bland pojkar.
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Ungdomspanelen
Om skillnader i stress mellan pojkar och flickor

Akseli 15 år: Jag tror absolut att det finns skillnader och särskilt hur det uttrycks. Det finns mycket stress bland
båda könen men flickorna uttrycker det mycket mer. Jag upplever att man hör mycket när flickor känner sig
stressade i klassrummet men man hör mycket mindre när pojkar är stressade. Men man märker av det på andra
sätt.

Frida 16 år: När vi närmar oss prov brukar tjejer ofta prata negativt om hur det kommer att gå. Man stressar
upp varandra medan killar i min klass är mer lugna och positiva.

Julia 16 år: Jag tror att det handlar om att killar prioriterar sporten mer. Men jag själv, jag måste pussla för att

få ihop allting. Det upplevs som mer stress för det beror på vad man vill bli och hur högt man vill nå och komma.
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Kapitel 3: Nytta
för framtiden
I detta kapitel går vi igenom
relevanta resultat utifrån hur
elever ser på den framtida
nyttan av vad de lär sig,
liksom vad de tror sig studera
och arbeta med senare i livet.

Sammanfattning
Elevernas upplevda nytta av det man lär sig i skolan är idag
lägre än tidigare. För 20 år sedan var det 80 procent som
tror de kommer ha ganska mycket eller väldigt mycket nytta
av det de lär sig, en siffra som de senaste åren sjunkit till
65 procent. Dock visar två stora internationella undersök
ningar på olika resultat i frågor om hur ungdomar värderar
kunskaper inom NO-ämnena. Enligt PISA-undersökningen
värderar svenska elever NO-ämnena högre än ungdomar
i många andra länder, inklusive våra grannländer. Resul
taten från TIMSS pekar däremot på att kunskaperna värde
ras lägre i Sverige än i övriga länder.
Fördelningen av pojkar och flickor på olika gymnasie
program ser idag väldigt olika ut. Vissa program domineras
av flickor och andra av pojkar. Även inom högre utbildning
är fördelningen mellan könen skev, där sex av tio nyantag
na studenter vid svenska universitet och högskolor är kvin
nor. I mitten av 90-talet var varannan student kvinna. Även
inom högre utbildning varierar könsfördelningen stort mel
lan olika utbildningar.
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En klar majoritet av svenska 15-åringar, sju av tio, tror att de
kommer genomgå en universitetsutbildning. Detta varie
rar dock stort och förklaras till viss del av socioekonomiska
förutsättningar.
2015 trodde var femte svensk 15-åring att de kommer att
arbeta inom ett naturvetenskapligt område när de är 30
år (här även inkluderat teknik, hälso- och sjukvård och IT).
Detta är en signifikant ökning från 2006. Även om det är
lika vanligt för flickor som för pojkar att se sig själv arbeta
inom ett naturvetenskapligt område finns det stora skillna
der mellan olika naturvetenskapliga fält. Bland flickor var
hälsorelaterade och medicinska professioner den stora
dragningen till naturvetenskapliga yrken. Pojkar uppgav i
betydligt större utsträckning yrken inom naturvetenskap
liga och ingenjörsvetenskapliga områden, samt IT-områden.
Elevers prestation i skolarbetet förklaras till stor del av socio
ekonomiska faktorer. Elever med dåliga socioekonomiska
förutsättningar, men som ändå presterar i topp i skolarbetet
anses ha en hög akademisk resiliens. I Sverige är det en av
tio elever som uppfyller kravet på akademisk resiliens, lika
stor andel som i OECD-länderna i genomsnitt.

Kapitel 3: Nytta för framtiden

värderar
matematik
högt eller
mycket högt.

82%

Allt färre tror sig ha
nytta av kunskapen från
skolan, nu 2 av 3.
Stort intresse för
framtida yrken inom
naturvetenskap, både
bland flickor och pojkar.

3 av 4 femtonåringar
anser att det är värt
mödan att anﬆränga
sig i NO-ämnen för
framtida nytta.

I den underprivilegierade gruppen
tror sig hälften genomgå
en högre utbildning.
Motsvarande andel i den
privilegierade gruppen var 9 av 10.
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Minskad upplevd nytta av
det man lär sig i skolan
I undersökningen Attityder till skolan har elever i högstadiet
och gymnasiet sedan år 2000 svarat på frågan om vilken
nytta de tror att de kommer få av det de lär sig i framtiden.
För 20 år sedan trodde 80 procent av eleverna i högstadiet
och gymnasiet att de kommer att få ganska mycket eller väldigt mycket nytta av det de lär sig i skolan. Denna andel har
sedan sjunkit till 65 procent i 2018 års undersökning (Figur
22). Den minskande upplevda nyttan verkar vara genom
gående för alla elever. Inga tydliga skillnader finns mellan
till exempel pojkar och flickor, elever med svensk bakgrund
och elever med utländsk bakgrund, eller elever vars föräld
rar har olika utbildningsnivå (Skolverket, 2019a).

FIGUR 22: NYTTA AV DET DU LÄR DIG I SKOLAN I FRAMTIDEN?
Andel elever i årskurs 7–9 och gymnasiet som svarat ganska mycket
nytta eller väldigt mycket nytta på frågan: Hur mycket nytta tror du
att du kommer få av det du lär dig i skolan i framtiden? Från Attityder
till skolan 2018.
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Användbart med naturvetenskap?
I PISA 2015 ställdes fyra frågor om hur ungdomarna värderar
kunskap inom NO-ämnena. Majoriteten av de svenska ung
domarna (65–74 procent, beroende på påstående) höll med
om de fyra påståenden som ställdes. Sammantaget värdera
de svenska 15-åringar kunskaper i NO-ämnena högre än elev
er i OECD-länderna i genomsnitt (Figur 23) (OECD, 2016a).

Ungdomspanelen
Om vilka ämnen de värdesätter högst
Panelen var enig om två spår:

Bilden ser dock annorlunda ut i andra undersökningar.
Enligt resultaten i TIMSS 2019 tillhörde Sverige de länder
där elever i åttonde klass värderade matematik och NOämnena lägre än ett internationellt genomsnitt (Figur 24).
Endast var femte av de svenska åttondeklassarna värde
rade naturvetenskap mycket högt, att jämföra med drygt
var tredje i snitt för alla deltagande länder. Samma mönster
sågs för matematik (Mullis, m.fl., 2020).
I både PISA och TIMSS bekräftades ett positivt samband
mellan elevernas resultat på kunskapsdelen av provet och
hur de värderade ämnet. Elever som presterade bra värde
rade ämnet i högre grad. Det är dock svårt att dra några slut
satser om orsakssamband, ifall elever presterade bättre på
grund av att de såg kunskapen som användbar, ifall de såg
kunskapen som användbar för att de presterar bra, eller om
det fanns någon bakomliggande orsak som förklarade både
ökad prestation och högre syn på nyttan av kunskaperna.
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1) Hemkunskap, för allt det praktiska
man måste kunna när man flyttar hemifrån
2) Svenska, engelska och matte. För det är
grunden till allt annat.

