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ABSTRACT 
 
Författare: Remzie Zullufi 
 
Titel: Det är kul med laborationer. Elevers och lärares uppfattningar om no-ämnena i 
grundskolan.                                                             
 
Titel: It is fun with laboratory experiment. Pupils and teachers opinion about science in 
school. 
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5-6 och år 9, samt åskådliggöra lärarnas (i både grundskolans tidigare och senare 
del) uppfattningar om no-ämnena och hur de undervisar i dessa. Detta för att 
kunna jämföra elevers och lärares uppfattningar och se på vilket sätt de 
överensstämmer eller skiljer sig åt. Lärarna på högstadiet tyckte att elevernas 
intresse har med deras förståelse att göra och för att få eleverna intresserade bör 
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engagemang och intresse. Resultatet visade att det fanns intresserade och 
ointresserade elever på högstadiet och att pojkarna föredrog kemi och fysik samt 
flickorna föredrog biologi. Resultatet visade även att eleverna uppfattade att 
intresset hos dem var beroende av hur lärarna i senare delen av grundskolan 
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1 Bakgrund 
 

Under min lärarutbildning har jag uppmärksammat att de naturorienterade ämnena (no-

ämnena) har en ganska undanskymd plats i skolundervisningen i de tidiga åldrarna. Under 

vårterminen 2006, på min sista VFU-skola, var det ganska få av eleverna i femman som 

uppnådde målen i de naturorienterade ämnena (no-ämnena). Enligt lärarna börjar eleverna 

sexan med kunskaper på en mycket låg nivå. Hur kan detta ske trots styrdokumentens tydliga 

direktiv och mål för skolår 5? 

Persson (2003) pekar på att i Lpo 94 och kursplanerna finns det målbeskrivningar för 

ämnena fysik och kemi redan för skolår 5. Han anser att fysik och kemi är två ämnen som i 

Sverige historiskt sett haft en mycket svag tradition i undervisningen på låg- och 

mellanstadiet. Hans studie tyder på att det föreligger stora skillnader mellan olika 

skolkulturer. Med olika skolkulturer menar han att det finns lärare som är utbildade till låg- 

och mellanstadielärare som tillhör seminarietraditionen och högstadielärare som är utbildade i 

de naturvetenskapliga ämnena och tillhör den akademiska traditionen. På låg- och 

mellanstadiet används utrustning som är av ett mer vardagligt slag i no-undervisningen och 

den sker oftast i samma klassrum som där läraren har sina övriga lektioner eller i ett rum där 

det finns tillgång till vatten. No-undervisningen på högstadiet sker i ofta i speciella no-salar 

eller så kallade laborationssalar. 

Enligt Harlen (2004) kommer många elever till no-undervisningen i grundskolans senare år 

utan den vetenskapliga träning som de förmodas ha och hon anser att det inte är underligt att 

många tycker att ämnet är både svårt och konstigt. 

Jag tycker att denna tematik är intressant därför att det ligger i mitt intresse att få eleverna 

intresserade av no-ämnena och jag vill förstå hur de tänker om dessa ämnen. Begreppet 

naturorienterade ämnen (no-ämnen) innefattar biologi, kemi och fysik och används ofta som 

en samlingsbeteckning, vilket jag också kommer att göra i detta arbete. Jag anser att det är 

relevant att undersöka både elevernas och lärarnas uppfattningar om vad de tycker om no-

ämnena och den undervisning som bedrivs i dessa för att kunna se om de skiljer sig åt. 

Därefter kan jag fundera över vilka åtgärder jag kan göra för att öka intresset hos eleverna.   



2 Syfte 
 

Syftet med detta arbete är att belysa elevernas uppfattningar om no-ämnena i år 5-6 och år 9, 

samt åskådliggöra lärares (i både grundskolans tidigare och senare del) uppfattningar om no-

ämnena och hur de undervisar i dessa. Detta för att kunna jämföra elevers och lärares 

uppfattningar och se på vilket sätt de överensstämmer eller skiljer sig åt.  

 

2.1 Frågeställningar 
 
• Hur uppfattar elever respektive lärare no-ämnena och undervisningen i dessa ämnen? 

• På vilket sätt skiljer sig elevernas uppfattningar åt i år 5-6 respektive år 9? 

• På vilket sätt skiljer sig lärarnas uppfattningar åt i grundskolans tidigare respektive senare 

del? 

• På vilket sätt skiljer sig skiljer sig lärarnas och elevers uppfattningar åt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Styrdokumenten om no-ämnena 
 
3.1 Vad säger läroplanen? 
 
Enligt Lpo94 är skolans uppdrag att: 



 
Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva  

direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och  

globala miljöfrågor. Undervisningen skall belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt  

att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling ( Lpo 94, s. 15).     

 

I Lpo94 framgår av målen att sträva mot att skolan ska sträva efter att varje elev: 

Visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv (s. 17). 

Mål att sträva mot är: 

• Utvecklar nyfikenhet och lust att lära,  

• lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra,  

• tillägnar sig goda kunskaper inom skolans ämnen och ämnesområden, för att bilda sig 

och få beredskap för livet, (s. 19) 

När eleverna har gått ut grundskolan skall de ha uppnått målen: 

• Känner till och förstår grundläggande begrepp och sammanhang inom de 

naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga och humanistiska 

kunskapsområdena, (s. 19) 

• Känner till förutsättningarna för en god miljö och förstår grundläggande ekologiska 

sammanhang, (s. 20). 

• Har grundläggande kunskaper om förutsättningar för en god hälsa samt har förståelse för 

den egna livsstilens betydelse för hälsan och miljön, (s. 20). 

Dessa mål i Lpo94 utgör en viktig del i no-ämnena. 

 
3.2 Vad säger kursplanen? 
 
Den gemensamma kursplanen för de naturorienterade ämnena utgör en helhet för ämnena 

biologi, kemi och fysik där delarna kompletterar och stödjer varandra. I ämnenas syfte och 

roll i utbildningen (s. 46) står det i kursplanen: 

         Naturvetenskapen har vuxit fram ur människans behov av att finna svar på de frågor, 

som rör den egna existensen, livet och livsformerna, platsen i naturen och universum.   

Naturvetenskapen kan både stimulera människors fascination för och nyfikenhet på 

naturen och göra den begriplig. Utbildningen skall bidra till samhällets strävan att 

skapa hållbar utveckling och utveckla omsorg om naturen och människor.  

 

I kursplanen preciseras vilka kunskaper eleven ska förvärva i no-ämnena. Detta förtydligas 

ytterligare i kursplanerna för de specifika ämnena fysik, kemi och biologi. Detta då det i 



dagens samhälle krävs att man har ett naturvetenskapligt kunnande i olika frågor, exempelvis 

miljöfrågor.  

