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ABSTRAKT 

 

Den här uppsatsen handlar om hur elever ser på ämnet Naturkunskap. Tidigare forskning 

tyder på ett minskande intresse för Naturkunskap bland elever. Undersökningar visar 

också på att elever har svårt att finna mening med ämnet.  

Syftet var att undersöka hur elever uppfattar Naturkunskap samt vilka faktorer som de 

upplever påverkar dessa uppfattningar. För att undersöka det här har intervjuer 

genomförts med elever i årskurs fem och årskurs sju. Resultatet som framkom av 

intervjuerna kopplades med tidigare forskning och motivationsteorier. Resultatet visar 

att eleverna egentligen inte saknar intresse för innehållet i Naturkunskap. Det tycks 

istället vara sättet att undervisa på som avspeglas i elevernas attityder till ämnet.  
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1 INTRODUKTION 

 

Flera undersökningar visar idag att elevers intresse för Naturvetenskap och teknik 

minskar, både i Sverige och internationellt. I skolverkets ”Attityder till skolan 2003”, 

framkommer att eleverna finner att de Naturvetenskapliga ämnena vare sig är roliga 

eller viktiga. Endast 34 procent av eleverna tycker att det är viktigt att uppnå goda 

kunskaper och färdigheter i Naturvetenskapliga ämnen, vilket är en minskning 

jämfört med år 1997 då andelen var 44 procent (Skolverket, 2004). Enligt flera andra 

undersökningar är eleverna överens om att Naturvetenskap är väsentligt och 

användbart för andra, men inte för de själva. De saknar intresse för Naturvetenskapen 

och anser att lektionerna i Naturvetenskap är tråkiga, svåra och saknar anknytning till 

vardagen (Lindahl, 2003). PISA 2006 har studerat 15-åriga elevers attityder och 

intressen för Naturkunskap. Studien visar att det finns ett tydligt samband mellan 

elevernas motivation, attityder och intresse för Naturkunskap och deras prestationer 

inom ämnet.  

De flesta mätningar som utförts, har dock i synnerhet fokuserat på grundskolans 

senare år, men enligt Lpo94 ska Naturvetenskap läras ut redan i grundskolans 

tidigare år (Utbildningsdepartementet, 1994).  

Syftet med utbildning i de naturorienterande ämnena är att göra naturvetenskapens 

resultat och arbetssätt tillgängliga. Utbildningen skall bidra till samhällets strävan att 

skapa hållbar utveckling och utveckla omsorg om natur och människor. Samtidigt 

syftar utbildningen till ett förhållningssätt till kunskaps- och åsiktsbildning som står i 

samklang med naturvetenskapens och demokratins gemensamma ideal om öppenhet, 

respekt för systematiska undersökningar och välgrundade argument (Skolverket, 

2000). 

Syftet med den här undersökningen är att studera hur eleverna uppfattar 

Naturkunskap. Stämmer det överens med tidigare forskning? Syftet är även att 

undersöka vilka faktorer som eleverna upplever påverkar deras uppfattningar kring 

ämnet.   
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2 BAKGRUND 

Det här kapitlet ligger till grund för undersökningen och innefattar bl.a. vad 

begreppet motivation är och hur motivation uppstår. Kapitlet belyser även vad 

tidigare forskning kommit fram till inom ämnet samt om eleverna upplever att 

Naturkunskap är nödvändigt för att leva i dagens samhälle.  

 

2.1 Motivation 

 

Begreppet definierar de omständigheter som hos en individ skapar beteendet mot 

olika mål. Motivation härstammar från det latinska ordet moveo vilket betyder ”röra” 

eller ”sätta i rörelse”. Ordet kommer från ordstammen ”motiv” och syftar på 

processer som aktiverar beteende samt upprätthåller och riktar det. ”Mål” är ett 

begrepp som är av betydelse för motivationsteorin. Motivation är önskan att nå ett 

mål. Det sker en växelverkan mellan motivation och mål, där målet är källan för 

motivationen (Dahlgren, 2001).  

Motivation innefattar hur känslor, förnuft och tankar flätas samman och är avgörande 

för de handlingar vi uträttar. Bakom varje aktivitet ligger känslor och förväntningar. 

Motivation är det som håller en aktivitet vid liv samt ger den mål och mening 

(Imsen, 2000).  

Det finns två typer av motivation: inre och yttre motivation. När en individ motiveras 

av en inre kraft och känner ett behov av att utföra något som ger en känsla av 

utveckling sker en inre motivation. När en person däremot utför en handling i 

förhoppning av att vinna något, få en belöning eller uppnå ett mål som i sig är 

ointressant för personen är det yttre motivation (Jerlang m.fl. 2006). 

 

2.2 Motivationsteorier 

 

Abraham Maslow var grundaren av motivationsteorin som bygger på behov och 

motiv. Han ansåg att alla människor drivs av behov som motiverar deras handling. 

Enligt denna teori söker barn tillfredställelse utifrån deras behov som sedan styr 

deras handling i en viss riktning. Tillfredställelsen kan i detta sammanhang ses som 

bekräftelse (Jerlang m.fl. 2006). 

Maslow utgick från den friska människan. Han ansåg att alla människor har ett 

medfött ”Själv” som delvis är unikt för varje individ samtidigt som det delvis är 

artomfattande. Detta ”Själv” har flera inre drifter som tar sig i uttryck i olika behov. 

Personligheten hos människan präglas av de behov som individen känner av starkast. 

Maslow menade att vissa människors fokus ligger främst på de självförverkligande 

behoven medan andra kanske är mer inställda på de fysiologiska behoven (Jerlang 

m.fl. 2006). 

Maslow byggde upp en behovspyramid som innehåller fem olika skikt. Den primära 

idén innebär att behoven på en lägre nivå måste vara tillfredsställda innan högre mål 

blir av betydelse för individen. De första och mest grundläggande skikten är, de 

fysiologiska behoven och trygghetsbehoven som utmärks av bland annat hunger, 
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törst, skydd och säkerhet. Därefter följer de sociala behoven som innefattar 

exempelvis vänner, gemenskap och kontakt. Självhävdelsebehoven är det fjärde 

skiktet, vilket utgörs av ett prövande av sina egna förmågor. Slutligen består det sista 

skiktet av behov av självförverkligande där den enskilda människans personliga 

utveckling ligger i fokus, upplevelser och uttryckande av det konstnärliga (Jerlang 

m.fl.2006). De här fem behoven ska ses i ett sammanhang, menar Imsen (2000). Det 

är viktigt att se människan som en sökande varelse. När ett mål eller ett behov är 

tillfredsställt är det alltid ett nytt som uppstår. Människan blir aldrig helt nöjd och 

söker alltid efter något mer. Vad individen eftersträvar beror ofta på hur andra behov 

blivit tillfredsställda (Imsen, 2000). 

Imsen (2000) anser att ”ha ambitioner, studera och utvecklas som person” passar in i 

de två översta skikten av Maslows behovspyramid. För att nå de målen måste de tre 

tidigare skikten vara tillfredsställda. Eftersom den här teorin förklara motivation 

utifrån vilka behov vi har, kan man konstatera att den i huvudsak beskriver inre 

motivation (Imsen, 2000). 