Akseli 15 år: Hemkunskap. Det värdesätter

jag mycket, sådan kunskap man kan använda i
vardagen.

Julia 16 år: Jag tror man har nytta av allt man

lär sig. Allt kommer till nytta på ett eller annat sätt.
Man kanske inte ser vitsen i det just då och när
man går i skolan.

Sigrid 16 år:

Jag tror inte allt är till nytta. Men
om det är roligt, då lär jag mig allt!
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FIGUR 23: 15-ÅRINGARS UPPLEVDA VÄRDE
AV NO-ÄMNEN INTERNATIONELLT

Singapore

15-åringars upplevda värde av kunskap inom NO-ämnena för
deras framtid, jämförelser mellan ett urval länder. Värdet är
ett index baserat på fäljande fyra frågor: 1) Det är värt mödan
om jag anstränger mig i NO-ämnena för det kommer att
vara mig till hjälp i det jag vill arbeta med senare, 2) Det jag
lär mig i NO-ämnena är viktigt för mig eftersom jag behöver
denna kunskap för det jag vill göra i framtiden, 3) Studiet av
NO- ämnen är av värde för mig, för det jag lär mig kommer
att förbättra mina yrkesmöjligheter och 4) Mycket av det jag
lärt mig i NO-ämnena kommer att hjälpa mig att få ett jobb.
Från PISA 2015.
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FIGUR 24: VÄRDERING AV NATURVETENSKAP OCH MATEMATIK
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Andel ungdomar i årskurs 8 i Sverige respektive internationellt
genomsnitt som värderade matematik och naturvetenskap
mycket högt, ganska högt respektive lågt. Värderingen är en
sammanräkning av ungdomarnas ställningstagande till åtta
olika påståenden: A) Jag tror jag kan ha nytta av kunskaper i
<ämne> i min vardag, B) Jag behöver <ämne> för att lära mig
andra ämnen i skolan, C) Jag måste vara duktig i <ämne> för
att komma in på den utbildning jag vill gå, D) Jag måste vara
duktig i <ämne> för att få det jobb jag vill ha, E) Jag vill ha
ett jobb där jag får använda <ämne>, F) Det är viktigt att lära
sig <ämne> för att bli framgångsrik, G) Att lära mig <ämne>
kommer att ge mig fler arbetstillfällen när jag blir vuxen, H)
Mina föräldrar tycker att det är viktigt att det går bra för mig i
<ämne> Från TIMSS 2019.

Natur- Matevetenskap matik
Internationellt

Ovanstående samband gällde inom deltagande länder. En
jämförelse mellan länder visade dock på ett något annor
lunda mönster. Resultaten i TIMSS visade att länder där
eleverna i genomsnitt värdesatte matematik och NO lågt
var de länder som presterade bäst.

skillnader i framtidsplaner, något som återkommer i avsnitt
om yrkesval på sidan 41. Störst skillnad mellan pojkar och
flickor av alla deltagande länder fanns i Tyskland, där fler
pojkar än flickor höll med om varje av de fyra påståendena
(OECD, 2016a).

I Sverige fanns det ingen statistiskt säkerställd skillnad mel
lan pojkar och flickor i det index som används i PISA-under
sökningarna för ungdomarnas värdering av NO-ämnena.
Dock var det en större andel pojkar än flickor som höll med
om påståendet Det jag lär mig i NO-ämnena är viktigt för
mig eftersom jag behöver denna kunskap för det jag vill
göra i framtiden. Denna skillnad hör troligen samman med

I Sverige satte ungdomar med utländsk bakgrund stör
re värde på både naturvetenskap och matematik jämfört
med elever med svensk bakgrund, enligt resultaten i TIMSS.
Bland elever som hade utlandsfödda föräldrar så var det en
dubbelt så stor andel som värdesatte naturvetenskap högt
jämfört med elever som hade minst en svenskfödd förälder
(Skolverket, 2016b).
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Det första livsvalet:
Att välja gymnasieprogram

sade bara fyra av tio att lärarna gör tillräckligt när någon
behandlas illa eller kränks (Byggnads, 2019).

”Intresse för ämnesinriktningen” var enligt Gymnasierappor
ten 2019 det viktigaste skälet för ungdomars val av program,
följt av att ”det ger många valmöjligheter efter gymnasiet”
och att ”det ger kunskaper jag tror jag behöver i framtiden”
(Svenskt Näringsliv, 2019).
Inom gymnasieskolan finns idag 18 nationella gymnasie
program. Sex av dessa är högskoleförberedande och 12 är
yrkesprogram. Många program dras med skeva könsfördel
ningar som kan förstärka stereotypa förväntningar på utbild
ningsprogram (Figur 25) (IVA, 2019, data från Skolverket).

Från Skolverket.

Enligt Gymnasierapporten 2019 svarade sex av tio gymnasie
elever ”Ja, absolut” och tre av tio ”Ja, kanske” på frågan om
de trodde att de kommer läsa vidare inom tre år efter stu
denten (Svenskt Näringsliv, 2019).
Sju av tio 15-åringar i OECD-länderna tror sig komma att
genomföra en högskoleutbildning, enligt resultat från PISA
2018. Detta varierar till viss del mellan länder, där många län
der befann sig strax under eller strax över OECD-genom
snittet. Sverige befinner sig på samma nivå som ett OECDgenomsnitt. Dock fanns länder som stack ut från mängden.
I Singapore trodde sig 95 procent av 15-åringarna att de
kommer att genomföra en universitets- eller högskoleut
bildning. I Kanada var motsvarande andel 87 procent. I den
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Ekonomiprogrammet
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Naturvetenskapsprogrammet
International baccalaureate

54 %
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Humanistiska programmet 18 %

82 %

El- och energiprogrammet

97 %

VVS- och fastighetsprogrammet

97 %

Bygg- och anläggningsprogrammet
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FIGUR 25:
KÖNSFÖRDELNING PÅ
GYMNASIEPROGRAM
LÄSÅRET 2016–2017

Högskoleförberedande
program

Byggnadsbranschen har undersökt kulturen på berörda
gymnasieprogram närmare. I branschorganisationen Bygg
nads undersökning En värld för män och inga andra inter
vjuades elever och lärare om jämställdhet och jargong på
yrkesprogrammen inom bygg- och anläggning. Rapporten
visade att 78 procent av tjejerna upplevde att det finns en
machokultur på yrkesprogrammen inom bygg. Samtidigt

Vem vill plugga vidare
efter gymnasiet?
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FIGUR 26: 15-ÅRINGARS PLANER PÅ HÖGSKOLEELLER UNIVERSITETSUTBILDNING

100 %

Andel 15-åringar som tror att de kommer avsluta
en högskole- eller universitetsutbildning i ett urval
länder, samt jämförelse mellan socioekonomiskt
priviligierade (övre prick) och underprivilegierade
(undre prick) elever (övre och lägre kvartilen i det
index för social, ekonomisk och kulturell status
som PISA använder). Från PISA 2018.