Exempel på mål att sträva mot är: 

• Utveckla sin förmåga att se hur den mänskliga kulturen påverkar och omformar naturen,  

• Utvecklar förmåga att se samband mellan iakttagelser och teoretiska modeller, 

• Utvecklar kunskap om hur experiment utformas utifrån teorier och hur detta i sin tur leder 

till att teorierna förändras, 

• Utveckla omsorg om naturen och ansvar vid dess nyttjande, 

• Utvecklar förmåga att använda naturvetenskapliga kunskaper och erfarenheter för att 

stödja sina ställningstaganden, (s 47) 

 
I kursplanen återfinns de olika mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte 

skolåret, nämligen följande: 
• ha kunskaper inom några naturvetenskapliga områden, 

• ha kännedom om berättelser om naturen som återfinns i vår och andra kulturer, 

• kunna utföra enkla systematiska observationer och experiment samt jämföra sina förutsägelser med 

resultatet, 

• känna till några episoder ur naturvetenskapens historia och därigenom ha inblick i olika sätt att förklara 

naturen, 

• ha inblick i olika sätt att göra naturen begriplig, som å ena sidan det naturvetenskapliga med dess 

systematiska observationer, experiment och teorier liksom å andra sidan det sätt som används i konst, 

skönlitteratur, myter och sagor, 

• ha kunskap om hur människans nyfikenhet inför naturvetenskapliga fenomen lett till samhälleliga framsteg, 

• ha kunskap om resurshushållning i vardagslivet och om praktiska åtgärder som syftar till resursbevarande, 

• ha inblick i hur en argumentation i vardagsanknutna miljö- och hälsofrågor kan byggas upp med hjälp av 

personliga erfarenheter och naturvetenskapliga kunskaper, (s 49).  

 

På den skola där undersökningen genomfördes är det upp till varje lärare att se till att 

ovanstående mål uppfylls vare sig denne är no-utbildad lärare eller inte. Dock har man en stor 

fördel att man under två och ett halvt år har arbetat med ”likvärdig 

bedömaröverenstämmelse”, vilket underlättar planering, bemötande och bedömning. Till hjälp 

för elevens självvärdering och lärarens bemötande och bedömning används matriser i stor 

utsträckning främst i åren 6-9. Även matriser används i arbetet med laborationer. Självklart 

kan detta aldrig ersätta en för ämnet utbildad lärare, men det kräver en ständig diskussion 

kring ämnets innehåll utifrån styrdokumenten. 

 



 
 
 
 
 
4 Teoretiska utgångspunkter 
 
4.1 Vad säger litteraturen om naturvetenskap och undervisning i grundskolan? 
 
Barnen kommer till skolan med olika föreställningar om omvärlden och Harlen m.fl. (1997) 

skriver att om dessa barn inte får möjlighet att bearbeta eller undersöka dessa närmare, är 

risken stor att det förblir vardagsföreställningar. Hon anser att man måste börja tidigt med no-

ämnena och arbeta på ett vetenskapligt sätt. Detta för att det har visat sig att barns attityder till 

no-ämnena formas tidigt och att barn i 11- eller 12-årsåldern redan har ”bestämt sig” om de 

tänker tycka om ämnet eller inte. Harlen m.fl (1997) menar också att om lärare vill uppmuntra 

och stimulera sina elever, måste de först övertyga barnen om att de verkligen är intresserade 

av deras arbete. Barnen känner att lärarens intresse är äkta och på så sätt känner de förtroende 

och vågar diskutera fritt och öppenhjärtligt. Enligt henne blir läraren en partner i samarbetet 

och en del av det som vi kallar för möte, samspel och dialog.  

Enligt Liedman (2003) är intresset uppmärksamhetens bästa vän. Han menar att ett skolbarn 

kan gripas av fascination för ett ämne och intresset belönas med uppmuntran, goda betyg och 

löften om en ljus framtid. Han anser också att den moderna pedagogiken har ett enkelt recept 

på hur skolan skall göra sitt lärostoff intressant för ett barn och den skall utgå från barnens 

egen situation och dess vardag. Varje läroprocess innebär ett motstånd och bara intresset kan 

göra detta motstånd omärkligt. Ordets ursprung inter esse på latin betyder att vara emellan, 

mitt ibland, indragen i, involverad i. Liedman anser att intresset odlas bäst där det redan finns 

en grund att stå på och intresset förutsätter ett sammanhang.   

I den intervju som Johansson & Rosén (1992) gjort med Andersson, anser han för att väcka 

elevernas intresse för naturvetenskap och teknik bör ämnena finnas på schemat redan från 

skolstart. Dessutom menar han att undervisningen lätt kan kopplas till företeelser i barnens 

vardag och då vinner ett akvarium man inte bara deras intresse, ämnena blir dessutom 

begripliga. Genom att ta till vara på elevernas spontana tankar och erfarenheter kan man föra 

eleverna närmare till de vetenskapliga begreppen, detta enligt Piagets konstruktivistiska syn 

på lärandet. Även hos klasslärare som jobbar inom årskurs 1-6 har det kommit fram att det 

finns ett samband mellan barns erfarenheter, samt deras sätt att förstå omvärlden. Andersson 

anser att är ett bra sätt att fånga elevernas intresse och en gemensam planering kring 

anskaffandet kan öka intresset. När akvariet finns på plats det dyker en mängd 



frågeställningar upp, på detta sätt menar han att man lika gärna kan prata om närningskedjan 

och på så sätt skapar man förståelse för naturvetenskapliga begrepp.  

Fransson (1995) skriver att hon alltid utgår från att barnen vill lära sig nya saker och i första 

hand försöker hon locka fram barnets naturliga nyfikenhet och glädje. Hon anser också att 

man måste vara öppen mot eleverna, berömma och försöka uppmärksamma dem så ofta man 

hinner. Hon anser att eleverna utvecklas bäst i ett klimat där de känner sig omtyckta, 

beundrade och respekterade. Det måste finnas utrymme för eleverna att välja arbeten utifrån 

deras behov och intressen menar hon. Enligt henne gäller det att bjuda på så många olika 

inlärningsmöjligheter som möjligt.                                                                                                                        

Dimenäs & Haraldsson (1996) beskriver att lärarna har olika strategier, medvetna eller 

omedvetna när de undervisar i riktning mot specifika mål. De menar att läraren behöver skapa 

situationer som tydliggör ämnesområdet för eleverna samt skapa intresse och engagemang. Ju 

roligare eleven tycker att det är desto öppnare är de yttre sinnena anser de. Om eleverna har 

öppna sinnen, lär de sig. Situationerna kan hämtas från elevernas egna upplevelser utanför 

skolan såväl som från rutiner i skolan. Detta kan gälla lekar, berättelser och vardagsproblem, 

men också studiebesök och exkursioner. Dimenäs & Haraldsson nämner också hur didaktiken 

definieras utifrån tre viktiga frågor som varför vi skall undervisa, vad vi skall undervisa och 

hur vi skall undervisa. Med stöd av styrdokumenten har vi fått delvis svar på dessa frågor utan 

större tolkningsproblem.  

