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Abstrakt 

Undersökningar såsom PISA, TIMSS och ROSE visar att svenska 

grundskoleelevers kunskaper och intresse för naturkunskap är 

bristande. 

Gemensamt visar undersökningarna att både kunskaperna och intresset 

sjunker med åren och därför är det viktigt att höja intresset för 

naturvetenskapliga ämnen. (PISA 2010-09-06 , TIMSS 2010-09-09 & 

ROSE 2010-08-26). 

 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på gymnasielärares och 

gymnasieelevers uppfattning av naturkunskapsundervisningen. Samt 

att undersöka hur undervisningen påverkar elevernas intresse med 

utgångspunkt i Dahlöfs ramfaktorteori, Vygotskijs utvecklingsteori samt 

Piagets undervisningsteori. För att få en bild av uppfattningen bland 

eleverna och lärarna på våra utvalda skolor i Västernorrland, så har vi 

utfört enkätundersökningar. 

Inom naturkunskapsundervisning är det individuella upplägget 

ingången till elevernas intresse. Problemet har alltså inte en generell 

lösning eftersom inlärning sker på individuell nivå.  

Den slutsats vi kan dra av denna begränsade undersökning, är att en 

relativt stor andel elever är ointresserade av naturkunskap och tycker 

inte heller att det är roligt. Vi kan alltså konstatera att vår undersökning 

går helt i linje med de större undersökningarna. 

 

Positivt är dock att många elever ser nyttan med naturkunskap trots att 

de anser att ämnet är tråkigt och ointressant. Det tolkar vi som att 

skolan lyckas få eleverna en bit på vägen genom att påvisa nyttan med 

naturkunskap. 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: PISA, TIMSS, Naturkunskapsundervisning, 

Kunskap/intressebrist, Gymnasieskolan 
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 Inledning 

Under vår lärarutbildning till gymnasielärare inom Naturkunskap har 

vi blivit medvetna om att det råder ett avtagande intresse för 

naturvetenskapliga ämnen inom skolan i allmänhet och då 

gymnasieskolan i synnerlighet. Flertalet nationella och internationella 

studier som TIMMS, ROSE och PISA visar alla att elevers intresse för 

naturkunskap har minskat. Bland annat PISA och även ROSE 

presenterar alarmerande rapporter som pekar på bristande kunskaper 

på grund av just det sjunkande intresset hos eleverna (PISA 2010-09-06 

samt ROSE 2010-08-26). 

I rapporter från Sveriges universitet och högskolor framgår ett minskat 

antal sökande till vetenskapliga kurser och program (Högskoleverket 

2010-11-10). Helldén (2005) vill poängtera vikten av att forska kring 

elevernas intresse av att välja naturvetenskapliga studier. Han hävdar 

också att det finns en problematik i att försöka höja elevernas intresse 

för naturvetenskapliga ämnen. 

 

Naturkunskap är ett kärnämne på gymnasiet och en grund för fortsatta 

studier inom naturvetenskap (skolverket 2010-09-08). Eftersom vi anser 

att behovet i samhället finns för utbildade inom naturvetenskap så ökar 

därför behovet av att höja elevernas intresse för ämnet. Enligt Diamond 

(2006) är det viktigt att läraren motiverar eleverna och de måste få se 

meningen med naturvetenskaplig utbildning. Diamond (2006) säger 

vidare att elevernas intresse ökar om undervisningen kopplas till deras 

uppfattning och vardagsupplevelser. 

PISA-projektet har kommit fram till att 15-åriga elevers intresse inom 

naturvetenskapliga ämnen ligger nära deras vardagsuppfattningar. Det 

vill säga att ungdomar bryr sig till exempel inte direkt om hur kroppen 

och dess organ fungerar utan vardera könet bryr sig mer indirekt om 

hur kroppen fungerar. Killars intresse ligger i regel mer åt hur man 

tränar kroppen för att bygga upp muskler och tjejer är ofta mer intresse-

rade av hur man äter rätt för att hålla en slank och fin kropp (PISA-

projektet, 2010-08-30). 

 

Enligt Vygotskij ska man inte ta kunskapen inom skolämnena ur sitt 

naturliga sammanhang, för om man gör det tappas motivationen hos 

eleverna och därmed sjunker deras intresse för att lära sig ämnet (Brå-

ten, 1998). 
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 Bakgrund 
 

Skolans statliga styrning 

Om man granskar skolan ifrån ett utifrånperspektiv, så är det lätt att 

ställa sig frågande till vad det är för verksamhet som bedrivs där och då 

även ifrågasätta vad för kunskaper eleverna får i skolan. Rapport på 

rapport presenteras i både forskarvärlden och media där man redovisar 

hur bristande svenska elevers kunskaper och intresse i bland annat 

matematik och naturkunskap är (PISA 2010-09-06 samt ROSE 2010-08-

26). Frågan som många ställer sig i ett sådant skede är varför man då 

inte gör något åt det här, eftersom man i skolan är så väl medveten om 

att det ser ut så här. Man kan undra om lärarna har en så pass stor 

egenbestämmanderätt att hon/han kan forma sin undervisning på ett 

sådant sätt att det både passar elevgruppen, tidsplanen, budgeten och 

det rådande samhällsklimatet? För att svara på den frågan så måste man 

börja nysta i vad som styr skolan och på vilket sätt det i sin tur påverkar 

läraryrket. 