80 %
60 %
40 %
20 %

nedre delen av spridningen fanns bland annat Island på 62
procent (Figur 26) (OECD, 2019a).
15-åringars förhoppningar om att kunna genomföra en
högre utbildning varierade inte bara mellan länder, utan
även i hög utsträckning inom länder. Detta gällde i synner
het i jämförelse mellan elever med olika socioekonomiska
förutsättningar. I en jämförelse mellan socioekonomiskt pri
viligierade och underprivilegierade elever var skillnaden 35
procentenheter i Sverige, såväl som i OECD-genomsnittet.
I OECD-länder i genomsnitt var det fem av tio elever i den
underprivilegierade gruppen som tror sig komma att genom
gå en högre utbildning. Motsvarande andel i den privilegie
rade gruppen var nio av tio elever (Figur 26) (OECD, 2019a).
Ledtrådar till varför unga väljer att studera vidare kan hittas
i undersökningen Unga med Attityd, genomförd av Myn
digheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Resulta
ten visade att möjligheten till arbete efter studierna var det
absolut viktigaste motivet för unga, 16–29 år, att studera
vidare. Två av tre unga uppgav där antingen svaret att “få
större möjligheter till ett bättre jobb” eller “få det jobb som jag
verkligen vill ha” som sitt viktigaste skäl. Efter dessa alterna
tiv var det vanligaste motivet “att utvecklas som person”. En
skillnad i de senaste resultaten från 2018 var att flickor i sig
nifikant mindre utsträckning motiverar vidare studier för att
utvecklas som person eller för att ha roligt under studietiden
jämfört med undersökningarna genomförda 2013 och 2007.
Motsvarande minskning sågs inte för pojkar (MUCF, 2019).
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Universitets- och högskolerådet (UHR) gjorde 2017 en under
sökning om attityder till högre studier. Rapporten – Utbildning går i arv – visar att föräldrars utbildningsbakgrund hade
starkt inflytande på personers resa genom utbildningssyste
met. Vidare fann de att fler äldre personer, mellan 50–64 år,
tyckte att högre utbildning är viktigare, jämfört med yngre
personer mellan 19–29 år (UHR, 2017).
I Sverige minskade andelen män i högre utbildning från
50 procent 1995 till 40 procent 2002 (Figur 27). Därefter
har andelen män bland nyantagna till högskolans program
varierat mellan 39–43 procent. Sett till det faktiska anta
let nyantagna studenter (38 600 personer år 2019) är det
tusentals fler kvinnor än män som varje år antas till hög
skolestudier enligt Universitetskanslersämbetets statistik
om högre utbildning.
Uppdelat per yrkesprogram på universitet och högskola blir
den skeva könsfördelningen än mer markant. En samman
ställning av de tolv största utbildningsprogrammen visar att
det höstterminen 2019 var fler kvinnor än män på alla ut
bildningar utom på ingenjörsutbildningarna (civil- och hög
skoleingenjör). Tidigare mansdominerade yrkesutbildningar
som läkare och jurist hade en majoritet kvinnor, medan ut
bildningarna till ekonom och ämneslärare visade sig vara
jämställda (könsfördelning mellan 40–60 procent). Övriga
stora yrkesutbildningar såsom grundskollärare, socionom,
sjuksköterska och förskollärare hade en dominerande kvinn
lig representation (Figur 28).
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FIGUR 27: KÖNSFÖRDELNING I HÖGRE UTBILDNING
Andel kvinnor (%) bland nyantagna till högskolans utbildningsprogram (ej fristående kurser).
Från universitetskanslersämbetets statistik om högre utbildning.
65 %
60 %
55 %
50 %
45 %
84 %

Teknikprogrammet

Humanistiska programmet 18 %

FIGUR 28: KÖNSFÖRDELNING PÅ DE
STÖRSTA UTBILDNINGSPROGRAMMEN
INOM HÖGRE UTBILDNING
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87 %
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Ungdomsbarometern listade 2018 de mest populära y
 rkena
bland svenska ungdomar. Företagsledare/chef kom först,
följt av ingenjör, arkitekt/inredningsarkitekt, designer/form
givare. På femte plats kom forskare. I flera fall var det dock
stora skillnader mellan pojkar och flickor. Till exempel kun
de närmare varannan pojke tänka sig att bli ingenjör, men
endast var fjärde bland flickorna. Var tredje flicka kunde
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Andel kvinnor respektive män (%) bland
nyantagna till högskolans 12 största
utbildningsprogram (flest antal studenter).
Från universitetskanslersämbetets
statistik om högre utbildning.

2012

37 %
35 %

54 %

2011

Estetiska programmet

41 %

2009

Samhällsvetenskapsprogrammet

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

International baccalaureate

52 %

46 %

Naturvetenskapsprogrammet

35 %

16 %

48 %

Ekonomiprogrammet

2010

40 %

93 %
20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

t änka sig att bli designer/formgivare, något endast var femte
pojke kunde tänka sig (Ungdomsbarometern och Lärar
förbundet, 2018). En liknande bild gavs i rapporten Unga om
välfärdsjobben. Mest populära yrken i denna undersökning
var ingenjör och lärare i grundskola eller gymnasium som
över hälften av de tillfrågade kunde tänka sig (SKL, 2019).
I PISA 2018 fick 15-åringar en öppen fråga om vad de tror
sig att jobba med vid 30 års ålder. Vanligaste svaren var
läkare, följt av lärare, företagsledare/chef, ingenjör och jurist.
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 tora skillnader fanns även här mellan pojkar och flickor.
S
Flickor såg sig i första hand som läkare i framtiden, följt av
yrken som lärare och chef. Pojkar såg sig däremot jobba
som ingenjör, följt av chef och läkare (Mann m.fl., 2020).

