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SAMMANDRAGET ÄR SKRIVET MED TYNGDPUNKT PÅ SVENSKA SKOLOR I FÖRHÅLLANDE TILL FINSKA 
SKOLOR. I SAMMANDRAGET FINNS ÄVEN SÅDAN INFORMATION SOM INTE INGÅR I DEN FINSKSPRÅKIGA 
SLUTRAPPORTEN FÖR PROJEKTET. 

SAMPLET OCH UPPGIFTERNA I UTVÄRDERINGEN 

En sampelbaserad uppföljningsutvärdering i naturvetenskaper genomfördes i årskurs 9 i den 
grundläggande utbildningen den 5 maj 2011. En utgångspunkt för valet av sampelskolor var regional 
representativitet. I uppföljningsutvärderingen av inlärningsresultaten i naturvetenskaper deltog 
sammanlagt 133 skolor, av vilka 118 var finskspråkiga och 15 svenskspråkiga. Cirka hälften av 
sampeleleverna (2 989) utförde uppgifterna i biologi och geografi och hälften (2 949) i fysik och kemi. I 
båda utvärderingarna var pojkarnas andel 52 %, flickornas 48 %. Sammanlagt 88 % av sampeleleverna 
gick i finskspråkiga skolor och 12 % i svenskspråkiga skolor. I samplet ingick också elever som 
överförts till specialundervisning och som följde en individualiserad läroplan. 

Tabell 1. Skolornas och elevernas fördelning i det genomförda samplet enligt undervisningsspråk. 

  Population Sampel 
Skolor med 
undervisningsspråket  Skolor % Elever % Skolor % 

Elever  % Elever  % 
BI/GE   FY/KE   

Finska 633 93,2 61 749 94,3 118 88,7 2 623 87,8 2 591 87,9 
Svenska 46 6,8 3 726 5,7 15 11,3 366 12,2 358 12,1 
Sammanlagt 679 100 65 475 100 133 100 2 989 100 2 949 100 
 

Av de sampelelever som gick i finskspråkiga skolor hade 98 % finska som modersmål och en mycket 
liten andel (2 %) hade något annat modersmål, t.ex. ryska eller somali. I de svenskspråkiga skolorna var 
sampelelevernas modersmål i huvudsak svenska (ungefär 90 %) och i en liten grupp finska (ungefär 
10 %). Ungefär hälften av eleverna i de svenska skolorna var tvåspråkiga. 

Syftet med den uppföljande utvärderingen av inlärningsresultaten i naturvetenskaper är att den ska ge 
en tillförlitlig bild av nivån på kunskaperna i biologi, geografi, fysik och kemi i slutet av den 
grundläggande utbildningen. Ett centralt syfte med utvärderingen är att följa upp hur väl jämlikheten i 
utbildningens har förverkligats i fråga om finsk- och svenskspråkiga skolor, kön, kommungrupper och 
län.  

Uppgifterna sammanställdes utgående från målen och innehållen i Grunderna för läroplanen för den 
grundläggande utbildningen (Utbildningsstyrelsen 2004). Uppgifterna klassificerades utgående från hur 
de mätte tankeförmåga och kunskaper på olika nivåer. Dessa kunskapsnivåer var fakta- och 
begreppskunskap samt metodkunskap. Till utvärderingen valdes också vissa uppgifter från föregående 
utvärdering som genomfördes år 1998. De uppgifter som mätte fakta- och begreppskunskap 
motsvarade ämnesområdena i grunderna för läroplanen i biologi, geografi, fysik och kemi. De uppgifter 
som mätte metodkunskap indelades utgående från grunderna för läroplanen i tre kategorier: att använda 



material, att förklara fenomen och att genomföra en naturvetenskaplig undersökning. Uppgifterna i 
utvärderingen av naturvetenskaper bestod av flervals- och produktionsuppgifter. Eleverna och lärarna i 
sampelskolorna besvarade dessutom en bakgrundsenkät. Varje läroämne innehöll en uppgift som mätte 
attityderna till miljöfrågor. 
 