 

Till skillnad från många andra akademiska yrken, så står läraryrket 

under en kraftig statlig styrning då det gäller målsättning och 

värdegrund. En följd av detta är att staten har ett stort intresse av att 

utföra regelbundna uppföljningar av utbildningsväsendet (Dimenäs, 

2007). Eftersom skolan styrs av staten, så innebär det att de politiska 

svängningarna i samhället även reflekteras i att den statliga styrningen 

över skolan också varierar kraftigt. Under skolans tidiga historia så har 

detta återspeglats på att man ibland har ansett att skolan har varit för 

flummig men även ibland för hårt styrande. I och med utformningen av 

Lpo 94 och Lpf 94 så har politikerna enats om att det ska vara ordning 

och reda i skolan, men att det däremot finns ett relativt stort 

tolkningsutrymme för läraren (Dimenäs, 2007). Praktiskt uttryckt så 

innebär detta att läraren får mål som eleverna skall kunna uppnå efter 

genomförd och avslutad kurs, men det är lärarens uppgift att bena ut de 

didaktiska frågorna; vad, hur, vilka, när och var? 

 

Frågan vad handlar om att kunna välja bland de olika områdena, vad 

kan vara lämpligt att ta upp? Vad ska jag ta upp inom detta område? 

(Dimenäs, 2007). 
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Hur skall undervisningen utformas? Skall man bara hålla föreläsningar, 

eller ska dessa varvas med laborationer? Ska eleverna få göra 

projektarbete, eller temaarbete? (Dimenäs, 2007). 

 

Vilka är eleverna? Hur gamla är de? Vad har de för inriktning på sitt 

gymnasieprogram? Vad har de för intressen, bakgrund och 

förkunskaper? (Dimenäs, 2007). 

 

När i kursen är det lämpligt att lägga just ett avsnitt? Finns det fördelar 

eller nackdelar att lägga vissa avsnitt efter varandra och så vidare? 

(Dimenäs, 2007). 

 

Var är också en fråga som handlar om sorteringen av olika avsnitt, dvs. 

var i planeringen som just detta skulle passa bra in (Dimenäs, 2007). 

 

Frågan varför är något som inte tas upp i detta sammanhang eftersom 

det är den delen som läraren själv inte har någon bestämmanderätt 

över. Forskare har i undersökningar och studier kunnat enas om att det 

är just varför-frågan som är den svåra delen för eleverna att ta till sig. Då 

elever frågar läraren varför man måste lära sig om just ett område, så är 

det inte alltid så pedagogiskt korrekt att endast referera till läroplanen 

eftersom den enligt undersökningar kan upplevas främmande, 

ointressant och byråkratiskt av eleverna (Dimenäs, 2007). Om man som 

lärare istället kan omformulera svaret så att man väver in elevens 

intresseområde i det så har man som lärare öppnat upp ett helt annat 

utgångsläge bland eleverna, eftersom det kan få dem att känna sig 

delaktiga och intresserade av området (Dimenäs, 2007). 

 

Då man ögnar igenom kursplaner för grundskolan och gymnasieskolan, 

så kan man se att det mesta som förmedlas är kunskaper riktade mot 

skilda tillfällen i livet (Skolverkets kursplaner för grundskolans 

naturorienterande ämnen, 2010-09-07 samt gymnasieskolans 

naturkunskap A, 2010-08-31). Den naturvetenskapliga världsbilden och 

de fakta som presenteras i undervisningen är tänkt att eleverna ska 

kunna bära med sig som en tolkningsbas för att kunna förstå omvärlden 

och det samhälle som vi lever i (Linde, 2006).  

 

Tidigare i skolans historia så hade man ett helt annat synsätt då det 

gällde undervisning och utbildning inom yrkesförberedande 

utbildningar på gymnasienivå, än vad man har idag. De kunskaper som 

eleverna förskaffade sig där var avsedda för att komma till nytta i deras  
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kommande yrkesliv, inte för hela livet. Det vill säga att all undervisning 

var vinklad för att passa in i det yrkesförberedande program som eleven 

valt att läsa. På ett sådant sätt så hade man en smidigare ingång i 

elevernas intressevärld, genom att till exempel ta hänsyn till det faktum 

att en elev på fordonsprogrammet kanske inte har samma 

intresseområde som en elev på frisörprogrammet och så vidare. 