 

Behaviorismen 

Behaviorismen grundades i början av 1900-talet av den amerikanske psykologen 

John Watson. Han ansåg att behaviorismen skulle studera och observera reaktioner 

och beteenden i relation till miljön. Watson menade att människan var född med en 

uppsättning av reflexer dvs. aktiva förbindelser mellan stimulus (något som 

stimulerar) och reaktion. Reflexer är ärftliga och allt annat beteende utvecklas genom 

inlärning från miljön eller omgivningen. Skillnader mellan människor beror 

uteslutande på skillnader i inlärt beteende och miljöer, inte på ärftliga skillnader  

(Jerlang m.fl. 2006).  

Inom behaviorismen uppfattar man det yttre beteendet som det reella och verkliga. 

Lärandets kärna i den ursprungliga behaviorismen var betingning av reflexer. 

Watson utgick från klassisk betingning i sina inlärnings- experiment, vilket innebar 

att en viss påverkan alltid är förenad med en viss reaktion, utifrån beteendet. Den var 

utvecklad av den ryske psykologen Ivan Pavlov och hans berömda studier hos 

hundar, som visade hur djuren reagerar med betingade reflexer som svar på stimuli 

från omgivningen (Jerlang m.fl. 2006).  

Behaviorismen går ut på att inlärning sker genom att man förstärker (belönar) 

beteenden som är önskvärda eller bestraffar sådana beteenden som inte är önskvärda. 

Inlärningens syfte är att individen skall lära sig nya former av yttre beteenden. 

Watson menade att all utveckling och uppfostran består av att bygga upp betingade 

reflexer och vanor, vilka tillsammans utgör människans personlighet (Jerlang m.fl. 

2006). 

Imsen (2000) poängterar att känsloreaktionerna är en väsentlig beståndsdel i 

betingningssystemet. En del händelser bringar positiva känslor för en individ, medan 

andra resulterar i negativa. Individen försöker undvika situationer som ger en 

förkänsla av något otrevligt och drar sig hellre mot situationer som ger positiva 

känslor. På så vis kan undvikandet av smärta beskrivas som en belöning, medan 

önskan att undvika något kan betecknas som ett sökande efter ett behagligt tillstånd.  

I skolans värld kan man genom den här teorin konstatera att alla känsloreaktioner 

bygger på ett samspel mellan något som sker i en viss situation, individens behov 

samt de erfarenheter som individen bär med sig från tidigare händelser i hemmet och 
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i skolan. Olika situationer kan ge eleverna ångest. Kommentarer av läraren som är 

sårande eller rädsla för att göra bort sig inför klasskamraterna kan leda till att 

eleverna undviker att hamna i sådana situationer, som i sin tur kan leda till att skolan 

förknippas med dem. Det kan resultera i att eleven även börjar undvika skolan 

(Sjöberg, 1997).    

Sjöberg (1997) påpekar att bestraffningar och belöningar påverkar beteendet och bör 

användas med försiktighet med tanke på dess nackdelar. En av nackdelarna med 

belöning är t.ex. att de ofta eftersträvas i första hand. På så sätt blir inlärningen ett 

verktyg för att nå belöningen - inte att tillgodogöra sig och förstå själva kunskapen. 

Det resulterar i ett robotliknande beteende och inte mänskligt beteende som är 

problemlösande och uppfinningsrikt. I viss mån kan det motverkas om läraren ger 

belöning efter en verklig förståelse.   

 

Prestationsmotivation 

Prestationsmotivation beskriver önskan som människan har att genomföra något som 

är bra i förhållande till kvalitetsnormer. En individ som är starkt motiverad till att 

prestera vill klara av uppgifter, inte bara för att uppnå belöning och status, utan för 

att göra en bra prestation. Prestationsmotivation handlar om en positiv inställning till 

att själv kunna prestera och klara av saker och ting. Den är i första hand inte kopplad 

till viljan att belönas. Det handlar om inre motivation. En individ med hög 

prestationsmotivation försöker göra sitt bästa oavsett belöning (Imsen, 2000).  

Atkinson (1964) anser att prestationsmotivation innehåller två huvudsakliga 

komponenter: strävan till framgång och strävan för att undvika misslyckande. Han 

menar att de är två dragningskrafter som alltid fungerar tillsammans och konkurrerar 

mot varandra. Om individen lyckas eller inte med sin uppgift beror på vilken av 

krafterna som drar starkast. Det finns även andra faktorer som påverkar en individs 

strävan att prestera t.ex. personens allmänna begåvningsnivå, samt om uppgiften 

upplevs ha något värde för individen. Många känner ovilja att lägga ner tid och kraft 

på något som upplevs meningslöst och som kan innebära risken att misslyckas. Av 

det kombinerar Atkinson (1964) prestationsmotivationens beroende på både inre 

personlighetsdrag samt individens uppfattning av den yttre situationen.    

 

 

2.3 Tidigare forskning kring elevers attityder till ämnet 

Naturkunskap 

Ett problem inom forskningen kring attityder och intressen är att det som mäts kan 

betyda och skildra flera olika saker. Attityder till Naturkunskap kan vara uttryck för 

vad man tycker om undervisning, lärare, specifika innehåll eller hela ämnet. Glädje, 

självkänsla eller ångest som eleven känner för Naturkunskap kan också vara 

attityder. Det kan även vara påverkande signaler från föräldrar och vänner eller helt 

enkelt hur bra man lyckas prestera inom ämnet (Lindahl, 2003). 
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ROSE-projektet  

ROSE står för ”The Relevance of Science Education” och är en internationell studie 

som handlar om elevers attityder till olika innehåll i Naturvetenskap och teknik 

(Schreiner & Sjöberg, 2004). Grunden bakom ROSE-projektet är att det finns en 

avsaknad av relevans i läroplanen för Naturvetenskap och teknik, och att det 

förhindrar ett gott lärande och ett gediget ämnesintresse. ROSE-projektet urförs i 

slutet av den obligatoriska skolan i olika delar av världen och frågorna är uppdelade i 

sju kategorier: Vad vill jag lära mig, Mitt framtida jobb, Jag och miljöfrågorna, 

Mina NO-lektioner i skolan, Mina åsikter om Naturvetenskap och teknik, Mina 

erfarenheter utanför skolan och Jag som forskare. Syftet med ROSE-projektet är att 

sörja för empiriska bevis och stimulera teoretiska diskussioner om prioriteringar och 

alternativ om undervisning i Naturvetenskap och teknik. Förhoppningen är att sådana 

data, sett ur ett elevperspektiv, kan vara en viktig input till en informerad debatt 

kring hur man förbättrar relevansen, attraktionen och kvaliteten i undervisning i 

naturvetenskap och teknik så att den kan möta hopp och strävanden hos elever i en 

föränderlig värld (Schreiner & Sjöberg, 2004). Till studien används undersöknings-

instrumentet ”ROSE-enkäten” som samlar information av känslomässig och 

attitydmässig karaktär hos eleverna. Fokus ligger på aspekter som kan vara viktiga 

för hur elever engagerar sig i och relaterar till Naturvetenskaplig undervisning i 

skolan samt i livet utanför skolans väggar. ROSE-enkäten försöker beskriva de 

Naturvetenskapliga upplevelser som eleverna har, vilken form av erfarenheter de har 

och vilka intressen de har och hur detta också förhåller sig till Naturvetenskap och 

teknik i samhälle och skola (Schreiner & Sjöberg, 2004). 