 
Tabell 2: Naturvetenskapliga kunskaper (jfr Krathwohl 
2002, 216) 
 

Figur 1. Klassificering av uppgifterna 
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RESULTAT 

Resultaten grundar sig på sampelelevernas prestationer och bakgrundsfakta. Största delen av eleverna 
uppnådde en nöjaktig kunskapsnivå (51–56 % av den totala poängsumman). I uppgifterna i biologi var 
hela samplets lösningsprocent 52 %, i geografi 61 %, i fysik 57 % och i kemi 59 %. Resultaten i biologi 
påverkades delvis av att uppgifterna var så många och av att de var placerade i slutet av uppgiftshäftet. 
Resultaten i metodkunskap var sämre än i faktakunskap i alla naturvetenskaper. Lösningsprocenten i de 
uppgifter som mätte metodkunskap var: BI 39 %, MA 59 %, FY 57 %, KE 58 %. Eleverna klarade 
produktionsuppgifterna allra sämst i alla naturvetenskaper. I de uppgifter som var indelade enligt 
tankenivåer hade eleverna de bästa resultaten i de uppgifter som krävde minne och 
identifieringsförmåga och förståelse. Resultaten var emellertid sämre i de uppgifter som förutsatte 
förståelse och tillämpning av biologi. I biologi och geografi hade eleverna svårast med de uppgifter där 
de skulle förklara fenomen, i fysik var produktionsuppgifterna svårast. De uppgifter som var identiska 
med uppgifterna från år 1998 kunde eleverna i allmänhet sämre än för 13 år sedan.  
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Figur 2. Fördelningen av det totala resultatet i uppföljningsutvärderingen i naturvetenskaper. 

*Eftersom det fanns behov av att samordna och förtydliga rapporteringen av 2011 års utvärdering i olika läroämnen, 
utformades följande indelning av lösningsprocenten för att beskriva kunskaperna: 0–20 % svaga, 21–35 % hjälpliga, 
36–50 % försvarliga, 51–65 % nöjaktiga, 66–80 % goda, > 80 berömliga. Indelningen motsvarar inte bedömningen i 
skolan.  

Eleverna i de finska skolorna hade statistiskt signifikant mycket bättre kunskaper i biologi, geografi och 
fysik och statistiskt signifikant bättre kunskaper i kemi än de svenskspråkiga eleverna (tabell 3). I den 
utvärdering som genomfördes år 1998 var skillnaderna i samma storleksklass i biologi och större i 
geografi, men det förekom inga nämnvärda skillnader i fysik och kemi. Eleverna i svenskspråkiga skolor 
hade sämre framgång än eleverna i finskspråkiga skolor också i den utvärdering som tidigare 
genomförts i grundskolans lägre klasser (Salmio 2008). 

Eleverna i finska skolor hade signifikant mycket bättre kunskaper i biologi och geografi än eleverna i 
svenska skolor. Detsamma gäller de uppgifter som mätte fakta- och begreppskunskap samt 
metodkunskap. Kunskaperna i biologi och geografi var i finska skolor statistiskt mycket signifikant 
bättre också i fråga om alla tankenivåer (minnas, förstå, tillämpa). 

Kunskaperna i fysik och kemi var i finska skolor bättre än i svenska skolor framför allt i fråga om 
uppgifter som förutsatte att eleverna förstår fysik och tillämpar kemi samt i uppgifter som gällde fakta- 
och begreppskunskap samt metodkunskap inom fysiken (statistisk skillnad i alla uppgifter: p < 0,001). 
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Tabell 3. Finsk- och svenskspråkiga elevers kunskaper i naturvetenskaper.  