För att kunna förstå och se varför dagens gymnasieskola ser ut som den 

gör, så måste man gå längre tillbaka i historien. Yrkesutbildningar är 

något som inte har funnits lika länge som folkskola och läroverk. 

Yrkesutbildning var tidigare något som inte bedrevs av staten, utan det 

sågs mer som en lösning som stod under samhällets ansvar. 

Man utformade då lärlingsplatser och det innebar att barn och 

ungdomar fick lära sig yrken på plats ute i verkligheten istället för i 

skolan. Men 1918 kom en proposition om inrättande av praktiska 

ungdomsskolor. Detta förslag innebar att allmänna ämnen och 

yrkesteori skulle läras ut i skolorna men den yrkespraktiska 

verksamheten skulle fortfarande vara utlagd på arbetsplatserna och det 

då var fortfarande de yrkesaktiva männen och kvinnorna som skulle stå 

för den utbildningsdelen (Linde, 2006). 

 

År 1966 införde man något som man kallade för det nya gymnasiet, med 

detta införande så omformade man också kursplanerna för de ingående 

ämnena. I naturkunskap så ledde omformuleringen till att kursplanen 

ansågs bli för omfattande och för teoretisk. Under den här perioden 

fanns det relativt få utbildade lärare inom naturkunskap, så att man var 

tvungen att ta in outbildade och då också ofta oerfarna lärare för att 

undervisa. Detta gjorde att dessa ”lärare” hade svårt för att sortera i det 

angivna stoffet och det ledde i sin tur till att eleverna ansåg att allt flöt 

ihop till en svårförstålig massa (Riis, Andersson, Bävertoft, Engström, 

Grahn, Lindberg, Lindberg, Marklund; Myrberg, Noonan, Norlin & 

Pilström, 1988). 

Under 1970 fick man ett större intresse för elevaktiverande arbetssätt 

och man hade då inom skolvärlden påverkats av diverse pedagogisk 

tillströmning. Detta ledde till att man införde en sammanhållen 

organisation som man döpte till Gymnasieskolan, det var en organisation 

som sammanfogade den tidigare yrkesskolan, fackskolan och 

gymnasiet. Gymnasieskolan blev då indelad i ett antal linjer, vissa var 

studieförberedande och andra yrkesförberedande. 

Innebörden av denna omorganisation blev att tiden för yrkesämnet  
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förkortades avsevärt eftersom det nu även skulle finnas tid för de 

allmänna ämnena (Linde, 2006). Under denna period så omformulerade 

man kursplanerna för de naturvetenskapliga ämnena och man 

minskade ner på de obligatoriska delarna och förenklade och tog då 

bort en hel del begrepp. Man fick nu även ordning på lärartätheten i 

skolan och det gjorde att ämnet naturkunskap kunde stärkas. Man  

räknar i dag med att det var under denna period som man gjorde flest 

framsteg för att stärka ämnet naturkunskap i skolan (Riis, et al, 1988). 

I ett förslag 1986 så väcktes idén om att all gymnasieutbildning skulle 

vara treårig och att kurserna skulle vad man kallade modulindelas, 

vilket innebar att samma kurs skulle ges till alla elever oavsett 

inriktning. Det vill säga alla elever som till exempel läste matematik A, 

skulle läsa exakt samma kurs, med samma upplägg och innehåll, syftet 

med denna förändring var att göra gymnasieskolan mer flexibel och 

utforma utbildningen så att eleverna skulle ha större valmöjligheter 

efter avklarad gymnasieutbildning, oavsett val av utbildningsinriktning. 

I den nu gällande läroplanen för gymnasieskolan, Lpf 94, så har man 

omformat alla gymnasieprogram till treåriga och de allmänna ämnena 

har fått ännu större utrymme. Programmen är breda och 

variationsmöjligheterna är stora. Alla utbildningar/program är numera 

utformade att så de har två syften, både att vara yrkesförberedande men 

även att vara studieförberedande inför högskola om man vill välja den 

vägen (Linde, 2006). 

 

Läroplansupprättande är något krångligt, eftersom det sker på flera 

olika nivåer, såsom statliga styrdokument, kommunala skolplaner och 

lokala arbetsplaner. Lärarens uppgift blir i detta att tillämpa 

läroplanerna (Linde, 2006). 

 

Lärarens arbete kan enligt Carlgren (1999) beskrivas i tre olika sfärer, 

arbetet före lektionen, arbetet under lektionen och arbetet efter 

lektionen. Arbetet som sker under lektionen i klassrummet är det som 

kopplas till lärares praktik. Då det gäller att formulera kursplaner, så 

måste läraren vara den som är praktikern och ska därför kunna stå för 

den praktiska synvinkeln på hur man kan omforma de teoretiska 

planerna och de nationella målen till konkret och möjlig 

skolverksamhet. Men ett problem som uppstår i detta är att lärare 

varken i sina akademiska studier eller genom praktisk verksamhet är 

utbildad i att upprätta kursplaner. Det är en arbetsuppgift som anses 

vara relativt ny inom detta yrke (Carlgren, 1999). Då man som lärare 

utformar kursplaner, så måste man ta i beaktande att även själva  
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undervisningsprocessen måste få påverka innehållet i undervisningen. 