Ungdomspanelen
Om vad som påverkat deras yrkesdrömmar

Arvid 13 år, vill bli ingenjör:

Fler unga vill jobba inom
naturvetenskap i framtiden
Enligt PISA 2015 trodde var femte svensk 15-åring att de
skulle jobba inom ett naturvetenskapligt område (vilket här
även inkluderar teknik, hälso- och sjukvård och IT) när de är
30 år9. Denna andel hade då ökat med fyra procentenhe
ter från 2006. Motsvarande ökning syntes även i flera andra
länder. OECD-länderna ökade i genomsnitt från 21 procent i
2006 års PISA-undersökning till 24 procent i 2015 års under
sökning. Några av de länder som utmärkte sig var Storbritan
nien och Estland, som ökade med elva respektive åtta pro
centenheter mellan 2006 och 2015 (Figur 29) (OECD, 2016a).

Pojkar och flickor föredrar olika
naturvetenskapliga yrken
Enligt resultaten i PISA-undersökningen 2018 var skillnaderna
små mellan pojkar och flickor i synen på en naturvetenskaplig
karriär (här även inkluderat teknik, hälso- och sjukvård och IT).

Min morfar
är den stora anledningen till att jag vill
bli ingenjör. Han har förklarat vad jobbet
innebär och det har fått mig att tycka det är
roligt. Annars hade jag knappt vetat vad det
innebär.

Sigrid 16 år, vill bli artist: Mitt

musikintresse har alltid funnits. Mina föräldrar
har hållit på med musik och mitt intresse
väcktes mer när min mamma hade en
födelsedagsfest och jag fick sjunga på festen.

Hanna 15 år, vill bli kirurg:

Jag har
spelat handboll i 7 år och då skadade jag
knät i flera matcher och behövde operera
mig. Min kirurg var jättetrevlig och jag
kände att detta verkligen var något som jag
skulle vilja hålla på med. Hon fick mig att
vilja bli kirurg.

Julia, 16 år, vill bli kriminolog: Jag

tycker att vårt rättssystem är ojämnt och
kriminologi lät därför mest intressant. Men
jag tycker också om att ha koll på pengar och
därför har jag ett intresse att bli civilekonom.

Frida, 16 år, vill bli professor i rymdfysik:

9
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Frågan "Vilken sorts arbete förväntar du dig ha när
du är ungefär 30 år gammal?" ställdes öppen. Svaren
kodades enligt International Standard Classification
of Occupations, 2008 edition (ISCO-8). De fyra
grupper av yrken som i analysen inkluderas i
“science” är (här översatta till svenska enligt
Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK 2012)):
1. Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens
inom naturvetenskap och teknik
2. Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens
inom hälso- och sjukvård
3. Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens
inom IT
4. Yrken med krav på högskolekompetens eller
motsvarande inom naturvetenskap och teknik

Jag tittade på Youtube-klipp om hur man åt
och gjorde massa saker i rymden och tyckte
det lät kul. Sen har mitt intresse vuxit och nu
vill jag jobba med rymden genom forskning.

Akseli, 15 år, vill bli flygledare:

Jag berättade om intresset för min
studievägledare och hon kände någon som
var flygledare och då fick jag pröva på. Jag
kom på yrket av en slump och läste på och
det verkade riktigt intressant.
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FIGUR 29: ANDEL 15-ÅRINGAR SOM TRODDE SIG ARBETA INOM ETT NATURVETENSKAPLIGT FÄLT NÄR DE ÄR 30 ÅR
Elevernas svar på en fritextfråga om förväntat yrke klassificeras enligt internationell standard. Jämförelse av ett urval länder
mellan 2006 och 2015. * skillnad ej statistiskt signifikant. Från PISA 2015.
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FIGUR 30: SVENSKA POJKARS OCH FLICKORS FÖRVÄNTADE
ARBETEN INOM NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDEN
Andelen fritextsvar som klassificeras till fyra delområden av
naturvetenskapliga fält. En jämförelse mellan pojkar och flickor i
Sverige 2018. Observera: I PISA 2015 och PISA 2018 används två
olika beräkningar för klassificeringen av yrken till naturvetenskap.
2018 års värden är betydligt högre än de för 2015 (Figur 29) och
därför ej direkt jämförbara med varandra. Från PISA 2018.
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t.ex. Estland, var det vanligare att pojkar ser sig själva arbeta
inom ett naturvetenskapligt område. Attityderna hos svens
ka ungdomar ligger i linje med ett OECD-genomsnitt. Här
uppgav 31 procent av pojkarna och 29 procent av flickorna
yrken som klassificeras inom ett naturvetenskapligt område
(Figur 30). Däremot visade en närmare titt på de fyra kate
gorierna som inkluderas i definitionen av en naturvetenskap
lig karriär på stora skillnader mellan könen. Bland flickor hade
kategorin hälsorelaterade och medicinska professioner den
stora dragningen till naturvetenskapliga yrken. Pojkar upp
gav i betydligt större utsträckning yrken som sorteras inom
naturvetenskapliga och ingenjörsvetenskapliga områden och
IT-områden (OECD, 2019a).

6%

25 %

30 %

35 %

Hos både pojkar och flickor var det en tredjedel som kunde
se sig själva arbeta inom ett naturvetenskapligt fält (OECD
2019a). Dock fanns viss variation mellan nationer där det i
vissa länder, t.ex. Finland och Norge, var vanligare att flickor
ser sig arbeta inom naturvetenskapliga ämnen, och i andra,

Vill unga forska?
Ungdomars och unga vuxnas intresse för att bli forskare har
undersökts vid ett flertal tillfällen av Vetenskap & Allmänhet.
Hösten 2020 kunde en av fem i åldrarna 16–29 år tänka sig att
arbeta som forskare i framtiden. Det var en markant ö
 kning
från 2018, då motsvarande andel var en av tio (Vetenskap
& Allmänhet, 2020). När frågan ställdes om intresse för att
genomgå en forskarutbildning (doktorera), snarare än att
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FIGUR 31: 15-ÅRINGARS FÖRVÄNTADE YRKE BASERAT PÅ FÖRÄLDRARS UTBILDNINGSNIVÅ
15-åringar angav i fritext vilket yrke de trodde sig ha när de är 30 år gamla. Här redovisas andelen elever som angav yrken som klassificeras
inom ett naturvetenskapligt fält, jämförelse mellan elever vars föräldrar hade olika utbildningsnivå, i ett urval länder. Från PISA 2015.
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 rbeta som forskare, verkar intresset vara ännu större. I en
a
undersökning utförd av UHR svarade drygt var tredje svensk
att de skulle kunna tänka sig att doktorera (UHR, 2017).
I en undersökning från 2017 fick allmänheten associera till
ordet forskning. Vanliga associationer var medicinsk forsk
ning, cancerforskning och vetenskaplig metod, men även
laboratorier och labbrockar. På liknande sätt går associatio
ner till vad en forskare gör i sin profession ofta åt ett natur
vetenskapligt håll (Vetenskap & Allmänhet, 2017). På frågan
om vad man tror en forskare gör på jobbet var “vet ej” det
vanligaste svaret, en indikation på en bristande insikt i vad
forskning är och hur forskning bedrivs, men “experimenterar”, “botar sjukdomar” och “undervisar” var också vanligt
förekommande (Vetenskap & Allmänhet, 2019).