  Antal 
elever  

Lösnings-
procent (%) 

Standard-
avvikelse 

Skillnad 
jämfört med  
medeltalet i 

samplet 
BIOLOGI         

Finskspråkiga  2 623 53,0 16,87 1,0 
Svenskspråkiga 366 44,8 15,33 -7,2 

GEOGRAFI         
Finskspråkiga  2 623 62,1 15,28 0,6 
Svenskspråkiga 366 57,1 13,98 -4,4 

FYSIK         
Finskspråkiga  2 591 57,3 13,66 0,5 
Svenskspråkiga 358 53,7 14,57 -3,1 

KEMI         
Finskspråkiga 2 591 59,7 14,67 0,2 
Svenskspråkiga 358 57,4 15,12 -2,1 

 

Flickorna hade statistiskt signifikant mycket bättre kunskaper i biologi och geografi än pojkarna. I fysik 
hade pojkarna statistiskt signifikant mycket bättre kunskaper än flickorna. I kemi fanns det inga 
kunskapsskillnader mellan könen. I geografi, fysik och kemi förekom det inga regionala skillnader i 
fråga om kunskaperna. I tidigare Lapplands och Uleåborgs län uppnådde eleverna statistiskt signifikant 
bättre resultat i biologi än i Södra och Västra Finland. Det upptäcktes inga skillnader i kunskaperna 
mellan olika kommuntyper. Kunskaperna hos de elever som fått beslut om särskilt stöd var cirka 20 
procentenheter sämre än sampelelevernas kunskaper i genomsnitt.  

Av tabell 4 framgår flickors och pojkars kunskaper i finsk- och svenskspråkiga skolor. Flickorna hade i 
biologi statistiskt mycket signifikant bättre resultat (p < 0,001) än pojkarna i båda språkgrupperna. I 
geografi var de finskspråkiga flickornas resultat signifikant bättre än pojkarnas. I de svenska skolorna 
fanns inte motsvarande skillnad mellan könen. De finskspråkiga skolornas pojkar klarade uppgifterna i 
fysik statistiskt signifikant mycket bättre (p < 0,001) och de svenskspråkiga skolornas pojkar signifikant 
bättre (p < 0,01) än flickorna i den egna språkgruppen. 

Tabell 4. Flickors och pojkars kunskaper i finsk- respektive svenskspråkiga skolor. 

  FLICKOR POJKAR 

  

Finskspråkiga Svenskspråkiga Finskspråkiga Svenskspråkiga 
Lösningsprocent 

(%) 
Lösningsprocent 

(%) 
Lösningsprocent 

(%) 
Lösningsprocent 

(%) 
Biologi 56,4 47,4 49,8 42,9 
Geografi 63,0 56,9 61,2 57,2 
Fysik 55,9 51,5 58,6 55,7 
Kemi 60,4 56,9 59,1 58,0 
 
I biologi och geografi förekom det en resultatskillnad mellan flickor i finsk- och svenskspråkiga skolor. 
Pojkarna i de finskspråkiga skolorna hade statistiskt mycket signifikant bättre resultat (p < 0,001) än 



svenskspråkiga skolors pojkar i biologi och geografi. De finskspråkiga skolornas flickor hade i biologi 
och geografi också statistiskt signifikant bättre resultat (p < 0,001) än svenskspråkiga skolors flickor. 
 
I fysik och kemi fanns det en skillnad mellan finsk- och svenskspråkiga flickor. De finskspråkiga 
flickornas resultat i fysik var signifikant mycket bättre (p < 0,001) och i kemi signifikant bättre 
(p < 0,01) än de svenskspråkiga flickornas resultat. 

Sampelelevernas vitsord i naturvetenskaper, modersmål och litteratur samt matematik hade samband 
med kunskaperna. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan vitsorden i svenska och finska skolor. 