ROSE-projektets resultat skiljde sig något mellan flickor och pojkar, men visade 

ändå att eleverna var mest intresserade av ämnen som rör elevens kropp och hälsa 

samt sjukdomar. Andra områden som hamnade längst upp på listan var frågor om 

rymden och fenomen som man fortfarande inte kan förklara. De områden som 

traditionellt behandlas i den Naturvetenskapliga undervisningen visade sig vara de 

minst populära bland eleverna. Bland dessa alternativ fanns bland annat en viktig del 

inom Kemin, nämligen atomer och molekyler (Schreiner & Sjöberg 2004; Sjöberg, 

2005). 

I Lindahls studie (2003) rankande eleverna sina skolämnen efter intresse. Här 

hamnade Fysik- och Kemiämnena längst ner, medan Biologiämnet hamnade högre 

upp tillsammans med de Samhällsvetenskapliga ämnena. Det verkar som att eleverna 

snarare vill lära sig om företeelser som vi inte kan förklara i nuläget och som man 

kan ha olika åsikter om, än om säkra fakta i läroboken (Schreiner & Sjöberg, 2004).  

Idag råder en kamp mellan vilka ämnen som ska läras ut i skolan. I hela världen 

läggs generellt mest tid i skolan på modersmålsundervisning, följt av matematik och 

därefter Naturorienterande ämnen (Sjöberg, 2005). I dagens allt mer teknologiska 

samhälle anses kunskaper i Naturvetenskap och Teknik gynna ett lands utveckling. 

En välutbildad befolkning kan arbeta med en teknologi, som driver samhället och 

dess välstånd framåt. I ett samhälle som blir mer och mer tekniskt avancerat måste 

det finnas personer som kan förenkla teknologin så att den blir tillgänglig för alla. 

Denna problematik leder till ett huvudargument: Att lära Naturvetenskap för att 

fungera i ett demokratiskt samhälle (Sjöberg, 2005). 

Pell och Jarvis (2001) har genomfört en undersökning angående vad elever mellan 

fem och elva år ansåg vara roligt att arbeta med inom skolans Naturvetenskap. De 

konstaterade att moment som experiment, läsning och experimentbeskrivningar var 
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uppskattade i den Naturvetenskapliga undervisningen, men att intresset falnade när 

undervisningen började handla om att skriva utan koppling till något experiment som 

genomförts. Enligt flera andra undersökningar är eleverna överens om att 

Naturvetenskap är väsentligt och användbart för andra, men inte för de själva. De 

saknar intresse för Naturvetenskapen och anser att lektionerna i Naturvetenskap är 

tråkiga, svåra och saknar anknytning till vardagen. (Lindahl, 2003).  

Lindahl (2003) konstaterar att elevers tid i grundskolans senare år utgör en 

avgörande fas, eftersom detta är en period där man grundar sina attityder till 

Naturvetenskap samt undervisningen om den. Det är dock inte 

Naturvetenskapsundervisningens väsentligaste uppgift att utveckla positiva attityder 

till ämnet, utan snarare att utveckla en kritiskt reflekterande attityd gentemot 

naturvetenskapen. Å andra sidan menar ungdomar själva att det måste ske en 

förändring av undervisningen inom Naturvetenskap för att kunna intressera fler 

ungdomar.     

Harlen (2007) anser att Naturvetenskap är en baskunskap som läsning, skrivning och 

räkning och den blir allt viktigare i dagens samhälle, eftersom tekniken utvecklas och 

berör många områden av våra liv. Undersökningar har uppenbarat att barnens 

attityder till Naturvetenskap formas tidigt i förhållande till andra ämnen och att barn 

vid tolv års ålder redan har bestämt sig för om de ska vara positiva till ämnet eller 

inte. Eftersom många elever i grundskolans senare år kommer till undervisningen i 

Naturvetenskap utan att ha de kunskaperna som de bör ha, är det en av orsakerna till 

att många tycker att ämnet är både svårt och tråkigt.  

Lindahl (2003) hävdar att elever är intresserade av Naturkunskap, men inte lika 

intresserade som de är av andra ämnen. Det är dock inte innehållet i Naturkunskapen 

utan mer undervisningen som gör att de inte är lika intresserade. Eleverna finner 

sällan syfte med att tillägna sig ett visst innehåll eller göra laborationer. De har svårt 

att se vilken betydelse kunskapen inom ämnet har i andra sammanhang och i deras 

egna liv. De får helt enkelt inte tillräcklig handledning för att se sammanhangen. 

Men det allra viktigaste är att undervisningens genomförande förändras. Eleverna 

önskar en större variation av undervisningen och en möjlighet att få inflytande över 

sitt eget lärande.  

John Dewey var grundare av progressivismen och fokuserade på det praktiska 

görandet. Dewey menade att människor erövrar kunskap genom att göra saker och att 

erfarenheterna leder till lärande dvs. Learning by doing..   

 

Uttrycken intelligent action och learning by doing återspeglar en syn på människan 

som aktiv gentemot sin omvärld, där utveckling är en arbetsuppgift för människan. I 

utbildningen måste då eleven ges möjlighet att aktivt pröva och experimentera… där 

individens intresse och aktivitet är utgångspunkten för ett målinriktat arbete där 

lärarna aktivt stimulerar, breddar och fördjupar elevens utveckling  

(Dewey, 2004, s 17). 
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2.4 Behövs Naturkunskap i dagens samhälle? 

 

Det här avsnittet belyser en väsentlig faktor för motivationen. För att motiveras till 

något krävs att man finner meningsfullhet. Personen måste känna behov eller nytta 

av något för att motiveras (Jerlang m.fl. 2006).  

Enligt Sjöberg (2005) kan Naturvetenskaplig undervisning uppfattas och användas 

på olika vis. Han lyfter fram argument för och emot Naturvetenskapens 

nödvändighet i samhället.  

Genom ett ekonomiskt perspektiv är det lönsammare att satsa på ungdomar med god 

skolning inom Naturvetenskap i dagens rådande postmoderna samhälle, där 

vetenskap och teknik blir allt viktigare. Det är en fördelaktig investering om 

människor har vetenskapen som en grund för att använda och förstå tekniken. Dock 

sker utvecklingen inom teknologin snabbt, vilket gör det svårt för skolan att hänga 

med i utvecklingen. Det blir då lönsammare för människor att införskaffa dessa 

färdigheter där de behövs, det vill säga på sina arbetsplatser och inte i skolan. Det 

finns inte något tydligt samband mellan en hög utbildningsnivå inom Naturvetenskap 

och ett lands välstånd och utveckling. Befolkningens utbildningsnivå påverkar inte 

ekonomin (Sjöberg, 2005). 

Genom ett nyttoperspektiv anser Sjöberg (2005) att Naturvetenskap behövs för att 

bemästra vardagslivet. Tekniska apparater är en del av vår vardag som vi ofta stöter 

på. Därför måste vi kunna behärska dem. Sjöberg finner samtidigt motsägelser till 

detta argument. Människor får ingen praktisk nytta genom att förstå Naturvetenskap 

bättre. Han menar att det inte alltid krävs några specifika färdigheter i dagens 

högteknologiska samhälle för att kunna använda tekniska utrustningar. Dagens 

tekniska apparater är så pass utvecklade så att ”vem som helst” kan använda dem. 