Vid de intervjuer Persson (2003) gjort har det framkommit att alla lärare arbetar för att 

väcka intresset för no-ämnena och de gör detta genom att lägga stor del av tiden på 

experimenterandet. Lärarnas skäl till varför no-undervisningen är ”osynlig” på många 

grundskolor är att det saknas utrustning och utbildning. I de fall där lärarna fått utbildning 

menar de att denna legat på fel nivå och varit för teoretisk. Lärarnas skäl till varför är det så 

lite no på låg- och mellanstadiet är att no-ämnena är extra arbetsamma och materialkrävande. 

Persson anser att det inte är förvånande att de sätter experimenterandet i centrum och låter 

detta ta en stor del av lektionerna.   

Dimenäs & Haraldsson (1996) definierar vardagskunskaper som kunskaper som bygger till 

största delen på egna upplevelser, erfarenheter och tolkningar av andras erfarenheter vilka 

man fått ta del av i olika sociala sammanhang. De vetenskapliga begreppen enligt författarna 

är begrepp vilka är resultat av människors tankemöda efter oftast långvarig forskning. Det vill 

säga medveten sökning av kunskap för att teoretiskt förstå samband och sammanhang som 

inte kunnat förklaras utifrån vardagliga erfarenheter.   

Andersson (2001) anser att lärarna bör locka fram eller utmana elevernas 



vardagsföreställningar, låta de förutsäga olika fenomen, vilket kan skapa diskussion och 

intresse hos eleverna. Dimenäs & Haraldsson (1996) menar också att när läraren ställer frågor 

som är utmanande och visar på intresse för hur eleven tänker och tycker, uppfattar också 

eleverna att deras tankar och idéer är viktiga och intressanta.   

Sjøberg (2000) diskuterar fyra olika argument för naturvetenskap i skolan. Dessa argument 

är: 

• Ekonomiargument, att det finns ett samband mellan naturvetenskaplig 

allmänbildning och nationens välfärd och att i yrkeslivet behöver man tekniska 

färdigheter i ett vetenskaps baserat samhälle. 

• Nyttoargumentet, att de naturvetenskapliga ämnena är viktiga för att klara av 

vardagslivet och det moderna samhället som är fullt av med informationsflöden och 

ny teknik.  

• Demokratiargumentet, här är naturvetenskap viktigt för åsiktsbildning och 

ansvarsfullt deltagande i den demokratiska processen. Exempel kan vara inom 

ekologi, energi, genetik, osv.  

• Kulturargumentet, som går ut på att naturvetenskap är en av mänsklighetens 

viktigaste kulturprodukt. 

Han menar att det är tveksamt om dagens barn och ungdomar, oavsett dessa argument, 

skulle välja naturvetenskap av ren omsorg om samhället. Dagens ungdomar, enligt honom, ser 

inte naturvetenskap och teknik som ett lönsamt ämne att satsa på.    

 



4.2 Teori 
 
I kognitiva teorier ligger fokus på hur människans tankeprocesser är uppbyggda och 

utvecklas, hur de påverkar uppfattning och förståelse av världen samt hur allt detta påverkar 

beteendet (Hwang & Nilsson, 1995). Här ses människan som en tänkande, rationell och 

medveten varelse som konstruerar sin bild av världen utifrån sina erfarenheter. Jean Piaget 

(1896-1980) är en representant för denna riktning och han menar att barnet rekonstruerar 

världen med intellektets riktningar och erfarenhetens byggstenar. Lev Semenovich Vygotskij 

(1896-1934) är en judisk-vitrysk pedagogisk teoretiker som lanserade idén om att barns 

utveckling sker i samspel med dess omgivning i högre grad än att det är en oberoende 

individuell process.1 

Medan Piaget koncentrerade sig på den enskilde individen, lyfter däremot Vygotsky till 

fullo fram den sociala dimensionen av tänkandets utveckling (Andersson, 2001). Vygotsky 

koncentrerade sig på social konstruktion av kunnande. Individens mentala utveckling menade 

han, kan bara förstås som ett samspel med den sociala omgivningen som familj, kamrater, 

skola, närsamhälle, stat, kultur. Med andra ord är den sociala och individuella konstruktionen 

av kunnande komplementära processer som båda är nödvändiga för det naturvetenskapliga 

lärandet. Enligt Andersson är det lärarna som bär den naturvetenskapliga kulturen och 

eleverna som kultureras.  

 Enligt Andersson (1989) kan konstruktivismen ses som en modell för lärande och kunskap 

som till stora delar bygger på kunskapsteoretikern Piagets teorier om lärande och 

beskrivningar av tänkandets utveckling. Detta innebär att alla former av mental aktivitet 

uppfattas som processer vilka skapar eller konstruerar något, som föreställningar, begrepp och 

minnen Andersson (2001). Inom begreppet konstruktivism ryms tre huvudfaktorer som har 

stor betydelse för undervisningen: jämvikt genom självreglering, människans nyfikenhet och 

vetgiriga natur, samt människans tankestruktur. Med den andra huvudkomponenten menar 

Piaget att människan är utrustad med en allmän nyfikenhet och vetgirighet som gör att 

människan strävar efter att förstå sin omvärld. Han anser att om människan hamnar i 

situationer som den inte förstår, är det nyfikenheten och vetgirigheten som möjliggör lärandet. 

Andersson (1989) menar också att stoffmängden måste reduceras i utbyte mot varaktig 

förståelse annars förlorar eleverna sin motivation och sitt intresse.  

4.3 Tidigare forskning om elevers attityder och intresse för naturvetenskap 
 
Sjøberg (2005) beskriver en del av de resultat som framkommit av ROSE-projektet. ROSE 

                                                           
1 http://sv.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotskij (2007-06-09) 



(The Relevance of Science Education) är ett pågående internationellt forskningsprojekt som 

arbetar för att skolornas undervisning i naturvetenskapliga ämnena och teknik ska bli mer 

meningsfull, intressant och relevant för eleverna. Målgruppen för ROSE är elever i 15 

årsåldern. Till grund för projektet ligger att flykten från dessa ämnen i hög grad beror på att 

eleverna upplever ämnena som föga meningsfulla och relevanta för dem själva som individer. 

Det visade sig att eleverna i huvudsak är positiva till vetenskapens och teknologins betydelse 

för samhället som helhet. Men de är inte särskild nöjda med den naturvetenskapliga 

undervisningen, som de får i skolan och upplever no-ämnena som svåra. I de flesta länderna 

är naturvetenskapliga ämnen mindre populära än de flesta andra ämnen. Framför allt är det 

flickorna som tycks ogilla skolans naturvetenskapliga ämnen. I alla länder är flickorna mer 

orienterade i riktning mot människor medan pojkar är mer orienterade mot ting. Flickorna är 

mer intresserade av kropp och hälsa och biologiska förhållanden, medan pojkarna är mer 

intresserade av astronomi, modern teknik och fenomen som ännu inte är förklarade (ROSE-

projektet). 