Didaktiken eller förmedlandet av kunskaper kan man inte se som en 

enkelspårig kanal enligt Dahllöf (1967), utan det är en process som ingår 

i formandet av innehållet. 

 

Skolverket har förstått hur förvirrande och komplicerat 

gymnasieskolans styrdokument kan te sig. Därför har de på sin hemsida  

försökt att i enkla korta stycken att bena upp och förklara huvuddragen 

i de styrdokument som ger gymnasieskolan dess struktur: 

 
"I skollagen anges skolans grundläggande uppdrag och de övergripande målen för skolans 

verksamhet. Läroplanen anger skolans värdegrund, grundläggande riktlinjer och mål. 

Programmål, kursplaner och betygskriterier anger kraven i undervisningen. Varje kommun 

skall fastställa en skolplan och varje skola en arbetsmiljöplan. Programrådet syftar till att stärka 

samverkan mellan skola och arbetsliv. Skolkonferensens syfte är att öka inflytandet för 

eleverna."( http://www.skolverket.se/sb/d/2312/a/12878) 

 

Dahllöfs ramfaktorteori 

Under 1960-70 talet utarbetades nya skolreformer och en av de följderna 

av det var att intresset för pedagogisk forskning ökade. Bland andra så 

var Urban Dahllöf en av dem som hoppade på denna våg och 

publicerade 1967 boken Skoldifferentiering och undervisningsförlopp. De 

studier som han genomförde i samband med utformandet av ovan 

nämnd bok visade på att man inte kan dra slutsatser om den ena eller 

den andra elevsammansättningen ger ett bättre eller sämre resultat, utan 

att det finns en hel del faktorer som spelar in och påverkar 

undervisningsprocessen. Några av dessa faktorer kan till exempel vara 

undervisningsformer, elevers bakgrund, lärarens stoffval och val av 

undervisningsmaterial (Dahllöf, 1967). 

 

Dahllöfs arbete, som han till viss del genomförde tillsammans med Ulf 

P. Lundgren, blev grunden till vad som kallas för ramfaktorteorin. Man 

kan enkelt förklara denna teori med att vissa faktorer som man inte 

direkt kan se ha något samband med elevers studieresultat ändå kan ha 

en stor inverkan på undervisningsprocessen. 

Ramfaktorteorin utgår från en mycket enkel tankefigur som säger att: 

om inte förutsättningen f är för handen kan inte handlingen h utföras 

och således finns det alltid ett begränsat frirum för möjliga handlingar 

(Linde, 2006). Denna teori har haft stor betydelse för den skolpolitiska 

debatten och reformtänkandet genom att höja medvetenheten hos de 

styrande om att innehållsliga reformer måste få genomföras gemensamt 
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med reformer om andra statligt reglerade beslut, såsom antagning, 

elevsammansättning, tidsåtgång, resurser, decentralisering, 

utvärderingssystem mm (Linde, 2006). 

 

Vygotskoijs teori 

”Vygotskijs utvecklingsteori handlar om både utveckling och 

undervisning” (Bråten, 1998, s.104). 

 

Vygotskij talar om att elever har en utvecklingszon där den 

psykologiska utvecklingen och den sociokulturella utvecklingen vävs 

samman och bildar undervisningsprinciper (Bråten, 1998). 

Bråten (1998) beskriver Vygotskijs teorier och menar att det är 

grundläggande att fånga upp eleven där den befinner sig och därifrån 

jobba med individens egna kognitiva processer.  

 

Vygotskij hävdar att man inte endast kan se elevernas kunskaper utifrån 

den utvecklingsnivå de befinner sig i utan även de kognitiva 

processerna som ägt rum påverkar samt att man ska kunna se och ana 

den potentiella vidareutvecklingen den individuella eleven kan uppnå. 

För att eleven ska kunna nå upp till sin potentiella vidareutveckling så 

menar Vygotskij att det bara kan ske under vissa omständigheter som 

till exempel i ett samspel mellan lärare och elev i skolan. Det blir således 

en undervisningssituation med in- och utlärning i ett samspel mellan 

elever och lärare. Även ett samspel mellan elever där vissa har nått en 

högre utvecklingsnivå anser Vygotskij vara av avgörande betydelse för 

elevens utveckling (Vygotskij, 1978). 