Ur ett demokratiperspektiv är det viktigt att medborgarna i ett demokratiskt samhälle, 

har kompetenser inom Naturvetenskap för att kunna delta i demokratin. 

Demokratiska beslut bör grundas på kunskap, förnuft och förhandling. I en 

demokratisk värld är medborgarna självständiga aktörer som kan påverka en 

situation. För att lyckas måste man kunna förstå och urskilja mellan ett bra och dåligt 

argument. De flesta politiska beslut har vetenskaplig och teknologisk förankring som 

t.ex. genteknologi, kväveutsläpp, användning av datorer mm. Därför är det viktigt 

med en vetenskaplig kompetens för att kunna följa diskussionerna och kunna 

bedöma om argumenten verkar trovärdiga eller inte. Man kan dock inte enbart bilda 

sig en uppfattning utifrån Naturvetenskaplig kunskap. Man bör även bilda sig en 

uppfattning utifrån attityder. I viktiga samhälliga beslut är Naturvetenskapliga och 

etiska problem sammanvävda. Det krävs ett kritiskt förhållningsätt och en kunskap 

om det aktuella problemet för att kunna ta beslut. De beslut som fattas bör kopplas 

till kunskap, etik och värderingar (Sjöberg, 2005).  

Genom ett kulturellt perspektiv anser Sjöberg (2005) att Naturvetenskap är en 

väsentlig del av människans kultur och kulturarv. De Naturvetenskapliga tankarna är 

bundna med konsten och filosofin. Eftersom skolans uppdrag bland annat går ut på 

ge insikt i människors kultur och kunskap, där målet utgörs av en allmänbildad 

befolkning, finns det ingen anledning att utesluta de Naturvetenskapliga ämnena. 

Trots att Naturvetenskap är en viktig del av vårt kulturarv, prioriteras inte 

Naturvetenskapliga ämnen lika högt som andra ämnen i skolan.  
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3 SYFTE 

 

Syftet är att ta reda på hur elever i årskurs fem och årskurs sju uppfattar ämnet 

Naturkunskap samt vilka faktorer som eleverna upplever påverkar deras 

uppfattningar.   

 

Frågeställningar: 

 Hur ser eleverna på ämnet Naturkunskap?   

 Vad är det som förklarar hur eleverna ser på ämnet?    
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4 METOD 

 

Här presenteras bl.a. hur undersökningen har genomförts samt vilken form av metod 

som använts för att nå undersökningens syfte.       

4.1 Undersökningsinstrument och tillvägagångssätt 

 

Undersökningsinstrumentet till undersökningen var intervju. Genom att intervjua är 

det möjligt att få fördjupad kunskap om t.ex. människors erfarenheter eller 

uppfattningar (Lantz, 2007). Det här examensarbetet eftersträvar en kvalitativ 

benämning av verkligheten. Därför används en öppen riktad intervjuform i den här 

undersökningen. De öppnare intervjuformerna riktar sig mot att förstå och skildra 

människors subjektiva erfarenheter och uppfattning av det fenomen som intervjuaren 

intresserar sig för (Lantz, 2007).  

Vid kvalitativa analyser anser Lantz (2007) att det är lämpligt att göra 

bandinspelningar, eftersom det kan ge flera infallsvinklar till analysen. En 

provintervju genomfördes med en av deltagarna för att kunna justera intervjumallens 

innehåll och upplägg. Efter en viss bearbetning av denna intervju konstaterades att 

intervjumallen (Bilaga 1) tjänade sitt syfte. Lantz (2007) anser att intervjuer som 

metod kan underlättas genom att göra provintervjuer. Vid dessa intervjuer bör 

intervjudeltagaren helst tillhöra samma kategori som ska de övriga som ska 

intervjuas. Denne person bör även uppmuntras till att kritisera innehåll samt 

intervjuns upplägg. Genom att därefter bearbeta provintervjun kan man förvissa sig 

om att intervjun uppfyller det syfte som undersökningen strävar mot (Lantz, 2007).  

Samtliga intervjuer ägde rum på intervjudeltagarnas skolor, där vi kunde sitta ostörda 

och genomföra intervjuerna med intervjumallen som grund (Bilaga 1). Samtalen 

inleddes med att intervjupersonen informerades om intervjuns syfte och ramar samt 

att de inspelade samtalen skulle förstöras. Därefter inleddes intervjun med att försöka 

lära känna varandra och sedan följde frågorna utifrån intervjumallen. Svaren till 

intervjufrågorna fördjupades genom följdfrågor för att få en vidare uppfattning om 

informanternas tankar. Intervjuerna varade mellan 20 till 30 minuter. Efter tolkandet 

av de inspelade intervjuerna transkriberades innehållet för att sedan analyseras 

kvalitativt. 

Intervjudeltagarnas svar och resonemang kring intervjufrågorna, kategoriserades i 

olika teman och sammanfattandes i resultatet. Även några citat som ansågs speglade 

intervjudeltagarnas resonemang valdes ut till uppsatsens resultatkapitel. Resultatet 

diskuterades sedan genom att kopplas till tidigare forskning inom området. 

 

 

4.2 Undersökningsgrupp 

 

Intervjudeltagarna var fyra elever i årskurs fem samt fyra elever i årskurs sju på en 

skola i en liten kommun i Kalmar län. Valet av att intervjua de här olika årskurserna 

grundas i att få en bild av elevernas uppfattningar av Naturkunskap, både inom 
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grundskolans tidigare och senare år. Efter telefonkontakt med rektor och 

klassföreståndare på skolan bestämdes datum för intervjuerna. Eftersom eleverna i 

undersökningen var under 15 år sändes information hem till föräldrarna där påskrift 

godkände deltagandet.  Intervjudeltagarna valdes därefter slumpvis efter vilka som 

var intresserade att delta i undersökningen.    

 

 

4.3 Forskningsetik 

 

När man undersöker och analyserar innebär det att man granskar och bedömer 

undersökningsdeltagarnas upplevelser och uppfattningar. Därför måste man visa 

undersökningsdeltagarna största möjliga respekt, samtidigt man inte heller kan välja 

att undanhålla resultat som är relevant för undersökningens syfte. Uppsatsens 

genomförande kom därför att följa Vetenskapsrådets riktlinjer för forskningsetik 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

När det gäller informationskravet informerades intervjudeltagarna om 

undersökningens syfte samt villkoren för deras deltagande t.ex. att intervjuerna 

dokumenterades genom bandinspelningar och att dessa inspelningar sedan 

förstördes. De informerades även om hur materialet skulle komma att användas, att 

vem som helst kommer kunna ta del av resultatet och att alla intervjudeltagare var 

anonyma i uppsatsen (Vetenskapsrådet, 2002). 

Intervjudeltagarna informerades om samtyckeskravet. Vilket innebär att de har rätt 

att själva bestämma över sin medverkan i undersökningen, och att de kan avbryta sin 

medverkan när de vill utan att det påverkar dem med negativa följder. Elever under 

15 år ska även ha målsmans godkännande (Vetenskapsrådet, 2002).  

Angående konfidentialitetskravet blev de berörda intervjudeltagarna informerade om 

att de inte skulle kunna identifieras i den färdiga uppsatsen (Vetenskapsrådet, 2002).  