Följande huvuddrag från ROSE-projektet vilka bygger på både flickors och pojkars 

intressen och attityder i dagens samhälle kan urskiljas (Sjøberg, 2005): 

• Betona den samhälleliga användningen av naturvetenskap och teknologi 

• Ta upp etiska aspekter av naturvetenskap och teknologi 

• Betona de naturvetenskapliga ämnenas estetiska aspekter 

• Gör dessa ämnen mindre abstrakta, teoretiska och rent intellektuella 

• Knyt dem till kropp och hälsa och biologiska förhållanden (flickors intresse för detta är 

starkare än pojkars) 

• Knyt dem till astronomi, modern teknik och fenomen som ännu inte är förklarade 

(pojkars intresse för detta är starkare än flickors) 

• Gör innehållet mer personorienterat, knyt det till människors behov och visa på olika 

värden av naturvetenskap och teknik  

• Visa de naturveteskapliga ämnenas betydelse för det filosofiska tänkandet och för vår 

kultur.   

TIMSS 2003 står för Trends in International Mathematics and Science Study och är en 

komparativ studie som har genomförts i år 8 i 50 länder eller regioner (Skolverket, 2005). 

Syftet med denna studie är flerfaldigt. För det första syftar studien till att beskriva och jämföra 

elevers kunskaper i och inställning till matematik och no-ämnena. För det andra söker studien 

att förklara och förstå skillnader i elevers kunskaper och förhållningssätt länderna emellan och 



för det tredje erbjuda möjligheter till jämförelse med resultaten i TIMSS 1995. Resultaten 

visar att över hälften av eleverna tycker att naturvetenskap och teknik är både intressant och 

viktig. Flickor anser att biologi är lättast och roligast medan pojkar föredrar fysik. Både 

flickor och pojkar anser att kemin är det som är svårast och minst roligt.   

Enligt NOT-projektet (2003) är lärarvägen den mest framgångsrika vägen för att nå 

långsiktiga mål med att väcka intresse för naturvetenskap och teknik till barn och ungdomar. 

Med detta menas att för att öka barns och ungdomarnas intresse för naturvetenskap behöver 

lärarna och pedagogerna hitta vägar till barns/ungdomarnas upplevelser och attityder. Genom 

att utveckla lärares metodiska och didaktiska kunnande, ska undervisningen kunna göras 

bättre och mer intresseväckande. 

Enligt Lindahl (2003) är grundskolans viktigaste uppgift med no-undervisningen att tidigt 

väcka barnets intresse och sedan underhålla ungdomarnas fascination och nyfikenhet för 

fenomen i vår omvärld och ge dem lust att lära. I Lindahls longitudinella studie deltog 80 

elever vars attityd noterades från femte till nionde klass (Lindahl). Hennes resultat pekar på 

att elevernas attityd till no-ämnena blir mer negativ när de blir äldre.  

Av studien ”Second International Science Study” (SISS) (Riis, 1988) som Lindahl (2003) 

nämner framgår att både flickor och pojkar i årskurs 3 och 4 tyckte att no-ämnena var roliga 

och intressanta och i grundskolans senare år ansåg pojkarna att det fortfarande var ganska 

intressant men inte lika roligt som tidigare. Enligt denna studie tyckte flickorna att no-ämnena 

inte var roliga längre och intresset varierade. Resultatet av denna studie pekar på att i årskurs 

9 varierar elevernas intresse lite när det gäller pojkar och flickor. Pojkarna är mer intresserade 

av fysik och kemi men flickorna är mer intresserade av biologi, vilket även har visat sig i 

ROSE-projektet. 

 

 
 
 
 



5 Metod 
 
Jag har använt mig av kvalitativ metod för att söka svaren på mina undersökningsfrågor. Jag 

har även läst litteratur som jag har ansett är relevant för mitt arbete och genomfört intervjuer 

med lärare som undervisar i no-ämnena i skolår 2-9 samt elever i årskurs 5-6 och årskurs 9. 

Själv anser jag att intervjuer ger möjligheter till ett större djup i undersökningen.  

Jag har valt att intervjua elever och lärare på en av de skolor där jag gjort min VFU 

(verksamhetsförlagd utbildning). Detta med tanke på att jag känner både lärare och elever och 

har en bra relation till dem. Enligt Bryman (2001) utgör forskningsintervjun en viktig och ofta 

förekommande strategi för datainsamling i både kvalitativ och kvantitativ forskning. Han 

anser att intervjuer underlättar både själva frågandet och registrering/kategorisering av svaren 

och anser att detta är en anledning att många föredrar denna metod. Jag har genomfört en 

kvalitativ studie som bygger på intervjuer. Enligt Bryman är en av de viktigaste frågorna inför 

en intervju om man skall ställa öppna eller slutna frågor. Han menar att om man använder 

öppna frågor vid intervju, får respondenten svara med sina egna ord och inte bli styrd av 

intervjuaren på samma sätt som vid en sluten fråga. Vid en öppen fråga blir det svaren längre 

än ”ja” och ”nej” svar. Därför har jag under mina intervjuer att använt mig av öppna frågor, 

men även slutna frågor, eftersom dessa svar blir lättare att analysera och jämförbarheten i 

svaren ökar med slutna frågor enligt Bryman.  

Enligt Patel & Davidson (2003) ger intervjufrågorna utrymme för intervjupersonen att 

svara med egna ord. Enligt författarna väljer intervjuaren ibland att ställa frågor i en bestämd 

ordning, det vill säga med en hög grad av strukturering och ibland genomförs intervjun så att 

intervjuaren ställer frågor i den ordning som faller sig eller med en låg strukturering. Jag 

använde mig av strukturerade frågor, då jag hade frågorna skrivna på papper. Med tanke på att 

både öppna och slutna frågor var med, var jag tvungen att använda mig av följdfrågor 

anpassade efter elevernas åldersgrupp, exempelvis hur? På vilket sätt? Varför? För att både 

lärare och elever skulle bli bekanta med frågorna, lästes frågorna för dem innan jag började 

med intervjun.  

Enligt Patel & Davidson är intervjuare och intervjuperson medskapare i ett samtal i en 

kvalitativ intervju. De menar att både intervjuare och intervjuperson deltar i samtalet/intervjun 

men det är intervjuaren som genomför detta samtal för att belysa ett forskningsproblem och 

intervjupersonen har kanske ställt upp på intervjun utan att egentligen ha någon direkt nytta 

av den.  

 



5.1 Forskningsetik 
 
Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra etiska krav som ska följas.  

Informationskravet som innebär att undersökningens syften skall uppges, hur 

genomförandet av undersökningen ska ske informeras för de deltagande och även var 

forskningsresultaten kommer att offentliggöras. Till de berörda eleverna har jag skickat ett 

föräldrabrev (bilaga 1) om tillåtelse där föräldrarna fick avgöra om deras barn fick vara med i 

intervjuerna. Jag skrev om mina syften med studien och att eleverna i årskurserna 5-6 och 9 

skulle intervjuas om sina uppfattningar om no-ämnena som sedan skulle analyseras och 

jämföras. Urvalet av eleverna genomfördes på olika sätt. Mellanstadieeleverna var mer noga 

med att ta hem föräldrabrevet än eleverna på högstadiet. Urvalet av lärarna gick till på så sätt 

att jag frågade dem om de ville ställa upp och bli intervjuade. Samtliga fyra tackade ja.. Jag 

har lovat att lärarna ska få ta del av studien när den är färdig.  