BAKGRUNDSFAKTORERNAS SAMBAND MED KUNSKAPERNA 

De elever som hade sökt till gymnasium nådde bättre resultat än de elever med samma vitsord som 
hade sökt till yrkesutbildningen. Eleverna i svenskspråkiga skolor hade svagare resultat i alla 
naturvetenskaper, fastän de hade samma vitsord som de finskspråkiga eleverna. Den största skillnaden 
fanns i biologi (ungefär åtta procentenheter); den minsta skillnaden fanns i kemi (ungefär 2 
procentenheter). De svenska elever som hade vitsordet 10 nådde bättre resultat i fysik och kemi än 
motsvarande grupp finska elever. 

En stor del av eleverna uppgav att de gör hemuppgifterna i biologi och geografi (75 %) eller fysik och 
kemi (68 %) alltid eller ofta. Flickorna uppgav sig göra läxor oftare än pojkar. Skillnaden var statistiskt 
synnerligen signifikant (p < 0,001). Av pojkarna uppgav ca 10 % att de nästan aldrig gör läxor i biologi 
och geografi eller fysik och kemi, av flickorna ungefär hälften färre.  

Eleverna i svenska skolor gjorde hemuppgifter mer sällan än eleverna i finska skolor. Medan den största 
delen av eleverna i de finskspråkiga skolorna alltid eller ofta gjorde hemuppgifterna i biologi och 
geografi (77 %) eller fysik och kemi (71 %), så gjorde över hälften av eleverna (60 %) i svenskspråkiga 
skolor alltid eller ofta läxorna i biologi och i geografi samt knappt hälften (47 %) läxorna i fysik och 
kemi. En liten del av eleverna i finskspråkiga skolor gjorde nästan aldrig hemuppgifterna i biologi och 
geografi (6 %) eller fysik och kemi (8 %). Bland eleverna i svenskspråkiga skolor var det på 
motsvarande sätt en större andel som lämnade läxorna i biologi och geografi (11 %) eller fysik och kemi 
(18 %) ogjorda  

Det förekom ett samband mellan elevernas läxläsning och deras vitsord i de fyra ämnena. Ju oftare 
eleverna gjorde sina hemuppgifter, desto bättre var vitsordet i de olika naturvetenskaperna. Nästan alla 
elever med berömligt vitsord (ca 90 %) gjorde alltid eller ofta sina läxor. Däremot gjorde bara ungefär 
hälften av de elever som hade vitsordet 6 sina hemuppgifter alltid eller ofta. Bland eleverna med 
vitsordet 5 gjorde knappt hälften alltid eller ofta hemuppgifterna i biologi och geografi och knappt en 
tredjedel i fysik och kemi.  

Enligt elevernas uppgift följde föräldrarna nästan inte alls med elevernas arbete med hemuppgifter. 
Över hälften av föräldrarna (60 %) följde inte alls upp hur hemuppgifterna gjordes och en tredjedel 
följde ibland upp det. Vårdnadshavarna följde i högre grad med hur pojkarna gjorde sina hemuppgifter 
jämfört med flickorna (skillnaden ungefär 10 procentenheter). Allra minst följde föräldrarna med 
elevernas läxläsning om de hade vitsorden 9 eller 10. 

Föräldrar till elever i svenska skolor följde oftare med sina barns arbete med hemuppgifter än föräldrar 
till barn i finska skolor. Under hälften av elevernas föräldrar följde med arbetet med hemuppgifterna i 



biologi och geografi ibland (45 %) eller nästan inte alls (42 %). Hemarbetet i fysik och kemi följde 
föräldrarna mer sällan än i biologi och geografi (36 % ibland och 49 % nästan inte alls). 

Det förekom ett samband mellan hur vårdnadshavarna följde med arbetet med hemuppgifter och hur 
ofta eleverna gjorde sina läxor. Eleverna gjorde sina läxor oftare om föräldrarna omsorgsfullt följde 
med läxläsningen.  