 

Det är inte i första hand samarbetet i sig som är viktig utan det är det 

som den individuella eleven lär sig utav samarbetet. Därmed har 

lärandeprocessen en stor betydelse för elevernas kunskapsutveckling 

(Bråten, 1998). Enligt Dimenäs (2007) så menar forskare att 

undervisningen blir mer bestående om eleverna får vara en del i 

stödjande samtal i relation till experimenterandet istället för att fokus 

bara läggs på experimenterandet. Dessa stödjande samtal ska inte vara 

en envägskommunikation och bara komma från vuxna eller från lärare, 

utan också vara en del i kommunikationen elever emellan. 

Under 1980-talet fick man igång en debatt angående naturvetenskaplig 

undervisning i och med att några arbeten av Lev Vygotskij 

uppmärksammades (Andersson, 2008). 
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Vygotskij var enligt Bråten (1998) positiv till integrerad undervisning 

och ogillade skolans nuvarande uppdelning av respektive ämne samt 

ämnesinnehållets uppdelning. Vidare hävdar Bråten (1998) att Vygotskij 

ansåg att kunskapen inte bör tas från sitt naturliga sammanhang för då 

tappar man motivationen hos eleverna när de inte får se en helhet. 

Eleverna måste få lära sig ämnet där den är naturligt, alltså ska eleverna 

lära sig om naturen ute i naturen och inte i något annat sammanhang, 

med detta sätt får de en helhet och koppling till sin vardag. 

 

En central punkt i Vygotskijs teori är att i undervisningens planering 

utgå från de psykologiska processerna som eleven befinner sig i (Bråten, 

1998). Genom att utgå från de psykologiska processerna som är 

sammankopplade med de olika ämnena i skolan anser Vygotskij att 

eleverna vidareutvecklas (Vygotskij, 1978).  

 

Piagets teori 

Piaget (1951) var förespråkare för barns psykologiska processer och kom 

fram till utvecklingsteorin för barn och hur de utvecklas till en 

fullvärdig vuxen medlem av samhället. Piaget hävdade att barn 

utvecklas i olika steg eller stadier som är väldigt åldersbetingade 

(Piaget, 1951). De olika stadierna har länge och över stora delar av 

världen legat till grund för skolans indelning i till exempel lågstadiet, 

mellanstadiet och högstadiet samt gymnasieskolan med olika åldrar och 

anpassad undervisning efter barnens utvecklingsstadie (Askland, 2003). 

Enligt Andersson (2008) blev Piagets stadieteori mycket kritiserad av 

forskare världen över, men det fick i stort sett bara goda följder i och 

med att man började ställa nya frågor kring elevers förståelse av 

naturvetenskapliga innehåll, såsom ljus, värme, elektricitet, rörelse, 

materians omvandling, liv och utveckling. 

 

Sjøberg (2005) hävdar att skolans naturvetenskapliga ämnesinnehåll är 

långt ifrån anpassat till där eleverna befinner sig i mognad och 

vardagsföreställningar. Att undervisningen anpassas efter eleverna är 

viktigt enligt Piagets teorier om inte det naturvetenskapliga innehållet 

ska bli för abstrakt för eleverna. Han talade också om att eleverna inte 

riktigt kunde skilja på att förstå ämnet eller att förstå lektionen (Piaget, 

1972). Piaget talar om att skolan måste fungera så att den frigör och inte 

hämmar barns tänkande (Piaget, 1972). Just det abstrakta tänkandet 

utvecklas inte förrän i åldern 11-16 år och fortsätter utvecklas under 

gymnasietiden. Elever i gymnasieskolan använder därför enligt Piaget  
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(1951) de nyinlärda abstrakta begreppen mer än gärna och diskuterar 

med varandra. Genom diskussionen får eleverna ett mer nyanserat och 

utvecklat begreppsförståelse och därmed också ett allt mer utvecklat 

abstrakt tänkande (Piaget, 1951). 

 

Enligt Piagets teori sker inlärning och utveckling hos barn genom 

cirkelreaktioner vilket innebär att barnet har en reflex som i sin utförelse 

bildar ett behov varpå barnet försöker uppnå det nya behovet. När 

barnet väl nått till det nya behovet utlöses ett nytt behov och barnet 

vidareutvecklas (Piaget, 1951, Askland, 2003). Som exempel för att 

förtydliga cirkelreaktioner kan nämnas är när ett litet barn reser sig upp 

på alla fyra en dag och då upptäcker att världen består av så mycket 

mer, varpå behovet av att lära sig krypa uppstår. Piaget menar att 

människan anpassar sig och organiserar för att förstå omgivningen runt 

oss. Assimilation och ackommodation är två sätt som påverkar vår 

anpassning, assimilation innebär att vi anpassar nya erfarenheter i vårt 

sätt att tänka, med ackommodation menas att vi ändrar på gamla 

invanda tankesätt (Piaget, 1951). När båda processerna har skett har 

även en anpassning till det nya skett. Organisation är något människor 

behöver för att strukturera och få grepp om vår vardag och naturen och 

samhället runt oss. Från början kan världen verka väldigt kaotisk men 

efterhand menar Piaget att vi organiserar världen runt omkring och på 

det viset får en tydligare och strukturerad bild (Piaget, 1951).  