Samtyckeskravet. Samtycke från undersökningsdeltagare och uppgiftslämnare skall 

forskaren inhämta. Om de undersökta är under 15 år bör samtycke inhämtas från 

föräldrar/vårdnadshavare. Enligt Vetenskapsrådet är det regel att varken frågor av etisk eller 

personlig känslig natur innefattas i undersökningen. Därför innehåller min undersökning inte 

frågor av etisk eller personlig känslig natur och samtycke har inhämtats av föräldrarna. 

Eleverna har intervjuats under ordinarie lektionstid. 

Konfidentialitetskravet. Personuppgifter i undersökningar skall vara konfidentiella. 

Eleverna kommer inte att kunna identifieras i undersökningen och inte heller lärarna. Jag 

nämnde för eleverna att deras namn inte skulle användas i arbetet. Lärarna brydde sig inte om 

detta för de sa att de står för sina åsikter. 

Nyttjandekravet. De uppgifter som finns insamlade om individer för forskningsändamål, 

får inte utlånas eller användas i icke-vetenskapliga syften och kommersiellt bruk. 

Inspelningen av intervjuerna kommer att sparas men inte användas eller utlånas för 

kommersiellt bruk eller i icke-vetenskapliga syften. 

 

5.2 Genomförandet 
Jag intervjuade två no-lärare som jobbar från årskurs 6-9 och en no-lärare som jobbar i en 1-

2:a just nu och en so-lärare som jobbar i en 5:a. Intervjupersonerna valde jag från båda könen, 

flickor och pojkar samt manliga och kvinnliga lärare jämt fördelat förutom i årskurs 9.  

Intervjuerna gjordes individuellt för jag ansåg att elevernas och lärarnas individuella 

uppfattningar skulle ge bäst resultat på frågorna. Eleverna intervjuades en och en utanför 

klassrummet och varje intervju tog cirka 15 minuter att genomföra. Det tog mer tid att 



intervjua lärarna för vi satt och pratade länge och jag skrev ner allt som lärarna sa. För mig 

kändes det mer som ett samtal än en intervju. Eleverna var inte alls rädda eller nervösa över 

att yttra sig och inte heller lärarna. Både eleverna och lärarna blev informerade om mitt arbete 

och syftet med detta så att de skulle känna sig trygga under intervjun/samtalet Jag upplevde 

att stämningen under intervju situationerna var god och både eleverna och lärarna var på gott 

humör och var mer än villiga att delta. Det var inte alls något problem med intervjuerna för 

eleverna och lärarna kände sig trygga och bekanta. Jag upplevde att både lärarna och eleverna 

var ärliga med sina svar.  

Alla elever har fått ta del av samma frågor och har fått den tid de behövde. Jag försökte att 

ha nästan samma frågor för lärarna med lite ändringar. Frågorna fungerade ganska bra 

förutom frågan om eleverna planerar tillsammans med lärarna (se bilaga 3, fråga 7). Den 

frågan missförstods av eleverna på mellanstadiet men inte av eleverna på högstadiet. Jag var 

tvungen att förklara vad jag menade med just den frågan, men det hjälpte inte så mycket, för 

de är inte så vana att planera tillsammans med lärarna. Jag var tvungen att göra om frågan till 

”Skulle ni vilja ha lektionerna på ett annat sätt?” Sedan ställde jag samma fråga till eleverna 

på högstadiet.  

Efter varje avslutad intervju, lyssnade jag på varje enskild elevs intervjuinspelning. Här 

efter gjorde jag en sammanställning av elevernas svar på mina frågor. Det blev samanlagt 8 

stycken handskrivna A4-sidor från intervjuerna med lärarna och 10 stycken handskrivna A4-

sidor från intervjuerna med eleverna exklusive frågorna. Sedan läste jag texten flera gånger 

och efter detta tittade jag på de frågeställningar som jag hade utarbetat. Efter detta började jag 

med resultaten. För att det skulle bli lättare för läsaren sammanställde jag resultaten från 

elevintervjuerna på ett stycke och resultatet från lärarintervjuerna på ett annat stycke. Efter 

sammanställningen av resultatet läste jag igenom den flera gånger och sedan började jag titta 

tillbaka på litteraturen, kursplanen, Lpo94, tidigare forskning och de teorier som jag tyckte 

var relevanta till min studie. Efter analysen började jag med en diskussion där jag försöker 

sammanfatta och utveckla mina reflektioner om den studie som jag har gjort. 

 
5.3 En kort beskrivning av intervjuade lärarna  
 
Eftersom att intervjupersonerna ska vara anonyma, har jag valt fingerade namn. 

Per, lärare i Ma/No och teknik. Läste på högskolan och gick ämnesvis, läste Ma 60 p, Fy 

40 p, statistik 20 p och Numerisk analys 40 p. Först jobbade han inom industrin, uppvuxen på 

landet. Gick ut lärarhögskolan 1975. Han talar engelska och jobbade ett år i Somalia. Sedan 

26 februari 1978 jobbar han i skolan med år 6-9. 



Håkan, lärare i Ma/No, läste Ma/NO med inriktning biologi och kemi. Gick ut år 2000, 

jobbar i skolan med år 6-9, verksam i 7 år sedan utbildningen. 

Lisa, läste Ma/NO, lite musik och lite idrott. Gick ut år 2000. Innan jobbade hon med år 4-

6 och sedan ett och ett halvt år tillbaka jobbar hon i en 1-2:a. 

Mia, läste Sv/SO och engelska och upp till och med trean har full behörighet för NO. Julen 

1992 gick hon ut lärarutbildningen och sedan 1997 jobbar hon i skolan med år 5.  

 
5.4 En kort beskrivning av intervjuade eleverna 
 
Eftersom att intervjupersonerna ska vara anonyma, har jag valt fingerade namn. Dock 

stämmer årskursen. 

Linda, går i årskurs 5, 

Jenny, går i årskurs 5, 

Albin, går i årskurs 5, 

Andreas, går i årskurs 5, 

Eva, går i årskurs 6, 

Marika, går i årskurs 6, 

Carl, går i årskurs 6, 

Oscar, går i årskurs 6, 

Sara, går i årskurs 9, 

Malin, går i årskurs 9, 

Ida, går i årskurs 9, 

Markus, går i årskurs 9, 

Pontus, går i årskurs 9. 