Socioekonomiska faktorer påverkar
synen på framtida karriär
Elevers benägenhet att se sig arbeta inom ett naturveten
skapligt fält (här även inkluderat teknik, hälso- och sjukvård
och IT) i framtiden verkar vara beroende av intresse och
preferenser. Sociala och ekonomiska förutsättningar på
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Japan

Estland

StorKanada
britannien

verkar också, liksom efterfrågan på arbetsmarknaden. Men
det kan även finnas samband med elevens prestationer i
de naturvetenskapliga ämnena. Möjligen är det enklare att
se sig själv göra karriär inom det fält man presterar bra i.
PISA-undersökningarna analyserar ungas syn på en framtida
karriär utifrån olika socioekonomiska faktorer som sannolikt
påverkar hur man ser på sina framtida karriärmöjligheter.
Bland annat visade undersökningen 2015 att svenska elever
med föräldrar som är högskoleutbildade i större utsträck
ning tror att de kommer jobba inom ett naturvetenskapligt
område när de är 30 år (Figur 31). Detta var ett mönster som
återfanns i många andra länder. I Finland trodde dubbelt så
många elever med högutbildade föräldrar att de skulle välja
en karriär inom ett naturvetenskapligt område, jämfört med
elever utan högutbildade föräldrar. I Storbritannien saknades
dessa skillnader helt. Med en något bredare socioekonomisk
indelning, baserat på ett index för social, ekonomisk och kul
turell status, visade jämförelsen att socioekonomiskt privili
gierade elever var mer benägna att se sig själva arbeta inom
ett naturvetenskapligt yrke i framtiden. Med denna definition
föll även Storbritannien in i mönstret (OECD, 2016a).
För att undersöka om socioekonomiska faktorer påverkar
attityder och förväntan på yrkesbana utöver påverkan på

Kapitel 3: Nytta för framtiden

Ungdomspanelen
Om vad som påverkar om vad unga drömmer
om att bli

Arvid 13 år: Tror det är väldigt mycket slump.

Vad som kommer upp i ens Youtube-flöde, lite tur
och otur.

Julia, 16 år: Utifrån min egen bild har

massmedia en stor påverkan. Saker som jag läser
har ökat mitt intresse för att vilja göra skillnad.

Akseli, 15 år: Förutom ens flöde har ens
omgivning en stor påverkan.

Frida, 16 år: Föräldrar har en stor påverkan. Vad

de själva har pluggat och vad de förväntar sig att
en ska bli.

Hanna, 15 år: Jag tror att det är det man har

upplevt i livet. Varje människa har någonting som
man fastnar för och får en att tänka efter.

prestation gjordes i PISA 2015 en uppdelning baserat på
prestation i kunskapstesterna. I praktiken jämförs då elever
med samma resultat fast från olika uppväxtmiljöer ifråga
om socioekonomisk status. I den analysen försvann skill
naderna i framtidsutsikter inom naturvetenskapliga fält för
elever från olika bakgrunder i Sverige. För Finland, Norge
och OECD-genomsnittet kvarstod skillnaderna mellan de
socialt, ekonomiskt och kulturellt privilegierade och under
privilegierade, även när man kontrollerar för prestation
(OECD 2016a).
Utrikesfödda ungdomar i Sverige såg sig i större utsträck
ning än svenskfödda ungdomar arbeta med ett yrke inom
naturvetenskap år 2015. 28 procent av utrikes födda sva
rade detta, jämfört med 19 procent av de som är födda
i Sverige. Samma mönster ses i många länder, och även
bland OECD-länderna i genomsnitt. Även i denna aspekt
genomfördes analyser där man kontrollerade för prestation

i kunskapstesterna. Vid en sådan jämförelse sticker Sverige
ut som det land där skillnaderna mellan utrikesfödda och
icke utrikesfödda är allra störst. Sannolikheten för en utrikes
född elev att se sig själv inom ett naturvetenskapligt yrke
var 2,7 gånger större än för en svenskfödd, efter korrigering
av kunskapsnivå. Det var den högsta kvoten för alla länder
som inkluderades i PISA 2015 (och där andelen utrikes födda
överstiger 6,25 procent) (OECD 2016a).

Akademisk resiliens
Elevers förutsättningar för att prestera bra i skolan varie
rar stort, och socioekonomiska faktorer spelar en stor roll.
Elever med sämre socioekonomiska förutsättningar pre
sterade generellt sämre i skolan (OECD 2016a; 2018). Dock
fanns det elever som överkom detta och trots sämre socio
ekonomiska förutsättningar presterade betydligt bättre än
genomsnittet. Denna förmåga kallas för akademisk resiliens,
på engelska academic resilience.
OECD definierar elever med stor akademisk resiliens som
de som är socioekonomiskt underprivilegierade (befinner
sig i den lägsta kvartilen i PISA:s index för social, ekono
misk och kulturell status) men som presterar i toppskiktet
(den övre kvartilen i prestation i kunskapstesten), specifikt
gällande läsförmåga i PISA 2018. I Sverige är det elva pro
cent av eleverna som uppfyller kriterierna för akademisk
resiliens. I och med att akademisk resiliens är ett relativt
mått, där de socioekonomiska gränsvärdena för vem som
är priviligierad och inte priviligierad är specifika inom varje
land, och även resultaten på kunskapsproven varierar mel
lan länder, är internationella jämförelser svårtolkade. Störst
andel elever med akademisk resiliens återfinns dock i Kina,
där 20 procent av eleverna uppfyller kravet för akademisk
resiliens, och lägst andel finns i Peru, där sex procent anses
vara akademiskt resilienta. Genomsnittet för OECD-länder
na är elva procent, precis som i Sverige.
Akademisk resiliens är ofta kopplat till attityder till läran
de. Elever med denna förmåga hade bland annat en stör
re läsglädje och har en större sannolikhet att se sig själva
genomgå en högskoleutbildning, jämfört med elever utan
akademisk resiliens.
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Syftet med denna rapport är att skapa en grund
för saklig diskussion om hur barn och unga ser på,
och tar till sig, kunskap, i och utanför skolan. Med
vetskap om hur barn och unga ser på och tar till sig
kunskap, i och utanför skolan, kan vi resonera bättre
kring förutsättningar för lärande.