Det fanns även ett samband mellan föräldrarnas utbildning och elevernas vitsord i alla fyra ämnen. 
Vitsorden för de elever vars bägge föräldrar var studenter var ungefär ett vitsord högre än för de elever 
vars föräldrar inte var studenter. Skillnaderna var statistiskt mycket signifikanta. Det fanns också ett 
samband mellan föräldrarnas utbildning och elevernas kunskaper i naturvetenskaper. Bäst klarade sig 
elever, vars bägge föräldrar var studenter. I de svenskspråkiga skolorna var fler elevers mödrar 
studenter (63 %) än i de finskspråkiga skolorna (53 %). Föräldrarnas utbildning hade dessutom 
samband med elevernas attityder.  

Elevernas attityder till biologi och geografi var positiva men attityderna till fysik och kemi ofta negativa. 
Ändå uppfattade eleverna fysik och kemi som nyttiga ämnen. I synnerhet flickorna ogillade fysik och 
kemi och tyckte att de hade svaga kunskaper i ämnena. Pojkarna tyckte att de hade goda kunskaper i 
alla naturvetenskaper, även om de ogillade fysik och kemi. Attityderna var mer negativa till alla 
naturvetenskaper bland eleverna i de svenska skolorna jämfört med finska skolor. Skillnaderna var ändå 
inte statistiskt signifikanta förutom i kemi (p < 0,01).  

Sampelelevernas attityder till miljöfrågor var huvudsakligen positiva. Eleverna i finska skolor var i högre 
grad än eleverna i svenska skolor av den åsikten att vegetarisk kost främjar den hållbara utvecklingen 
(p < 0,001) och att biologisk kunskap inte ensam räcker för att främja den hållbara utvecklingen 
(p < 0,001). De uppfattade inte heller kännedom om olika växtarter som gammalmodigt jämfört med 
de svenska skolornas elever (p < 0,001). I de finska skolorna följde man enligt elevernas uppfattning i 
högre grad principerna för grön kemi än i de svenska skolorna (p < 0,001).  

 

 Figur 3. Elevernas inställning till frågor som gäller miljöfostran. 
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Eleverna i finska skolor var mer positivt inställda (figur 3) än eleverna i svenska skolor speciellt i fråga 
om internationalism och tolerans, som ökar när man känner till främmande länder (p < 0,001). 
(Antagandet var att kunskap ökar toleransen.) Det fanns också en statistiskt signifikant skillnad i fråga 
om elevernas vilja att utveckla den egna livsmiljön och deras oro för tillståndet i världen. Eleverna i 
Södra Finland var mer bekymrade över miljöns tillstånd än eleverna i Västra Finland (p < 0,01). 
Eleverna i svenska skolor ansåg miljöforskning vara viktigare än eleverna i finska skolor (p < 0,01). 

Elevernas attityder hade samband med kunskaperna. Det starkaste sambandet fanns mellan elevernas 
uppfattning om sina kunskaper och deras resultat i utvärderingen. Allra starkast var sambandet i fysik. 
Attityderna hade ännu starkare samband med vitsordet: ju bättre vitsord i naturvetenskaper, desto 
positivare attityder. De elever som hade de sämsta resultaten tyckte mindre om ämnet och upplevde det 
som mer onyttigt än de elever som klarade utvärderingen bäst.  

I utvärderingen i naturvetenskaper fanns ett samband mellan elevernas kunskaper och arbets- och 
tillvägagångssätten i skolan. (Begreppet tillvägagångssätt omfattar lärmiljön och sättet att närma sig 
undervisningen.) De arbets- och tillvägagångssätt som hade det starkaste statistiska sambandet med 
kunskaperna i biologi och geografi var sådana som anknöt till att skapa en världsbild, göra 
observationer, utföra experimentella undersökningar, resonera kring orsakerna till och konsekvenserna 
av olika fenomen samt att tillämpa kunskaperna i elevernas vardag och framföra olika synvinklar. I fysik 
och kemi hade experimentella arbetssätt och resonemang kring resultatens rimlighet det starkaste 
sambandet med kunskaperna. Också resonemang kring orsaker till och konsekvenser av olika fenomen, 
observationer av fenomen, diskussioner om begrepp och problem under lärarens ledning samt lärarens 
demonstrationer hade samband med kunskaperna.  