6 Resultat  
 
6.1 Resultat av elevintervjuerna 
 
Av intervjuerna framgår att eleverna som går i årskurs 5 och 6 är intresserade av no-ämnena 

men inte eleverna som går i årskurs 9. På frågan om vad de tycker om no-ämnena, svarar 

samtliga elever som går i 5-an och 6-an att det är jätteintressant och roligt med no-ämnena, 

men det gör inte eleverna som går i 9-an. Det är ännu roligare om det är svårt tycker Linda 

fast hon tycker att hon har ganska lätt för no-ämnena. Samma sak säger Jenny också, det vill 

säga att hon har ganska lätt för no-ämnena. Andreas tycker att det är lättare att förstå när de 

gör experiment. Det är roligt när vi gör experiment. Vi lär oss ganska mycket när vi gör 



experiment (Jenny). Vi testar saker och det är lättare att förstå när vi gör laborationer 

(Andreas). Albin tycker att det är svårt med no-ämnena, speciellt när de jobbar i grupp. När vi 

jobbar i grupper känns det svårt, vem ska göra vad. Ibland gör andra det som jag tycker att 

det är lättast för mig (Albin).  

 Svaren från elever som går i årskurs 5 och 6 skiljer sig inte så mycket åt. En av flickorna 

som går i klass 6 tycker att det är lite svårt med atomer och molekyler. Jag tycker att det är 

rätt intressant när jag förstår fast det där med atomer och molekyler förstår jag mig inte 

riktigt på. Det är svårt att förstå hur allt hänger ihop (Eva). 

Samtliga elever som går i 9-an tycker att det är tråkigt med no-ämnena. Flickorna tycker att 

det mer intressant med biologi, men det är tråkigt med fysik och kemi. Pojkarna tycker att det 

intressant med fysik och kemi, men det är tråkigt med biologi. För mig är det ganska 

ointressant hur kroppen är uppbyggd (Markus). Flickorna tycker att de har för lite 

laborationer. Markus tycker samma sak när det gäller laborationer, men Pontus är ganska nöjd 

med teoripassen fast han skulle vilja ha mer laborationer. 

Vi lär oss mest när vi har teoripass för det är ganska lugnt.  Läraren har genomgång först 

och sedan sitter vi och läser i våra böcker. När vi ska göra experiment stökar vi ganska 

mycket och det är klart att vi lär oss mindre. Jag skulle vilja ha ett pass på workshopen att 

laborera men jag skulle inte vilja att teoripassen skulle försvinna (Pontus).  

I frågan om vad kan detta bero på att det är tråkigt med no-ämnena, säger Sara att: Det är 

samma saker hela tiden sedan jag gick i 6-an och det beror ju på läraren också. Nu har vi 

bytt lärare och jag har börjat tycka att det är lite mer intressant än innan. Vi har börjat jobba 

med det periodiska systemet, vi pratar om olika ämnen. Det är svårt tycker jag med alla 

krumelurer och uträkningar. Vi har bara genomgångar och vi lyssnar och antecknar. Om vi 

skulle ha haft mer laborationer, skulle det vart mer intressant för vi kunde se med egna ögon. 

Annars är det svårt att förstå hur allt hänger ihop (Sara). 

Vi har en gammal lärare och vi laborerar nästan aldrig och jag tycker att det är 

jättetråkigt med no passen speciellt när vi har fysik och kemi (Malin). Flickorna anser att 

deras ointresse för no-ämnena kan bero på lärarna. De anser att de har en gammal no lärare 

som undervisar i kemi och fysik och att han gör lektionerna ganska tråkiga. Vi har en 

biologilärare som är ganska ung och jag tycker att det är mer intressant under hennes 

lektioner (Sara, Malin och Ida). Vi skulle behöva nya lärare (Malin).  

Samtliga elever tycker inte att det är så svårt med begreppen i no-ämnena och de anser att 

de förstår allt som sägs under lektionen. Atomuppbyggnad kan vara svårt att förstå ibland 

anser Ida och Eva men Markus tycker att det är väldigt lätt med fysik och kemi.  



 
6.2 Resultat av lärarintervjuerna  
 
Tre av lärarna har utbildat sig inom no-ämnena men trots att den sista läraren har utbildat sig 

inom so-ämnena säger hon att: Det är jätteintressant med no och jag har alltid tyckt att det är 

intressant. Jag har kunnat välja ma/no (Mia). Hon har en positiv inställning till no-ämnena 

och hon strävar efter att eleverna skall uppnå målen som står i kursplanen för årskurs fem, där 

hon jobbar med också. Detta för att hon har stort intresse för no-ämnena.  

Vissa bitar har jag bra kompetens i och vissa bitar kan man läsa in särskilt i femman när 

det inte är så självklart. Jag gick på en kurs i fysik i tre timmar för ibland känns det svårt att 

göra det på ett enkelt sätt så att eleverna förstår (Mia). Mia tycker att det är ganska svårt med 

no-ämnena och undervisningen i dessa ämnen speciellt om man inte är riktigt kompetent att 

undervisa i just de ämnena. Men om man har intresse för ämnena, så går det att läsa in eller 

genom att fortbilda sig anser hon.  

Lärarna på högstadiet anser att de elever som börjar på högstadiet ligger på en jättelåg nivå 

när det gäller förståelsen i no-ämnena. Jag tycker att det är svårare med no än med so för det 

krävs tid för eleverna att tänka och det finns massor med begrepp som de inte förstår (Per). 

Per tycker att man skulle kunna integrera no-ämnena mer i anda ämnen till exempel att kunna 

beskriva naturen med hjälp av matte. Svåraste utmaningen anser han att det är utmaningen 

och att jobba genom begrepp, förklara och beskriva saker och ting.  

Man ska ju gå på en atom och molekylnivå för att de ska förstå och det krävs tid att de kan 

tänka (Per). När de förstår börjar de tycka att det är jätte intressant (Håkan). Allra svåraste 

anser de lärarna som jobbar på högstadiet är kemin när det inte är så självklart till exempel det 

med koloxid (CO) för fysiken går att räkna ut, men inte kemin. Sedan menar de att det beror 

på vilken nivå man lägger till. Det kan vara hur svårt som helst och det kan vara hur lätt som 

helst (Håkan). Alla lärare som jag intervjuade tycker att det allra roligast är när eleverna 

förstår hur allt hänger ihop.  

Lärarna på låg- och mellanstadiet ser inte någon skillnad mellan pojkar och flickor varken 

på kunskaper, intresse eller engagemang. Elever från årskurs 1-6 är en tacksam ålder att 

jobba med och jag ser inte någon skillnad mellan pojkar och flickor. Alla är intresserade för 

NO (Lisa).  

Lärarna på högstadiet anser att det finns intresserade och ointresserade elever från båda 

könen. Enligt dessa lärare är flickorna mer intresserade för biologi för de är mer 

disciplinerade och pojkarna är mer intresserade av fysik och kemi, vilket stämmer överens 

med elevernas svar. När det smäller i kemisalen så är det pojkarna (Per). Jag försöker koppla 



till det som eleverna har varit med om (Per). På så sätt anser han kan man fånga upp deras 

nyfikenhet och intresse för no-ämnena. Per och Håkan anser också att det finns elever som 

ligger på en jättehög nivå och det finns elever som ligger på en jättelåg nivå. Håkan anser 

också att det är bra med tjej- och killgrupper. Flickorna är intresserade av smink och jag 

försöker göra läppstift för att fånga deras nyfikenhet (Håkan). Han tycker att på det sättet kan 

flickorna bli intresserade för kemi. 