Diskussion och slutord

I rapporten har vi presenterat utvalda resultat från delarna
som rör barn och ungas attityder i stora nationella och inter
nationella skolundersökningar. Vi vet att intresse, förmå
gor, attityder och beteenden påverkar varandra. Däremot
vet vi mindre om samband och orsak. Begreppet science
capital har föreslagits vara ett användbart begrepp för att
förklara samband mellan bakgrund, socioekonomi och en
individs val av karriär. Visserligen kretsar science capital
som begrepp specifikt kring naturvetenskap, men det kan
sannolikt användas i ett bredare perspektiv. Begreppet sam
manfattar en individs relation till naturvetenskap genom
personens samlade kunskaper och förmågor, attityder, be
teenden (exempelvis konsumtion av nyheter) och sociala
kontakter (familj/vänner med nära anknytning till forskning/
vetenskap) (se t.ex. Archer, m.fl., 2015).
Utifrån de samlade resultaten i rapporten, identifierar vi tre
områden som med fördel skulle kunna lyftas i resonemang
kring attityder till kunskap och lärande. Det för att förstå
orsak och samband i ett bredare perspektiv. Dessa tre om
råden innefattar tidsandan vi lever i, likvärdighet för unga
samt undervisning och skolsystem.

Tidsandan vi lever i
Rapporten visar att vissa tendenser, såsom minskat intresse
för vissa skolämnen under högstadietiden, är i det närmaste
universellt över tid och i olika länder. Tonårstiden kan vara
en innehållsrik tid både socialt och biologiskt. Sökandet
efter en identitet sker samtidigt som de första livsvalen,
såsom val av gymnasieskola och program.
Tidsandan vi lever i påverkar onekligen hur just dagens ung
domar ser på och tar till sig kunskap i och utanför skolan, i
jämförelse med tidigare generationer. Det finns flera fråge
tecken och orosmoln som kan påverka ungas syn på sin
framtid. Inte minst med anledning av pandemin, klimat
förändringarna och digitaliseringen. Dessa omvärldsfaktorer
för också med sig nya insikter och kunskap. I kombination
med att levnadsstandarden och utbildningsnivån för stora
delar av jordens befolkning är bättre än någonsin finns helt
nya förutsättningar för ett starkt engagemang och intres
se för att lösa framtidens utmaningar. Ett tydligt exempel

på det är Fridays for Future-rörelsen med Greta Thunberg
i spetsen.
Några av de mest kännetecknande dragen för dagens unga,
generation Z, är enligt Ungdomsbarometern (2020), att de
upplever goda möjligheter att påverka samhället. Gene
ration Z har ett stort engagemang för miljö- och klimat
frågor. Samtidigt upplever alltfler unga oro över sin tillvaro
och framtid.
Det digitala livet är en självklarhet för dagens unga. Fördelar
och nackdelar med digitaliseringen samt hur sociala medi
er påverkar unga kan diskuteras flitigt. Men ökad populism
och antidemokratiska tendenser är krafter i samhället som
påverkar förtroendet människor emellan. I de stora digitala
informationsflöden vi nås av idag samsas viktig kunskap
med misinformation och desinformation. Det kan vara svårt
att se skillnad på dessa, särskilt när vetenskapligt etablerade
fakta ibland ifrågasätts som falska nyheter.
I ljuset av nya begrepp som kunskapsresistens är det v
 iktigt
att bevaka och stimulera synen på kunskap bland fram
tidens medborgare. Just nu är kravet högt på befolkningen
att utifrån vetenskapliga belägg om exempelvis koldioxid
utsläpp och smittospridning förändra djupt rotade person
liga beteenden. Detta kräver en förståelse för hur kunskap
skapas och ett förtroende för den vetenskapliga metoden.
I ett ständigt tillgängligt informationssamhälle blir g
 ränsen
för lärande också flytande. Från att skolan tidigare har v
 arit
den primära kunskapskällan för unga, finns numera informa
tion alltid tillgängligt och i överflöd. Vilka former av kun
skapsinhämtning möter unga utanför skolan och hur på
verkar det skolans uppgift?
Ungas läsande, eller bristen på, är en stor fråga som enga
gerar många. Efter en lång trend av dalande läsresultat i
PISA tillsatte regeringen år 2016 en kommitté, som år 2018
publicerade utredningen Barns och ungas läsning – ett
ansvar för hela samhället (Läsdelegationen, 2018). Sedan
dess är trenden bruten, och svenska elever är tillbaka på
en läsnivå över ett internationellt snitt. Men attityderna till
läsande är oroväckande negativa, och utredningens oro
över läsandet i högre tonår är fortfarande högst relevant.
Läsningen är ett fundament för övrig kunskapsinhämtning
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och utvärdering. Kan matematiskt kunnande utvärderas
om eleven saknar språk- eller läsförmåga att förstå upp
giften? Urholkas läromedel på långa, förklarande texter för
att anpassas till elevernas preferenser? Om så, vilka kon
sekvenser får detta? Hur mycket påverkar läslusten i unga
år den avancerade läsförmåga som krävs för många yrken
och högre utbildning? Påverkar den minskande faktiska
läsningen också elevernas skrivförmåga? Kan det till och
med vara så att det minskade läsandet på sikt hotar den
språknivå som krävs för en saklig demokratisk diskussion?
I en snabbt föränderlig värld gäller det att så effektivt som
möjligt rusta dagens unga för framtiden. Det behövs mer
och bättre samarbete aktörer emellan i hela samhället, för
att bäst förmå, engagera och motivera unga till lärande.

Ungdomspanelen
Om vad som är det viktigaste rapporten redovisar

Julia, 16 år: Viktigt att jobba med hur man

hanterar misslyckanden. Till exempel genom att
lära unga bättre studieteknik.

Arvid 13 år: Det viktigaste har varit om

förebilder för det spelar in väldigt stort på ens
val av karriär. Vi borde fortsätta diskutera hur
kompiskretsar påverkar ens attityd till lärande.