Intervjudeltagarna har även informerats om nyttjandekravet. Det insamlade 

materialet kommer inte att användas för kommersiellt bruk eller andra icke-

vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

4.4 Reliabilitet och validitet   

 

Validitet innebär att man måste veta att det som undersöks är det man avser att 

undersöka, det vill säga man måste veta att man har god validitet. Reliabilitet innebär 

att man måste veta att undersökningen görs på ett sätt som är tillförlitligt vilket 

betyder att den har god reliabilitet. Reliabilitet innebär även att man ska kunna 

genomföra undersökningen fler gånger och få samma resultat varje gång, oberoende 

av vem som utför undersökningen. Dessa två begrepp står i förhållande till varandra 

och kan inte existera ensamma. Hög reliabilitet behöver inte betyda hög validitet, 

dock betyder fullständig reliabilitet fullständig validitet (Patel & Davidsson, 2007; 

Lantz 2007).Den här undersökningens reliabilitet är relativt god i och med att 
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intervjuerna och situationerna var förhållandevis lika för alla. Detta för att uppnå en 

så god tillförlitlighet som möjligt. Dock kan reliabiliteten brista något eftersom 

intervjuerna endast tolkades av en person. Risken finns att misstolkningar av de 

inspelade intervjuerna kan ha uppstått. Patel och Davidsson (2007) beskriver att 

kvalitativa studier kan vara svåra att formatera om från tal till skriftspråk eftersom 

t.ex. gester, betoningar och kroppsspråk försvinner när man gör om samtalet till 

skrift.  

Med hänsyn till undersökningens reliabilitet har jag försökt att beskriva 

genomförandet av intervjuer och tolkningar väl. Men eftersom undersökningen 

studerar människor, kan det vara svårt att få samma resultat upprepade gånger 

eftersom intervjudeltagarna kan uppfatta de ställda frågorna olika från tillfälle till 

tillfälle. 

För att undersökningen skulle uppnå god validitet utfördes en provintervju med 

syftet att kunna justera intervjumallens upplägg och innehåll. Efter en viss 

bearbetning av denna intervju ansågs att intervjumallen (Bilaga 1) tjänade sitt syfte. 

Lantz (2007) anser att intervjuer som metod kan underlättas genom att göra 

provintervjuer. Vid dessa intervjuer bör intervjudeltagaren helst tillhöra samma 

kategori som ska de övriga som ska intervjuas. Denne person bör även uppmuntras 

till att kritisera innehåll samt intervjuns upplägg. Genom att därefter bearbeta 

provintervjun kan man förvissa sig om att intervjun uppfyller det syfte som 

undersökningen strävar mot (Lantz, 2007). 

En intervju blir heller aldrig den andra lik eftersom det uppkommer följdfrågor på 

grund av intervjudeltagarnas olika svar. Därför kan det vara ett problem om man har 

tänkt jämföra svaren med varandra. Fördelen med intervjuer är naturligtvis att det 

ges möjlighet att gå in mer på djupet (Patel & Davidsson, 2007). 

Man skulle även kunnat använda sig av andra undersökningsmetoder som till 

exempel observationer av eleverna under Naturkunskapslektioner. På så sätt hade 

man kanske fått in andra infallsvinklar till den kvalitativa analysen.  
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5 RESULTAT 

I det här avsnittet framkommer examensarbetets resultat av intervjuerna. De olika 

svaren från intervjuerna kategoriseras efter syftets frågeställningar som grund. De 

kategoriseras i följande rubriker:  

 Hur ser eleverna på ämnet Naturkunskap?  

 Och vad är det som påverkar hur eleverna ser på ämnet? 

 

 

5.1 Hur ser eleverna på ämnet Naturkunskap? 

Här redovisas elevernas bild av Naturkunskap samt hur de upplever de olika 

underämnen inom Naturkunskapen. 

 

5.1.1 Elevernas uppfattningar av Naturkunskap  

 

Tanken var att eleverna skulle reflektera över Naturkunskap i stort som ämne, men 

de kopplade ofta intresset för ämnet med hur undervisningen såg ut. Majoriteten av 

de intervjuade eleverna ansåg att Naturkunskap var intressant ibland, men att vissa 

ämnen inom Naturkunskapen förelåg mer intressanta än andra. Flera elever ansåg 

ändå att Naturkunskap var viktigt. De flesta eleverna hade en positiv inställning till 

Naturkunskap men menade att de olika ”underämnena” t.ex. Fysik föreföll mindre 

intressant än de andra. 

Jag tycker att NO är roligt ibland och ibland tråkigt. Vissa ämnen är roliga och vissa ämnen 

är tråkiga och jobbiga och svåra (elev åk 7). 

Eleverna ansåg att deras uppfattningar gällande de olika ämnena inom Naturkunskap 

berodde på hur delaktiga de själva fick vara under undervisningen. Det som lärdes ut 

fick heller inte vara för komplicerat.   

Det är kul så länge man förstår… blir det för svårt är det inte roligt Jag tycker att Fysik är 

sådär men oftast ganska svårt, Biologi också, om man inte pratar om människor, det är kul! 

Kemi är det ämne som är roligast i NO (elev åk 7). 

 

 

5.1.2 Vilket ämne anser eleverna är roligast inom Naturkunskap? 

 

Eleverna var förvånansvärt eniga kring den frågeställningen. Det ämne inom 

Naturkunskapen som tilltalade eleverna mest var Kemi med motiveringen att det 

hände mer på de lektionerna än inom de andra ämnenas lektioner. Eleverna menade 

att de under Kemilektionerna inte blev stillasittande i lika hög grad som under 

lektionerna inom de andra Naturorienterande ämnena. Biologi kom på de intervjuade 

elevernas andraplats. Sist kom Fysik vilket var det ämne som endast en elev ansåg 

var roligast.  
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Kemi för att det händer mer saker. Man får försöka själv och jag förstår vad läraren menar 

och det är häftigt att se vad som händer i labbarna (elev åk 5).  

Jag tycker Kemi är roligast för att man får experimentera och göra saker själv (elev åk 5). 

 

Eleverna ansåg att Kemi var det roligaste ämnet. Det bjöd in till delaktighet och 

eleverna menade att det var viktigt att de kunde se och relatera kunskap till vad som 

hände i experimenten.  

Labbarna i Kemi är roligast. Det händer coola saker och man vet inte vad som ska hända. Det 

är roligare att lära sig om Kemi för att man får se vad som händer och inte behöver läsa så 

mycket (elev åk 7). 

Eleverna ansåg även att Biologi var intressant, men det berodde på vad som 

innefattades. De föredrog att arbeta om människan, hur kroppen fungerar samt om 

djur och natur.  

Biologi för att man får lära sig om naturen runt omkring oss och hur människokroppen 

fungerar (elev åk 7). 

 

Flera elever var även intresserade av djur men poängterade att det då skulle vara 

”riktiga djur”. 

Jag vill lära mig mer om riktiga djur. Toffeldjur är t.ex. jättetråkigt (elev åk 7)! 

 

 

5.1.3 Vilket ämne anser eleverna är tråkigast inom Naturkunskap? 

 

Eleverna ansåg att Fysik var de ämnet som var minst attraktivt. De menade att Fysik 

var svårt och tråkigt och att det innehåller komplicerade ord som var svåra att förstå. 