 

Att utgå från elevens intresse 

Vi anser att de nya styrdokumenten Lpf 94 för gymnasieskolan ger ett 

stort utrymme för variationsmöjligheter i skolans undervisning. 

Andersson (2001) uttrycker ”att ’elevperspektivet’ är en 

intresseväckande ingång till naturvetenskapens värld” (s.7). Varför 

skulle man då inte i naturkunskapsundervisningen kunna utgå från 

elevernas intresse och perspektiv utan att för den sakens skull hamna 

utanför ramen för vad eleverna ska uppnå för mål i Naturkunskap.  

 

Sjøberg (2005) påpekar att det är viktigt att ta hänsyn till elevernas 

intresse när man planerar och lägger upp sin undervisning, framförallt 

är det viktigt att ha i åtanke vart elevernas intresse finns när ämnets 

innehåll presenteras, detta för att kunna fånga upp och få med sig 

majoriteten av eleverna i undervisningen. Problemet kan ligga i att 

naturkunskap som ämne upplevs abstrakt och långt ifrån verkligheten 

för eleverna.  
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Det som borde vara naturligt i allra högsta grad och ligga eleverna nära 

till hands eftersom naturen finns runt om oss hela tiden, är ändå svårt 

att förstå och greppa. Orsaken till denna upplevelse kan vara att 

naturvetenskapen har en egen språkdräkt, vilket innebär att det inom 

ämnet finns ett sätt att resonera och tänka (Andersson (2008). Lika gäller 

för andra yrkesgrupper som till exempel läkare med sitt språk att förstå 

varandra inom gruppen. Det som krånglar till det hela är att inom den 

naturvetenskapliga vokabulären används svåra ord och begrepp som till 

vardags kanske används i annan betydelse (Strömdahl, 2002).  

 

Eleverna har ett eget språkbruk sen tidigare och det kan därför kännas 

svårt när de i stället ska ta till sig det naturvetenskapliga språkbruket. 

När eleverna får lära sig att begreppen de använder i sitt vardagliga 

språkbruk även används inom naturvetenskapen, fast med annan 

betydelse har de lättare för att förstå naturvetenskapen. När eleverna 

lärt sig begreppen så har de också lättare för att förstå sammanhangen 

och hur till exempel de fysikaliska lagarna fungerar. Exempelvis lär de 

sig att arbete betyder något annat än de är vana vid sen tidigare 

erfarenheter (Sjøberg, 2005).  

 

Att naturvetenskapen upplevs abstrakt och onaturligt kan mycket väl 

bero på att eleverna känner att de hamnar i ett distanserat läge med sina 

egna vardagsföreställningar på ena kanten och naturvetenskapens 

tankesätt på den andra kanten. Hur skulle man då som lärare kunna 

ändra undervisningen så att eleverna upplever naturvetenskapen 

mindre onaturlig? Ja man skulle till exempel kunna koppla 

undervisningen mer till det de är intresserade av för att börja där, för att 

senare gå vidare in på naturvetenskapens områden, dessutom kan man 

som lärare försöka ge eleverna en koppling till deras verklighet som 

finns nära dem (Andersson, 2001 och 2008). Det som vi anser måste 

uppmärksammas är risken som finns då undervisningen formas efter 

elevernas intresse, de vet inte alltid vad som är väsentligt att lära sig 

inom naturvetenskapen.  

 

Det är enligt skolverkets läroplan, Lpf 94 lärarens uppgift att ge 

eleverna en god naturvetenskaplig grund för en fortsatt utveckling mot 

en hållbar natur och samhälle. Ur en hållbar utvecklingssynpunkt ligger 

ett stort ansvar på lärare för hur naturvetenskapsämnet presenteras för 

eleverna, helt enkelt att ”rätt” ämnesinnehåll når fram till eleverna. Det 

är viktigt som lärare att tänka på hur det naturvetenskapliga ämnet blir 

mer naturligt och intressant för eleverna, även Andersson (2001) skriver  
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om vikten att höja intresset för det naturvetenskapliga ämnet inom 

skolans undervisning. 

 

Forskning kring att höja intresset för naturvetenskap 

Helldén (2005) tar upp frågan ”varför bry sig om ungdomars attityder 

till naturvetenskap”? (s.32). Det är en fråga som grundar sig på det 

minskade intresset bland elever att söka sig till naturvetenskapliga 

program på gymnasiet. Det är också en fråga som är viktig med tanke 

på att i Sverige är antalet studenter som söker och antas till 

naturvetenskaplig utbildning på högskolor och universitet väldigt lågt. 