Frida 16 år: Att fortsätta ha en allmän diskussion
om att det är coolt att lära sig och att kunna.

Likvärdighet för unga
Att det finns stora olikheter mellan olika grupper unga i Sve
rige framgår tydligt av rapportens innehåll. Vi har huvud
sakligen beskrivit attitydskillnader mellan pojkar och flickor
samt mellan unga med olika socioekonomiska förutsätt
ningar. Fler och mer detaljerade avgränsningar vore myck
et intressant att studera vidare, exempelvis skillnader mel
lan stad och landsbygd och mellan olika delar av Sverige.
Hur kommer det sig att det i Sverige – “Världens mest jämställda land” – är större skillnad mellan pojkars och flickors
självförtroende och framtidsplaner än i många andra län
der? Var skapas dessa skillnader i förväntan och egenkrav?
Varför utmärker sig Sverige när det gäller flickors stress?
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Dessa frågor kan expanderas till det stora fältet om ungas
psykiska mående, en mycket stor angelägenhet som just
nu undersöks av Folkhälsomyndigheten i samspel med 21
andra myndigheter för att ta fram en nationell strategi för
psykisk hälsa och suicidprevention [Regeringsuppdrag
S2020/06171/FS].
Varför halkar pojkarna efter i betyg och i förlängningen
även i högre utbildning? Flickor hade 2020 bättre betyg
än pojkar i alla ämnen i årskurs 9, enligt Lärarförbundets
sammanställning av betygsstatistik från Skolverket. Detta
gällde både utifrån genomsnittlig poäng och räknat i antal
individer med toppbetyg A (Läraren, 2020). Skillnaderna
mellan pojkar och flickor har dessutom ökat i 17 av de 21
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ämnen som undersöks sedan det nya betygssystemet in
fördes 2012/2013. Möjliga förklaringar som har lyfts fram är
att pojkar skulle ha sämre studieteknik, svårare för öppna
uppgifter samt en så kallad antipluggkultur i vissa grupper
(Zimmerman, 2018).
Förutsättningarna hemifrån visar också på stora skillnader.
Att föräldrar påverkar sina barn är naturligt. Men föräldrar
nas förutsättningar ska inte begränsa barns möjligheter
att utbilda sig och förverkliga sina drömmar. Skolan har
ett kompensatoriskt uppdrag men frågan är hur resurser
fördelas på bästa sätt och vilka prioriteringar som behövs.
Kan civilsamhället bidra med resurser utan att för den skull
ta över skolans ansvar? Hur kan näringslivet och förenings
rörelsen bidra till läroplanens mål att varje elev ska nå sin
bästa potential?

Intressanta frågor att undersöka närmare är hur ungas syn
på kunskap påverkas av deras närmaste sociala samman
hang. Dels i samspel med sina vänner (s.k. kamrateffekter),
men även med lärare och föräldrar. Huruvida mer eller min
dre synliga förebilder spelar in liksom rena tillfälligheter. Vad
sprider samhället för bild av vad som värderas? Vilka yrken
får utrymme i det allmänna rummet?

Undervisning och skolsystem
Denna rapport har tangerat frågan om lärarens förmåga att
inspirera och påverka ungas attityder, men det är uppenbart
att lärare och undervisningsmetoder spelar en mycket vik
tig roll. Undervisning som tar sitt avstamp i elevers intressen,
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vare sig det bygger på hopp eller oro, är ett exempel på att
skapa relevans. Har lärare idag tillräcklig frihet och tid att ut
forma undervisningen så att det passar klassen och nutiden?
Både lärarnas och elevernas situation är i sin tur påverkad
av skolsystemets utformning och läraryrkets förutsättningar.
Detta är beskrivet i rapporten Fokus på lärarna i det svenska
skolsystemet – en kunskapsöversikt, utgiven av IVA hösten
2020. Skolsystemets reformer och utvecklingen mot en mer
målstyrd verksamhet har fått konsekvenser i hur kunskap
mäts, med ett ökat fokus på det enkelt mätbara. Och läran
det får stå tillbaka för kortsiktiga mål. Sverige särskiljer sig
från andra länder, till exempel Finland och flera sydasiatiska
länder, där man istället menar att en kunskapssyn som foku
serar för mycket på resultat riskerar att hämma elevers läran
de och inhämtning av djupare kunskap (IVA, 2020).
I denna rapport redovisas internationella jämförelser. Dock
rymmer inte rapporten möjliga förklaringar och analyser
av orsakerna till dessa skillnader. Jämförelser mellan olika
länder är komplext med tanke på olika skolsystem, be
folkningsfördelning och hur unga svarar på enkäter. Den
internationella utblick vi redovisar kan belysa exempel på
utmaningar som delas länder emellan respektive vilka pro
blem som är mer nationella.
Den kortsiktiga målstyrningen som kännetecknar skolan
idag kan sättas i samband med de höga stressnivåer hos
elever som denna rapport beskriver. En ny rapport om ung
as mentala mående (Hagquist, C., 2020) påpekar att en stor
del av ungas stress går att koppla till skolans bedömningar.
Med den press att alltid behöva prestera, som särskilt flick
or uppger, vilka blir då konsekvenserna om unga uppfat
tar att framtiden helt enkelt är utdömd vid misslyckande?
Samhället står inför stora gemensamma utmaningar. Teknik
utvecklingen rusar framåt och med det ändras även arbets
livet i snabb takt. Kan vuxenvärlden uppbåda ett bredare
perspektiv på möjliga utbildnings- och karriärvägar för
unga? Kan vi använda det vetenskapliga synsättet att ovän
tade utfall (ibland kallat misslyckande eller motgång) ger lär
domar som leder kunskapen framåt? Vem vet vilken utveck
ling som kommer att lösa framtidens utmaningar? Troligen
skapas nya viktiga kunskaper i oväntade kombinationer av
tidigare åtskilda områden eller branscher. Kan vi alla gyn
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nas av en mer tillåtande attityd till att våga prova oväntade
vägar och kombinationer? Samhället behöver uppmuntra
sökandet efter kunskap, bildning och lärande med lust och
hjärta. Att främja ett livslångt lärande som samtidigt möter
arbetsmarknadens, samhällets och individens behov.