Det mest intressanta är när man kan förklara saker och när man knyter an till deras 

verklighet, till exempel om de låg på lasarettet verkar vara jätteintressant att prata om blodet 

(Håkan). Håkan tycker att man kan utgå från deras förkunskaper och sedan bygga på med nya 

begrepp hela tiden. Eleverna måste förstå begreppen också för om de inte förstår begreppen, 

är det inte intressant heller (Per). Han tycker att man måste jobba mycket med begrepp redan 

i de tidiga åren. 



7 Analys 
 
Mot bakgrund av de resultat som jag har kommit fram till är det en sak som slår mig, 

nämligen hur viktiga förkunskaperna är och hur viktigt det är för mig som lärare att bibehålla 

elevernas intresse för no-ämnena som de redan har i de tidiga åldrarna. 

     Enligt Lindahl (2003) är grundskolans viktigaste uppgift med no-undervisningen att 

tidigt väcka barnets intresse och sedan underhålla ungdomarnas fascination och nyfikenhet för 

fenomen i vår omvärld och ge dem lust att lära. Hennes undersökning pekar på att elevernas 

attityder till no-undervisning förändras när de blir äldre vilket har jag sett också på min studie. 

Jag håller med Harlen (1997) att man måste börja tidigt med no-ämnena och arbeta på ett 

vetenskapligt sätt.               

Även om mina intervjuer i grundskolans senare år är relativt få, förefaller lärarnas 

uppfattningar om elevernas inställning till no-ämnena relevanta och stämmer överens med 

forskningen. Mitt resultat pekar på att elever som går i årskurs 5 och 6 tycker att det är roligt 

och intressant med no-ämnena och det skiljer inte så mycket mellan pojkar och flickor. Det 

gör inte elever som går i årskurs 9. Detta enligt Harlen för att det har visat sig att barns 

attityder till no-ämnena formas tidigt och att barn i 11- eller 12-årsåldern redan har ”bestämt 

sig” om de tänker tycka om ämnet eller inte.  

Pojkarna på högstadiet tycket att det är mer intressant med fysik och kemin än med biologi, 

medan flickorna föredrar biologi. Detta visade sig också i TIMSS studie från 2003. Lärarnas 

uppfattningar (Per och Håkan) är att intresset har med deras förståelse att göra. Enligt 

kursplanen för de naturorienterade ämnena är syftet bland annat att naturvetenskapen ska 

skapa nyfikenhet för naturen och även göra den förståelig. Detta gör man enligt Per och 

Håkan genom att jobba med olika begrepp. De två tycker att när de börjar på högstadiet ligger 

de på en låg nivå när det gäller förståelsen av begrepp som framkommer under 

undervisningen på dessa ämnen. De anser att när eleverna förstår börjar de tycka att det är 

intressant (Per och Håkan).  

Vissa av eleverna ser inte något samband mellan undervisningsinnehållet och deras egna 

erfarenheter. Johansson & Rosén (1992) anser att de här två kunskapsformerna måste få 

komplettera varandra istället för att konkurrera med varandra. Även hos klasslärare som 

jobbar inom årskurs 1-6 har det kommit fram att det finns ett samband mellan barns 

erfarenheter, samt deras sätt att förstå omvärlden (Johansson & Rosén). Detta har även 

kommit fram genom de intervjuer som jag har genomfört med lärarna, det vill säga att det är 

bra om man kan relatera till deras verklighet eller med det som eleverna har varit med om. 



Andersson (1989) kan konstruktivismen ses som en modell för lärande och kunskap som till 

stora delar bygger på kunskapsteoretikern Piagets teorier om lärande och beskrivningar av 

tänkandets utveckling. Jean Piaget menar att barnet rekonstruerar världen med intellektets 

riktningar och erfarenhetens byggstenar (Hwang & Nilsson, 1995). Läroplanen belyser att 

skolan skall förmedla beständiga kunskaper, som eleverna behöver för att leva och verka i 

samhället – i en komplex verklighet.  

För att fånga elevernas intresse anser lärarna Per och Håkan att vi måste koppla ihop den 

nya kunskapen med det som eleverna har varit med om. Andersson (2001) menar att lärarna 

bör locka fram eller utmana elevernas vardags föreställningar, låta de förutsäga olika 

fenomen, vilket kan skapa diskussion och intresse hos eleverna. Under strävansmålen i 

kursplanen kan man läsa att barnen ska se samband mellan hur människan och hennes 

livssituationer påverkar naturen på olika sätt (Kursplanen, 2000) vilket även framkommer i 

intervjuerna av lärarna.   

     Enligt studien ”Second International Science Study” (SISS) (Riis, 1988) som Lindahl 

(2003) nämner pekar på att både flickor och pojkar i årskurs 3 och 4 tyckte att no-ämnena var 

roliga och intressanta och i grundskolans senare år ansåg pojkarna att det fortfarande var 

ganska intressant men inte lika roligt som tidigare. Flickorna är mer intresserede för kropp 

och hälsa och biologiska förhållanden, medan pojkarna är mer intresserade för astronomi, 

modern teknik och fenomen som ännu inte är förklarade (ROSE-projektet). Detta framkom 

tydligt även i de intervjuer jag gjorde.  

Både pojkar och flickor som går i årskurs nio anser att det är ganska ointressant med no-

ämnena och att detta kan bero på lärarnas uppläggning av lektionerna. Enligt ROSE-projektet 

visade sig att eleverna inte är särskild nöjda med naturvetenskapliga undervisningen vilket 

också beskrevs i forskningen, som de genomgått i skolan och upplever no-ämnena som svåra 

(Sjøberg, 2005). Detta framkom även i intervjuerna i denna studie som gjordes med eleverna 

på högstadiet. Eleverna som går på mellanstadiet är nöjda med undervisningen och upplägget 

av lektionerna på no-ämnena. På frågan om de planerar tillsammans med lärarna, svarar 

samtliga elever att de gör det som de blir tillsagda till. De elever som går i årskurs 9 och som 

intervjuades önskar sig en större variation av undervisningen och samtidigt vill de ha mer 

inflytande i planeringen. Harlen (1997) och Andersson (2001) anser att eleverna visar mer 

intresse för ämnena samt har lättare att uppnå förståelse om de själva får pröva sig fram.  

 

Av de lärare som intervjuades upplevde två, Per och Håkan, att det kan vara svårt att skapa 

intresse hos eleverna inom vissa begrepp i kemiämnet. Persson (2003) anser att fysik och 



kemi är två ämnen som i Sverige historiskt sett haft en mycket svag tradition i låg- och 

mellanstadiet. Mia menade på att svårigheten för henne var inte att få eleverna intresserade då 

de redan från början visat ett genuint intresse, utan att det låg i hennes egen kompetens att 

kunna förklara vissa fenomen och/eller begrepp. 