Det förekom också ett samband mellan det arbets- eller tillvägagångssätt som läraren använt på 
lektionerna och hur mycket eleverna tyckte om läroämnet. I alla naturvetenskaper förelåg det starkaste 
sambandet mellan hur mycket eleverna gillade läroämnet och sättet att närma sig ämnet så att eleverna 
får kunskaper om världens utveckling, struktur och funktioner. Detta sätt att närma sig var både enligt 
lärarna och eleverna vanligt på biologi- och geografilektionerna och hade också ett positivt samband 
med kunskaperna.  
 
I undervisningen i fysik och kemi var undervisningsgrupperna i allmänhet mindre än i undervisningen i 
biologi och geografi. Under fysik- och kemilektionerna genomförs ofta experimentell undervisning. Det 
experimentella tillvägagångssättet hade samband med kunskaperna. Såväl eleverna som lärarna önskade 
mer experimentell undervisning i biologi och geografi.  
 
 
LÄRARNA 

Lärarna i naturvetenskaper i sampelskolorna hade formell behörighet för sin uppgift (90 %). En mindre 
andel av lärarna i de svenska skolorna hade lärarbehörighet (80 %) jämfört med finska skolor (94 %). 
Av lärarna i svenska skolor hade 11 % en annan utbildning, t.ex. diplomingenjörsexamen. Motsvarande 
siffra för de finska skolorna var 5 %. Mer än hälften av lärarna i naturvetenskaper hade arbetat som 
lärare i över tio år. I de svenska skolorna fanns en större andel lärare som undervisat över 20 år jämfört 
med de finska skolorna. Bland lärarna i de finska skolorna var 67 % kvinnor och i de svenska skolorna 
56 %. Sammanlagt 72 % av biologi- och geografilärarna och 62 % av fysik- och kemilärarna var 



kvinnor. Nästan alla lärare i biologi och geografi respektive fysik och kemi undervisade i bägge ämnena. 
Över hälften av fysiklärarna och under hälften av kemilärarna undervisade också i matematik.  

En stor andel av lärarna i naturvetenskaper hade deltagit i lärarfortbildning under de tre senaste åren. 
Nästan alla lärare i svenska skolor (95 %) hade fått fortbildning. Bara ungefär 30 % av fortbildningen 
gällde undervisning i biologi och geografi samt 50 % fysik och kemi. En tredjedel av lärarna i de 
finskspråkiga skolorna hade inte alls deltagit i fortbildning. 

Största delen av lärarna (80 %) ansåg att svårighetsgraden för uppgifterna i biologi var lagom. De flesta 
lärare uppfattade också uppgifterna som lagom svåra i geografi (85 %), fysik (84 %) och kemi (83 %). 
En liten grupp lärare bedömde uppgifterna som mycket lätta (4 %) eller som mycket svåra. En femtedel 
av de svenska lärarna och en tiondedel av de finska lärarna ansåg utvärderingsuppgifterna vara svåra. 
En del lärare i fysik och kemi gav respons som gällde hur uppgifterna skiljde åt eleverna. 

Bland de finskspråkiga lärare som besvarade lärarenkäten uppgav 72 % att uppgifterna i geografi 
motsvarade målen i läroplansgrunderna väl eller mycket väl. Drygt hälften av de svenska lärarna (57 %) 
gjorde motsvarande bedömning, och 43 % uppgav att uppgifterna motsvarade läroplansgrunderna 
hyfsat. 