Vad händer härnäst?
Som nämndes i förordet är IVAs syfte med denna rapport
att skapa en grund för saklig diskussion om hur barn och
unga ser på och tar till sig kunskap, i och utanför skolan. Det
för att bättre kunna resonera kring förutsättningar för läran
de. Vi kommer att samla olika aktörer i samhället och disku
tera frågor som; Vad det är som får människor att vilja lära
sig? Vad för slags kunskap skapar mening – både för individ
och för att bygga ett hållbart och demokratiskt samhälle?
Vad får barn och unga att arbeta stenhårt för att komma
framåt? Hur stor roll spelar bakgrund och förutsättningar?
IVA avser att så småningom komma fram till konkreta för
slag till hur olika aktörer kan bistå med att ännu bättre väcka
ungas nyfikenhet och upptäckarglädje. Kunskap och utbild
ning är en väg för individen att förverkliga sina personliga
drömmar. Det är också nödvändigt att kunskap intar en
given plats när världen står inför stora samhällsförändringar.

Om IVA
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) har i över 100
år varit en mötesplats för Sveriges framtid, och det vill vi
fortsätta vara. Vi samlar kompetens och erfarenhet från mer
än 1 200 invalda akademiledamöter och 250 företag. Vi byg
ger broar mellan näringsliv, offentlig verksamhet, akademi
och politik. IVA är ett lättillgängligt expertorgan fristående
från enskilda intressen, ideologier och partipolitik. Vi tror
på och verkar för människans förmåga att bidra positivt till
samhället genom teknisk och ekonomisk vetenskap. IVAs
vision är ”Teknologi i mänsklighetens tjänst” och vår över
tygelse är att kunskaper om teknik, ekonomi och närliggan
de vetenskapsområden ger mänskligheten ständigt bättre
förutsättningar till ett gott liv.
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Huvudsakliga datakällor

PIRLS

PISA
Programme for International Student Assessment (PISA) är
en internationell undersökning som leds av Organisationen
för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD). PISA är
världens största elevstudie med minst 5 000 deltagare i
varje land. År 2018 deltog ungefär 600 000 ungdomar från
79 länder i PISA-undersökningen. PISA har ett fokus på kun
skapsmätning men deltagande ungdomar besvarar också
ett antal attitydrelaterade frågor. Studien genomförs vart
tredje år och undersöker femtonåringars kunskaper inom
läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Ett av dessa
tre ämnen utgör dessutom fokusämne enligt ett roterande
schema. Årets fokusämne tillägnas ett antal attitydfrågor
som komplement till kunskapsmätningarna. Därför varierar
frågebatterier mellan undersökningstillfällen. Vid den
senaste undersökningen 2018 var läsförståelse fokus
ämne och dessförinnan (2015) var det naturvetenskap. I
Sverige gör Skolverket analyser och sammanställningar
av de svenska resultaten (t.ex. Skolverket 2016a; 2019b).

Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) är
en internationell studie som undersöker läsförmåga och
attityder till läsning hos elever i årskurs 4. Studien organi
seras av The International Association for the Evaluation
of Educational Achievement (IEA). PIRLS har genomförts
vart femte år sedan 2001. Vid det senaste tillfället, 2016,
genomfördes undersökningen i 50 olika länder. Samman
ställningar av resultaten publiceras i en internationell rap
port av IEA (Mullis, m.fl., 2017) och i en nationell rapport av
Skolverket (2017a).

TIMSS
Trends in Mathematics and Science Study (TIMSS) är till
sammans med PISA, de största internationella kunskaps
mätningarna. TIMSS utförs av International Association for
the Evaluation of Educational Achievement (IEA). Skolverket
genomför undersökningen i Sverige.

Tabell 1: Rapporten Generation Ekvation vilar främst på följande undersökningar.
Undersökning (leds av)
PISA (OECD)

TIMSS (IEA)

PIRLS (IEA)
Attityder till skolan
(Skolverket)

Fokusämne

Antal deltagare

Ålder på deltagare

Senaste resultat från

Kunskaper inom läsförståelse,
matematik och naturvetenskap,
plus attitydsfrågor som
varvas mellan områdena.

5500 i Sverige,
600 000 globalt

15 år
(oavsett årskurs)

2018 (2015
för vissa frågor)

Matematik och
NO-ämnen.

Cirka 8 000 i
Sverige, närmare
600 000 globalt

Elever i årskurs 4
samt årskurs 8

2019

Läsförmåga och
attityder till läsning.

4 500 elever i Sverige.
340 000 globalt

Elever i årskurs 4

2016

Attityder till och syn på
skolan utan koppling
till specifika ämnen.

Ca 4 000

Svar grupperas i yngre
elever (årskurs 4–6) och
äldre elever (årskurs
7–9 samt gymnasiet).

2018

53

Appendix

fick svara på diskussionsfrågor samt kommentera material
från rapporten. Vi har haft god hjälp av Sveriges elevråd –
SVEA och kommunala ungdomsfullmäktige med att hitta
de engagerade deltagarna. Jordanella Maluka, praktikant på
IVA under höstterminen 2020, ansvarade för att samman
ställa ungdomspanelen och leda diskussionen.
Medlemmar är: Julia, 16 år och Akseli, 15 år från Boden.
Sigrid och Frida, båda 16 år från Stockholm. Samt Arvid,
13 år och Hanna, 15 år, från Göteborg.

Projektfinansiering
Sedan 1995 undersöker TIMSS elevers kunskaper i årskurs
4 och 8 samt deras attityder till matematik och NO-ämnen
i 60 länder. TIMMS utförs vart fjärde år, senast 2015. TIMSS
2019 offentliggörs i december 2020. Ett antal påståenden
kring attityder är indelade i följande index: Inställning till att
lära sig Ma och NO (t.ex. om man tycker om ämnet), värdering av Ma och NO (t.ex. om man tycker sig ha n
 ytta av
ämnet) samt självförtroende i Ma och NO. (t.ex. om man
tycker det är enkelt/svårt). Sammanställningar av resul
taten publiceras i internationella rapporter av IEA (Mullis,
m.fl., 2020) och i en nationell rapport av Skolverket (2016b).

Attityder till Skolan
Attityder till Skolan är en nationell undersökning som utförs
av Skolverket vart tredje år sedan 1994. I undersökningen
lyfts teman som trivsel, stöd, motivation och stress. Resul
taten bygger på svar från elever i årskurs fyra till nio samt
i gymnasiet. Senaste undersökningen gjordes 2018 (Skol
verket, 2019a).

IVAs ungdomspanel
Syftet med ungdomspanelen var att låta ungdomar, 13 till
16 år, ta ställning, reflektera och ge djupare insyn på attity
der och kunskap. Panelmötena gick ut på att ungdomarna
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Projektet finansieras med anslag från Marianne och Marcus
Wallenbergs Stiftelse samt bidrag till IVAs jubileumsinsam
ling 2019 (se iva.se för mer information).
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