 

 

 

 

 

 

 



8 Diskussion 
 
De svar som jag fått från lärarna och eleverna i den här undersökningen stämmer bra överens 

med vad litteraturen och forskningen säger. Från början var det min uppfattning att no-

ämnena har en ganska undanskymd plats i skolundervisningen i de tidiga åldrarna. Nu har jag 

en annan uppfattning när det gäller undervisningen i de tidiga åldrarna. Det förefaller som om 

dessa lärare jobbar ganska mycket med no-ämnena trots att de inte har utbildning i dessa 

ämnen.  Jag är samtidigt besviken på att man på skolan inte vet om eleverna som slutar skolår 

fem, har uppnått målen i dessa ämnen eller inte. Detta trots att det i Lpo 94 och Kursplanerna 

finns målbeskrivningar för no-ämnena redan för skolår 5. 

 Min uppfattning är att no-ämnena är en viktig del för grundskolans tidigare år och jag 

anser att man skulle kunna få mer no genom att integrera dessa ämnen med andra ämnen, till 

exempel med svenska och matematik. Lärarna på låg- och mellanstadiet fokuserar mer på läs- 

och skrivinlärningen och lämnar no-ämnena åt sidan även om jag uppfattar att det inte är 

riktigt så på just den skolan.  

 Min studie har tydliggjort för mig att man måste ha en god planering tillsammans med 

eleverna och att man sedan tänker efter vad kan vara väsentligt i undervisningen. Ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande kan underlätta en planering som bidrar till att elevernas 

erfarenheter får möta de vetenskapliga perspektiven . Sedan är det jag som ska kunna använda 

mina kunskaper och erfarenheter för att möta eleverna på rätt nivå på ett inspirerande sätt. Det 

är jätteviktigt för eleverna att förstå att det som de gör är allvar. Min åsikt är att det är jag som 

lärare som måste se till att underhålla elevernas intresse för no-ämnena när de kommer till 

grundskolans senare år genom att jobba mycket med begrepp och laborationer. 

Min uppfattning är att lärarna måste vara mer tydliga och förklara för eleverna i 

undervisningen varför de utför experiment och vad de har för nytta med dem. Tydligheten i 

planeringar och kunskapskrav har blivit bättre dock upplever eleverna i år 9 att de har för lite 

inflyttande över innehållet. Vidare önskar de större variation i upplägg av lektioner och 

arbetssätt. Jag tycker att man ska vara mer tydlig för dem vilka ämnen ingår i no-ämnena till 

exempel att det är kemi, biologi och fysik vilket jag inte upplever att lärarna gör på den 

skolan. Lärarna i sexan måste börja om från början och förklara alla dessa begrepp för 

eleverna, då eleverna byter arbetslag efter år fem.    

Enligt de intervjuer som jag gjorde med de yngre barnen verkar eleverna vara ganska 

intresserade av no-ämnena, men vad händer med detta intresse? Är det så att eleverna inte 

hinner förstärka intresset i de lägre åldrarna? Min uppfattning är att det beror mycket på hur 



lärarna på högstadiet förhåller sig till undervisningen. Jag tror att det är stor skillnad mellan 

undervisningsmetoder och stoff i grundskolans tidigare år jämfört med grundskolans senare 

år. Detta påvisar också Persson (2003) då det på många skolor saknas utrustning och 

utbildning. Det kan vara så att i årskurs 9 blir det mer allvarligt med högre krav på 

prestationer men också betyg. Sedan är det viktigt tycker jag att man involverar eleverna i 

planeringen dels för att få reda på hur de vill ha uppläggningen av lektionerna och vad de vill 

lära sig mer om och dels vad de tror sig veta. Just på den skolan som jag gjorde min 

undersökning jobbar lärarna mycket med matriser och diskuterar mycket med eleverna vad 

det är som de ska kunna. Det är viktigt uppgift för mig och andra nyutbildade lärare med 

inriktning mot naturvetenskap och teknik att tänka på hur vi ska bevara elevernas intresse för 

naturvetenskap när de kommer till högstadiet. Lektionerna får inte bli för teoretiska tycker 

jag. Det bästa är att ha mer laborationer så att eleverna kan laborera och dra egna slutsatser. 

Eleverna måste få göra och uppleva saker praktiskt.  
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Bilaga 1 
 
Hej föräldrar! 
 
 
Mitt namn är Remzie Zullufi. Jag läste till Ma/No lärare på lärarutbildningen vid Växjö 
universitet och håller just på med mitt examensarbete. I detta arbete ska jag undersöka 
elevernas intresse om naturorienterade ämnen. Jag kommer att använda mig av intervjuer och 
jag undrar om Ni kan ge tillåtelse att jag intervjuar Ert barn kring deras intresse om NO och 
vad är det som gör ämnena roligt/tråkigt. Jag kommer att vända mig till elever i årkurs 4-6 
samt lärare. Barnens anonymitet garanteras. För att få svar på mina frågor önskar jag att Ni 
fyller i lappen och lämnar den till mig så fort så möjligt. 
 
Vid eventuella oklarheter kontakta mig på telefon eller e-mail. 
 
Med vänlig hälsningar: 
Remzie Zullufi 
Tel. 0472-136 67 
Mob. 0702 60 67 29 
e-mail. rzulb03@student.vxu.se 
 
 
 
Går det bra om jag intervjuar Ert barn?  Ja ----- Nej ---- 
 
Barnets namn ------------------------------------------ 
Förälderns namnteckning ----------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Bilaga 2 
 
Frågor till lärarna. 

 

1. Berätta lite om dig själv, vilken utbildning du har, hur länge har du jobbat här och med 

vilka åldrar? 

 

2. Vad känner du inför NO, intressant, lätt, roligt, ointressant, svårt, tråkigt? Varför  tycker 

du att det är …(beror på vad han / hon svarar)? 

 

3. Vad tror du om elevernas uppfattningar t.ex. om de ofta tycker att NO ämnet är intressant 

/ roligt eller ointressant / tråkigt? Vad tror du att detta kan bero på? 

 

4. Hur tydligare är ni när det gäller fysik, kemi och biologi och ser ni någon skillnad mellan 

pojkar och flickor? 

 

5. Gör du något speciellt för att fånga upp elevernas intresse för NO? 

 

6. Vad brukar du använda dig av: laborationer, teoripass eller utomhusundervisning? Vilka 

av dessa metoder föredrar eleverna? 

 

7. Brukar ni planera tillsammans med eleverna? 

 

8. Vad tror du, ges eleverna möjlighet att uppnå målen i NO? 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 3 

 

Frågor till eleverna 

 

1. Vilken klass går du i? 

2. Berätta lite om dig själv? 

3. Vilket ämne tycker du är bäst? Varför? 

4. Vad tycker du om NO? Är det intressant, roligt, lätt, svårt, ointressant, tråkigt med NO i 

skolan?   

5. Vad är det som är intressant/roligt eller ointressant/tråkigt med NO? 

6. Vad tycker du är mest intressant teoripass, laborationer eller utomhusundervisningar? 

7. Brukar ni planera tillsammans med lärarna vad ni ska göra under lektionerna? 

8. Tycker du att ni har för lite eller för mycket NO? 

9. Skulle du vilja ha mer eller mindre NO på schemat?  

 
 
 
 