Över hälften av lärarna i fysik och kemi tyckte att uppgifterna i fysik och kemi motsvarade 
läroplansgrundernas mål väl eller mycket väl.  Över en tredjedel av lärarna svarade i lärarenkäten att 
uppgifterna i fysik och kemi svarade hyfsat mot målen i läroplansgrunderna. De svenska skolornas 
lärare var mer kritiska mot uppgifterna. Av dem bedömde knappt hälften att fysikuppgifterna och 
hälften att kemiuppgifterna motsvarade grunderna för läroplanen hyfsat.  

 

SLUTSATSER 

Det som enligt lärarna i naturvetenskaper gjorde det allra svårast att uppnå goda inlärningsresultat var 
om elevgrupperna var heterogena. På andra plats kom enligt lärarna i biologi och geografi timantalet i 
ämnet och för stora undervisningsgrupper. Lärarna i fysik och kemi ansåg att undervisningen 
försvårades av att eleverna är mer intresserade av andra saker än studier och saknar motivation. 
 
Det kan lättare genomföras med mindre grupper, vilket också gör det möjligt att beakta heterogena 
elevgrupper. I undervisningen i naturvetenskaper borde man fästa uppmärksamhet vid förmågan att 
förklara fenomen (särskilt i biologi och geografi), att använda exakta begrepp samt att utvärdera och 
analysera. Målinriktade metoder borde utvecklas i samarbete med andra läroämnen. Informations- och 
kommunikationsteknik borde exempelvis användas mera målinriktat.  

I undervisningen i naturvetenskaper borde man, i synnerhet i fysik och kemi, fästa uppmärksamhet vid 
elevernas attityder, eftersom de har samband med inlärningsresultaten och spelar en viktig roll för 
miljöfostran. Undervisningen borde utvecklas så att flickorna skulle bli mer intresserade av fysik och 
pojkarna av biologi. På fysik- och kemilektionerna kunde man till exempel i högre grad lägga fokus på 
att eleverna utvecklar en personlig världsbild. 

 



TILL SIST  

Sampelskolorna fick i september 2011 respons, vars syfte var att hjälpa ämneslärarna, rektorn och 
utbildningsanordnaren att utveckla skolans undervisning i naturvetenskaper. Dessutom besvarade 66 % 
av rektorerna en enkät (finska skolor 64 %, svenska 80 %). De rektorer som besvarade enkäten hade 
gett responsrapporten till lärarna i naturvetenskaper (98 %), och en majoritet av lärarna (86 %) hade 
tillsammans diskuterat skolans resultat. I ungefär hälften av skolorna hade hela lärarkåren tillsammans 
diskuterat utvärderingen av naturvetenskapliga ämnen i skolan. En femtedel av skolorna hade utgående 
från Utbildningsstyrelsens respons gjort förändringar i handlingsmodeller som förekommer i skolorna 
och en liten del (1 %) hade ändrat läroplanen. Den resultatrapport som skickats till skolorna i samplet 
gav enligt rektorerna mycket nödvändig information som lärarna kan dra nytta av i sitt arbete. 
Responsen har bidragit till att skolorna hittar sådant som kan utvecklas både i undervisningen i 
naturvetenskapliga ämnen och i skolans verksamhetskultur. Bland de förändringar som gjordes i 
skolorna nämndes bl.a. materialanskaffning med anknytning till ADB och inhämtande av information 
samt indelning av undervisningsgrupperna så att naturvetenskaperna undervisas i ämnesklassrum. 

Resultaten av uppföljningsutvärderingen i naturvetenskaper ger upphov till diskussion om till exempel 
tyngdpunkterna i undervisningen och läroplanen, elevbedömningen, elevernas attityder till studier och 
arbets- och tillvägagångssätten under lektionerna. 

Nyckelord: grundläggande utbildning, inlärningsresultat, utvärdering, naturvetenskaper, biologi, geografi, 
fysik, kemi, attityder, arbets- och tillvägagångssätt 