Detta sker inte bara i Sverige utan gäller generellt sett över hela världen 

och framförallt så är det en låg andel kvinnor som söker sig till 

naturvetenskapliga utbildningar. Det är därför enligt Diamond (2006) 

viktigt att höja intresset för naturvetenskapliga ämnen och dessutom 

locka in allt fler ungdomar och i synnerhet kvinnor till dessa 

utbildningar. Helldén (2005) uttrycker också en oro inför att vi i Sverige 

ligger långt ner i förhållande till andra länder som Japan, USA, 

Tyskland, Danmark, Nederländerna, Frankrike och Storbritannien, om 

en jämförelse görs med andel studenter som antas, utexamineras och får 

en högskoleexamen/universitetsexamen inom naturvetenskapliga 

utbildningar. Enligt Helldén (2005) befinner vi oss lågt även med tanke 

på framtida och nutida tillgång på kvalificerad arbetskraft inom 

naturvetenskapliga yrken. 

 

PISA-projektet 

”PISA (Programme for International Student Assessment) är ett OECD-

projekt som har till syfte att undersöka i vilken grad respektive lands 

utbildningssystem bidrar till att femtonåriga elever, som snart kommer 

att ha avslutat den obligatoriska skolan, är rustade att möta framtiden.” 

(Skolverket, 2010-09-08). 

PISA undersökningen är uppdelad i tre olika kunskapsområden: 

Matematik, naturvetenskap och läsförståelse och är en undersökning 

som utförs vart tredje år, med start år 2000 (Sjøberg, 2005). 

Meningen med denna undersökning har varit att utvärdera om 

femtonåringar har kunskaper som är viktiga att bära med sig som väl 

fungerande samhällsmedborgare. 

Syftet med undersökningen är alltså inte främst att utvärdera elevers 

kunskaper i förhållande till olika länders läro- och kursplaner, man kan 

ändå se att PISA på flera punkter överensstämmer med det som finns 

skrivet i svenska kursplanerna för naturvetenskapliga ämnen (PISAs  
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svenska resultatsammanställning från 2001, 2010-09-06). 

I PISA deltar både deltagande OECD-länder och icke deltagande OECD-

länder. I PISA 2000 deltog 32 länder, i PISA 2003 41 länder, däribland 

samtliga 30 OECD-länder och i PISA 2006 deltog 57 länder. I PISA 2009 

deltog 66 länder (PISA-projektet, 2010-08-30). Varje gång man genomför 

undersökningen har man satt fokus på olika kunskapsområden, men 

trots detta så undersöker man alla kunskapsområden varje gång, vilket 

möjliggör jämförelser över tid. Vid första undersökningen, i PISA 2000, 

var läsförståelse huvudområde. I PISA 2003 var det matematik och i 

PISA 2006 var naturvetenskapen i centrum. I PISA 2009 så hade man 

läsförståelse återigen som huvudområde (Sjøberg, 2005). 

 

Varje elev får arbeta med ett prov i två timmar och det består både av 

öppna frågor och flervalsfrågor. Eleverna får även besvara en enkät med 

bland annat frågor om sin bakgrund, sitt lärande och även engagemang  

och motivation. Utöver detta så får skolornas rektorer besvara frågor 

om t.ex. lärandemiljö, lärarnas kompetens och engagemang samt 

elevernas inställning och beteende (PISA-projektet, 2010-08-30). 

 

PISA-projektet är organiserat av OECD och dess medlemsländer. Där 

har OECD tillsatt en styrelse, Pisa Governing Board (PGB), där varje 

land som deltar i studien har en representant. I Sverige har Skolverket 

det yttersta ansvaret för PISA och representerar Sverige i PGB (PISAs 

svenska resultatsammanställning från 2001, 2010-09-06). 

 

2006 deltog Sverige för tredje gången i PISA, denna gång var det alltså 

naturvetenskapen som man fokuserade på. Omkring 400 000 elever 

deltog totalt det året. Dessa representerade 23 miljoner 15-åringar. I 

Sverige deltog 4 621 elever i 198 skolor. Majoriteten var 15-år och gick i 

grundskolans år nio (PISA-projektet, 2010-09-06). 

Undersökningen utförs så att man undersöker och utvärderar hur elever 

använder teorier, modeller, begrepp och naturvetenskapliga arbetssätt 

för att tolka, bedöma och kommentera olika texter med 

naturvetenskapligt innehåll (Sjøberg, 2005). 
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Resultat och slutsatser av den naturvetenskapliga  