Vissa elever ansåg även att Biologi var tråkigt med anledning av det var för mycket 

stillasittande, läsande och skrivande.  

Jag tycker att fysik är tråkigast för att det är mycket att läsa och det är konstiga ord. Biologi 

är inte heller så kul för att vi skriver och läser mest och gör inte så mycket. Och så är sånt 

inte så spännande (elev åk 7). 

 

En av eleverna menade att Biologi var ett meningslöst ämne: 

Djur och biologi. Det är tråkigt och meningslöst (elev åk 5). 

 

 

5.1.4 Vad eleverna vill lära sig mer om inom Naturkunskap 

 

De flesta eleverna i årskurs fem vill lära sig mer om människokroppen, djur och 

natur medan eleverna i årskurs sju var mer intresserade av att lära sig mer om 

kemiska reaktioner, atombombers konstruktion och om frågor som det idag inte finns 
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något svar på t.ex. vad som finns bortom universum. Generellt visade sig intresset 

även här främst vara inom Kemi- och Biologiämnena.  

Jag vill lära mig mer om kemiska reaktioner i Kemin… och mera om eld och smällar och 

sånt (elev åk 7). 

Jag vill lära mig mera om djuren för att jag älskar djur och vill jobba med det när jag blir stor 

(elev åk 5). 

 

 

5.2 Vad är det som påverkar hur eleverna ser på ämnet? 

Under den här rubriken skildras tolkningar av vad eleverna anser påvekar deras 

uppfattningar till Naturkunskap samt vad de själva anser krävs för att de ska lära sig 

något.  

 

5.2.1 Intresse och delaktighet 

 

Eleverna kopplade ofta intresset för ämnet med hur undervisningen såg ut. Eleverna 

menade att Naturkunskap i generell bemärkelse var ett intressant ämne, men att de 

olika underämnena visade sig vara mer intressanta än andra. Det ämne som tydligt 

visade sig vara populärast bland de intervjuade eleverna var Kemi. Motiveringen var 

att lektionerna upplevdes mer lutfyllda och spännande, samtidigt som de fick vara 

delaktiga praktiskt i undervisningen laborationer. Eleverna menade att de under 

Kemilektionerna inte blev stillasittande i lika hög grad som under lektionerna inom 

de andra Naturorienterande ämnena. Fysik tyckte eleverna var svårt och innehöll 

komplicerade ord. 

Biologi var ett relativt omtyckt ämne. Eleverna var intresserade av 

människokroppen, djur och natur men påpekade att de var missnöjda med 

undervisningen.  

Biologi är tråkigt för att det är nästan bara att skriva och läsa och det händer inget kul (elev 

åk 7). 

 

För att lära sig nya färdigheter ansåg eleverna att en viktig faktor var att det måste 

vara intressant och roligt. De menade att det är viktigt att känna att det man ska lära 

in är meningsfullt. En annan viktig faktor som eleverna påpekade var än en gång att 

de själva vill vara praktiskt delaktiga.   

Det man ska lära sig måste vara intressant och roligt. Det är svårt att lära sig något om det 

inte finns någon mening med det. Man måste liksom vilja lära sig det och veta att varför det 

är bra att kunna det (elev åk 7). 

 

I NO så lär jag mig bäst genom att få göra saker t.ex. labbar. Jag tycker det är svårt att lära 

sig nåt om man bara läser om tråkiga saker (elev åk 7). 

 

Eleverna lyfte även fram att de lär sig bäst genom samarbete med klasskamrater och 

att arbetsmiljön runt omkring bör vara optimal.   
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När man jobbar två och två och får prata och diskutera saker. Och så måste det vara arbetsro 

(elev åk 5). 

5.2.2 Naturkunskapens nödvändighet  

 

Eleverna menade att en viktig faktor för skapa motivation till ett ämne var att det 

måste kännas meningsfullt. Det rådde delade meningar om vad eleverna ansåg att de 

kunde ha för nytta av ämnet. De flesta hävdade att lärdom inom Naturkunskap var 

viktigt för vissa framtida yrken.  

Det beror på vad man vill jobba med. Och att man vet att det finns farliga saker som man bör 

undvika och såna saker (elev åk 5).  

Om man vill bli brandman så måste man kunna de farliga tecknen. Om man vill bli läkare så 

måste man kunna lite om hur människor och djur ser ut innanför (elev åk 7). 

 

Andra menade att kunskap inom ämnet var väsentligt för klara av livet i vardagen 

”…för att veta vad man kan blanda i maten och inte blanda…”(elev åk 5). Eleverna 

menade även att de kunde ha nytta av ämnet genom känna igen växter och djur och 

på så sätt urskilja vilka som t.ex. var ätliga eller oätliga.    

 

Om man är ute i skogen och ser ett djur så vet man vilket djur det är man ser eller om man 

ska plocka svamp så vet man vilka som är giftiga (elev åk 5). 

 

Två elever ansåg dock att det inte fanns någon mening med att inneha kunskap inom 

Naturkunskap överhuvudtaget.  

Jag vet inte.. jag tror man klarar sig utan NO. Det viktigaste är väl att man kan läsa och 

skriva och sånt (elev åk 7). 

 

5.3 Resultatanalys 

 

Det tycks finnas ett samband mellan elevernas praktiska delaktighet under 

lektionerna och ämnets popularitet. Eleverna verkar anse att ämnet blir mer intressant 

beroende på hur delaktiga de själva får vara under lektionerna. Lektionerna måste 

även vara spännande där det kan inträffa oväntade händelser för att eleverna ska 

vidbehålla intresset. Eleverna vill hellre ”göra än höra”. De vill finna mening och 

nytta med ämnet för att tillägna sig det. Eleverna anser även att den kunskap de ska 

tillägna sig inte får vara för svår. Vilket de påpekar att den kan vara inom Fysiken.  

Det här sambandet kan även kopplas till vad eleverna önskar lära sig mera om inom 

Naturkunskap. Undervisningen av Kemi tycks vara lustfylld och intresseväckande 

vilket resulterar i att eleverna vill lära sig mer inom det ämnet Eleverna utrycker 

positiva attityder till Kemi där lektionerna erbjuder spännande experiment samt 

bjuder in till att låta dem göra egna experiment, reflektera och diskutera kring dessa. 

Det här tyder på att intresset för t.ex. Kemi beror på hur undervisningen av ämnet ser 

ut. Vilket i sin tur kan leda till ett ökat intresse för att lära sig mer inom ämnet. En 
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jämförelse mellan det populäraste ämnet som i det här fallet är Kemi och det minst 

populära ämnet Fysik, visar att Kemins praktiska undervisning är avgörande. 

Modellen nedan gestaltar hur elevernas intresse för Naturkunskap påverkas av hur 

lektionerna i ämnet ser ut.       

 

Praktisk delaktighet och spännande lektioner                 Intresse för ämnet   

  

Mindre delaktighet och ”tråkiga” lektioner Mindre intresse för 

ämnet 

 

Med praktisk delaktighet i detta sammanhang menas lektioner där eleverna själva får 

göra någonting och lära praktiskt genom t.ex. experiment. Eleverna anser att det är 

roligare att lära sig någonting i Kemi för att de kan se och relatera kunskap till vad 

som händer i experimenten. De lyfter även fram vikten av att få samarbeta och 

diskutera kring det som hände i experimentet. Ämnet måste även vara intressant och 

kännas meningsfullt för att kunskapen ska tillägnas. De vill finna en mening och 

nytta med ämnet även utanför skolans värld. Eleverna kunde finna nytta med ämnet 

inom vissa kommande yrken samt att vissa basala kunskaper för att kunna klara av 

vardagslivet var nödvändiga.    
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6 DISKUSSION 

 

6.1 Hur ser eleverna på ämnet Naturkunskap och vad är det 

som förklarar deras uppfattning? 

 

6.1.1 Elevernas uppfattning av Naturkunskap 

 

Vad som framkom av den här undersökningen visade sig skilja sig bitvis från 

tidigare forskning. Enligt Lindahl (2003) hamnade Fysik- och Kemiämnena längst 

ner när eleverna fick ranka sina ämnen i skolan. Biologi hamnade högre upp 

tillsammans med de Samhällsvetenskapliga ämnena. Resultatet som den här 

undersökningen visar tyder på att eleverna anser att Fysik fortfarande är det minst 

omtyckta ämnet, men rankar Kemi högre än Biologi. Eleverna anser att Kemi är mest 

uppskattat och menar att det händer mer på lektionerna. De får själva vara mer 

delaktiga. De anser även att Kemilektionerna med tillhörande experiment är mer 

spännande än de övriga ämnena inom Naturkunskapen.  

ROSE-projektets resultat visar att eleverna är mest intresserade av sådant som rör 

människokroppen, hälsa och sjukdomar. Ämnen som rymden och fenomen som 

fortfarande är ouppklarade är även uppskattade (Schreiner & Sjöberg 2004; Sjöberg 

2005). Eleverna i den här uppsatsens undersökning visar på liknande intressen. De 

vill bl.a. lära sig mer om rymden och vad som finns bortom universum, 

människokroppen och djur. Generellt visade sig dock att det största intresset även här 

låg inom Kemiämnet och därefter inom Biologin.  

Harlen (2007) anser att elevers attityder till Naturvetenskap formas tidigt i 

förhållande till andra ämnen och att elever redan vid tolv års ålder bestämt sig för om 

de ska vara positiva till ämnet eller inte. Eftersom många elever i grundskolans 

senare år kommer till undervisningen i Naturvetenskap utan att ha de kunskaperna 

som de bör ha, är det en av orsakerna till att många tycker att ämnet är både svårt och 

tråkigt. Eleverna i den här undersökningen är relativt positiva till Naturkunskap. 

Dock får man ha i åtanke att de går i årskurs fem och sju, vilket innebär att de inte 

kommit tillräckligt långt i Naturkunskapsundervisningen än för att mönstret inte ska 

kunna brytas. Elevernas uppfattningar av Naturkunskap är positiv men intresset 

skiljer sig inom de olika ämnena. Dock verkar det som att eleverna kopplar sina 

positiva/negativa inställningar till hur undervisningen inom varje ämne ser ut. 

 

6.1.2 Undervisningsmetoder påverkar intresset 
 

 

Det visade sig finnas ett samband mellan undervisningen av ämnet och ämnets 

popularitet. Fick eleverna vara praktiska delaktiga under lektionerna ökade intresset 

för ämnet. Eleverna ansåg att lektionerna måste vara spännande där det kan inträffa 

oväntade händelser för att eleverna ska vidbehålla intresset. Eleverna utryckte 

positiva attityder till Kemi där lektionerna erbjöd spännande experiment samt bjöd in 
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till att låta dem göra egna experiment, reflektera och diskutera kring dessa. 

Undervisningen av Kemi tycktes vara lustfylld och intresseväckande vilket 

resulterade i att eleverna ville lära sig mer inom det ämnet. Det här kan tyda på att 

intresset för Kemi berodde på hur undervisningen av ämnet såg ut. Utifrån Maslows 

behovspyramid bör eleverna ges möjlighet att testa sina egna förmågor. När de 

behoven väl är tillgodosedda kan eleverna motiveras till att lägga fokus på den 

personliga utvecklingen (Jerlang m.fl. 2006; Imsen 2000). Därför är undervisningens 

arbetssätt och innehåll viktig, precis som eleverna i undersökningen anser samt 

Lindahl (2003) hävdar. Eleverna bör ges möjlighet att aktivt pröva och 

experimentera för att utvecklas. Utgångspunkten ska vara individens intresse och 

aktivitet där läraren aktivt ska stimulera och fördjupa elevernas utveckling (Dewey, 

2004).        

Flertalet elever ansåg att Biologin var intressant men tråkig. De menade att 

lektionerna inte var lika lustfyllda och att det mest handlade om att sitta still för att 

läsa och skriva. Fysikämnet var det ämne som eleverna hade mint intresse för. De 

menade att ämnet var svårt och att det innehöll för komplicerade ord. Även här var 

eleverna inaktiva i undervisningen. Pell och Jarvis (2001) konstaterade i sin 

undersökning att elever mellan fem och elva år ansåg att Naturkunskap var ett roligt 

ämne. Experiment, läsning och experimentbeskrivningar var uppskattade, men att 

intresset avtog när undervisningen började handla om att skriva utan koppling till 

något experiment som genomförts. Lindahl (2003) menar eleverna är intresserade av 

innehållet i Naturkunskap men att de är missnöjda med själva undervisningen. 

Eleverna som den här undersökningen har granskat anser att Biologi- och 

Fysiklektionerna är tråkiga p.g.a. för mycket inaktivitet, läsning och skrivning. Ändå 

visar resultatet precis som Lindahl (2003) hävdar, att intresset för ämnets innehåll 

finns men att det görs tillgängligt på ett sätt som inte behagar eleverna. Det här visar 

att eleverna är intresserade av Naturkunskapens olika områden, men att de är 

missnöjda med hur undervisningen ser ut inom de olika ämnena. 

Kanske finns det ett samband mellan Biologilektionernas upplägg och den 

undervisning som Pell och Jarvis (2001) beskriver som handlar om att skriva om 

något som eleverna inte kan relatera till? Förändras även Kemiundervisningen till att 

bli mer likt Biologiundervisningens stillasittande och skivande utan något att direkt 

relatera till finns risken att intresset tappas även för Kemiämnet (Pell & Jarvis, 

2001).   

 

6.2 Vad krävs för att skapa intresse för Naturkunskap? 

 

6.2.1 Känsla av meningsfullhet 

 

Eleverna i den här undersökningen ansåg att en viktig faktor för skapa motivation till 

något, var att det måste kännas meningsfullt. Jerlang m.fl. (2006) stärker elevernas 

påpekande och menar att de måste känna behov av eller nytta av något för att 

motiveras. Lindahl (2003) menar att eleverna sällan finner syfte med Naturkunskaps- 

undervisningen och att de har svårt att se vilken betydelse kunskapen inom ämnet har 

i andra sammanhang och deras egna liv. För att motiveras till något krävs att de 

finner meningsfullhet. De flesta eleverna i den här undersökningen såg mening med 
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Naturkunskapen för bl.a. framtida yrken. Elevernas intresse för Naturkunskap 

relaterat till Maslows behovspyramid kan ge en förklaring till hur eleverna motiveras 

inom ämnet. Eleverna måste först och främst känna ett behov av att tillägna sig 

Naturkunskap. De måste finna nytta och mening med kunskaper inom ämnet även 

utanför skolas väggar (Jerlang. m.fl. 2006).   

Sjöberg (2005) argumenterar för och emot Naturvetenskapens nödvändighet i 

samhället. Han samtycker med eleverna och hävdar att Naturkunskap är nödvändigt 

inom en del yrken, men inte alla. Därför anser han att den kunskap som krävs inom 

specifika yrken bör läras ut på arbetsplatsen, inte i skolan. Eleverna menade även att 

baskunskaper inom ämnet är väsentliga för att klara av vardagslivet. Sjöberg (2005) 

stärker deras påstående och anser att det är av fördel att ha god kunskap inom ämnet 

för att leva i dagens högteknologiska samhälle. I ett samhälle som blir mer och mer 

tekniskt avancerat måste det finnas personer som kan förenkla teknologin så att den 

blir tillgänglig för alla. Han menar vidare att det krävs kunskap inom 

Naturvetenskapen för att kunna delta i demokratin och på så vis förstå och urskilja 

bra och dåliga argument. Man bör ändå ha i åtanke att det krävs mer än endast 

Naturkunskap. Etik och värderingar är också betydelsefulla (Sjöberg, 2005). 

Två elever i undersökningen såg dock ingen mening med att inneha kunskap inom 

Naturvetenskap. De elever som inte finner någon vidare mening med Naturkunskap 

gör inte sitt bästa för att nå kunskap och förståelse. Likt behaviorismens 

inlärningsteori förstärks beteendet (inlärningen) genom belöning (betyg) (Jerlang 

m.fl. 2006). De eleverna ser inga fördelar med att lära Naturkunskap men gör ändå 

sitt bästa för att nå goda betyg. Formen av yttre motivation ter sig på så vis när 

eleverna utför inlärningen, som för eleven egentligen är ointressant, i förhoppning av 

att belönas (Jerlang m.fl. 2006).   

 

6.3 Slutsats 

 

I Skolverkets ”Attityder till skolan 2003”, framkommer att eleverna varken upplever 

de Naturvetenskapliga ämnena som intressanta eller viktiga (Skolverket, 2004). 

Lindahl (2003) hävdar att elever finner Naturkunskap viktigt och användbart för 

andra, men inte för de själva. De saknar intresse för ämnet och menar att lektionerna 

i Naturkunskap är svåra, tråkiga samt saknar anknytning till vardagen.  

Flera forskare är bekymrade för att elever i dag saknar intresse för Naturkunskap.  

Undersökning i den här uppsatsen visar att det finns ett intresse för 

Naturvetenskapligt innehåll bland eleverna. Problemet är dock att skolan inte klarar 

av att möta eleverna på den nivå där de önskar att bli bemötta. Slutsatsen som dras av 

den här undersökningen är således att eleverna har ett intresse för själva ämnet 

Naturvetenskap, men att det är undervisningen om den som uppmärksamhet måste 

riktas mot. Ökad betydelse ges då till om vad och hur läraren väljer att undervisa, 

eftersom det resulterar i elevernas uppfattningar gentemot skolans 

Naturvetenskapliga undervisning. Det handlar om att genom undervisningen möta 

eleverna och hitta ett sätt att förmedla ämnets innehåll så att kunskapen värdesätts 

och ses som meningsfull. 
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6.4 Förslag till vidare forskning 

 

Den här undersökningen har belyst hur elever uppfattar Naturkunskap. Ett förslag till 

vidare forskning är att istället studera lärares attityder till ämnet. Det är trots allt 

lärare som förmedlar kunskap, attityder och värderingar. Därför är det intressant att 

undersöka hur deras attityder till ämnet ser ut, vad attityderna grundas i samt vilka 

konsekvenser de kan leda till.    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



23 

7 REFERENSLISTA 

 

Atkinson, J.W. (1964). An introduction to motivation. Princeton: N.J.  

 

Dahlgren, H. (2001). Lärprocessen. Om målmedvetet lärande. Solna: Ekelund. 

 

Dewey, J. (2004). Individ, skola och samhälle. (Fjärde utgåvan). Stockholm: Natur 

 och kultur. 

 

Harlen, W. ( 2007). Varför naturvetenskap? Vilken sorts naturvetenskap? I Red: 

 Harlen, W. Våga språnget. Stockholm:Liber. 

 

Imsen, G. (2000) Elevens värld: introduktion till pedagogisk psykologi. Lund:

 Studentlitteratur. 

 

Jerlang E., Egeberg, S., Halse, J., Jonassen, A-j., Ringsted, S. & Wedel- Brandt B. 

(2006) Utvecklingspsykologiska teorier, Fjärde upplagan, Liber AB 

Stockholm 

 

Lantz, A. (2007). Intervjumetodik. Lund: Studentlitteratur 

 

Lindahl, B (2003). Lust att lära naturvetenskap och teknik? Göteborg: Göteborgs 

Universitet. 

 

Patel, R & Davidson, B. (2007). Forskningsmetodikens grunder. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Pell, T. & Jarvis, T., 2001. Developing attitude to science scales for use with children  

of ages from five to eleven years. International Journal of Science Education. 

23:  847-862. 

 

PISA (2006) 15-åringars förmåga att förstå, tolka och reflektera naturvetenskap,    

 matematik och läsförståelse. www.skolverket.se sökdatum: 101215 

 

Schreiner, C & Sjöberg, S. (2004). Sowing the seeds of ROSE. 

http://www.uv.uio.no/ils/english/research/projects/rose/publications/sowing-

rose.pdf sökdatum: 101118 

 

http://www.skolverket.se/
http://www.uv.uio.no/ils/english/research/projects/rose/publications/sowing-rose.pdf
http://www.uv.uio.no/ils/english/research/projects/rose/publications/sowing-rose.pdf


24 

Sjöberg, L. (1997). Studieintresse och studiemotivation: en analys av de 

 grundläggande faktorerna. Stockholm: Nordstedt. 

 

Sjöberg, S. (2005). Naturvetenskap som allmänbildning – en kritisk ämnesdidaktik 

(2nd ed.). Lund: Studentlitteratur 

 

Skolverket (2000) Kursinformationssystemet för skolan, naturorienterade ämnen                                     

http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=23&skolfo

rm=11&id=3878&extraId=2087 sökdatum: 101118 

 

Skolverket (2004) Sammanfattning av Attityder till skolan 2003. 

          www.skolverket.se sökdatum: 101117 

 

Utbildningsdepartementet (1994). Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och 

de frivilliga skolformerna. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer. 

 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Elanders Gotab Tillgänglig på Internet: 

http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/H0014.pdf sökdatum: 101206 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=23&skolform=11&id=3878&extraId=2087
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=23&skolform=11&id=3878&extraId=2087
http://www.skolverket.se/
http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/H0014.pdf


1 

 

BILAGA 1 

Intervjumall 

 

Vad är din uppfattning av NO? 

 

Varför tycker du så? Förklara hur du tänker! 

 

Vad skulle du vilja lära dig mer om inom NO? Varför? 

 

Vilket ämne tycker du är roligast inom NO? Varför? 

 

Vilket ämne tycker du är tråkigast inom NO? Varför? 

 

På vilket sätt lär du dig bäst nya saker? 

 

Vad kan man ha för nytta av NO i livet? 

 