undersökningen i PISA 

Enligt undersökningen som genomfördes 2006 så presterar svenska 15-

åriga elever i årskurs 9, precis som OECD-genomsnittet. 12 OECD-

länder och 6 icke OECD-länder presterar på en betydligt högre nivå än 

Sverige. Elever i Finland är de som klarar sig absolut bäst i 

naturvetenskap enligt undersökningen. Kanada, Japan och Nya Zeeland 

är andra OECD-länder som presterar mycket bra. Men även elever i icke 

OECD-länderna Hongkong-Kina, Taiwan och Estland visar höga 

resultat (PISA-projektet, 2010-09-06). Sveriges resultat är bättre än 

Norges och Islands men ligger ungefär på samma nivå som Danmarks 

resultat. I den första omgången av PISA, 2003, så låg Sveriges resultat 

något över OECD-genomsnittet. Därför kan man inte helt enkelt avgöra 

om det är så att svenska 15-åringar har blivit sämre eller bättre i 

naturvetenskap de senaste åren. En slutsats som man dock kan dra 

genom att jämföra undersökningarna är att genom att titta på de 

kunskaper i naturvetenskap som undersöktes i PISA 2003 var det 8 

OECD-länder som presterade på en högre nivå än Sverige. Men i 

undersökningen som utfördes 2006, så är det 12 OECD-länder som 

presterar på en betydligt högre nivå än Sverige. Sveriges relativa 

position har därmed blivit något försvagad (PISA-projektet, 2010-08-30). 

För den senaste undersökningen som utfördes 2009, så kommer både en 

internationell och nationell rapport att publiceras 7/12 2010. Så vid 

skrivandets tidpunkt så finns inga resultat att redovisa för den 

undersökningen (Sjøberg, 2005). 

 

TIMSS-projektet 

”TIMSS är en internationell studie som undersöker elevers kunskaper i 

matematik och NO i årskurs 4 och årskurs 8. Studien organiseras av The 

International Association for the Evaluation of Educational 

Achievement (IEA) och genomförs vart fjärde år.” (Skolverket, 2010-09-

08) IEA är en internationell organisation som har till uppgift att 

genomföra studier för att jämföra länders skolsystem. I Sverige så är det  
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Skolverket som har ansvaret för att genomföra TIMSS. Skolverket 

samarbetar med ämnesdidaktiska forskare från olika universitet. TIMSS, 

är en förkortning som står för; trends in Mathematics and Science Study. 

Avsikten med denna undersökning är att mäta elevers kunskaper i 

matematik och naturorienterande ämnen (NO, som är ett ämne i 

grundskolan som består av kemi, fysik, teknik och biologi) i årskurs 4 

och 8. (Sjøberg, 2005). 

Eftersom detta är en undersökning som genomförs vart fjärde år så gör 

det att man kan göra analyser över tid, så kallade trendanalyser. 

En mycket bra och användbar bieffekt som man får genom TIMSS är att 

genom medvetenhet försöka öka förståelsen för orsakerna till och 

konsekvenserna av observerade skillnader i olika elevers förmåga. För 

att kunna reda ut dessa orsaker, så har man utformat undersökningen så 

att både elever, lärare och skolledare också får besvara var sin enkät 

med olika slags bakgrundsfrågor. I årskurs 4 så får även elevernas 

vårdnadshavare/föräldrar besvara en enkät, den består av frågor om 

bakgrund, fritidsvanor mm (TIMSS, 2010-09-09). 

 

I TIMSS deltar elever från ett större antal länder i världen. Första 

gången TIMSS genomfördes var år 1995 och då deltog 45 länder, 2003 

deltog 50 länder och i TIMSS 2007 deltog 59 länder. Sverige deltog för 

första gången med elever från årskurs 4 år 2007, tidigare har Sverige 

enbart deltagit med elever från årskurs 8 (TIMSS, 2010-09-09). 

Eleverna får göra kunskapsprov med frågor om både matematik och 

NO. Proven består både av öppna frågor och flervalsfrågor. Vid varje 

tillfälle finns ett antal provuppgifter som varit med i någon av  

undersökningarna tidigare, något som man kallar för ankaruppgifter, 

och avsikten med dessa är just att kunna göra jämförelser över tid. 

Utöver proven besvarar eleverna en enkät med bland annat frågor om 

sin bakgrund, sitt lärande och även om sitt eget engagemang och sin 

motivation (Skolverket, 2010-09-08). Dessutom besvarar skolornas 

rektorer och lärare frågor som handlar om lärandemiljö, kompetens och 

engagemang samt uppfattningar om elevernas inställning och beteende 

(TIMSS, 2010-09-09). 
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Resultat och slutsatser av TIMSS undersökningar 

Om man tittar på det internationella resultatet, så ser man att Sverige är 

ett genomsnittsland. Bland de 26 länder som jämförs ligger Sverige i 

mitten, både i matematik och i naturvetenskap. Då det gäller matematik, 

så ligger Sverige före de nordiska länderna Norge, Danmark och Island. 

Då det gäller naturvetenskap i en nordisk jämförelse, så kan man se att 

Sverige här ligger relativt lika med Norge, men högre än Island och 

Danmark (TIMSS, 2010-09-09). Ett intressant fenomen som man 

upptäckt i dessa undersökningar är att svenska elevers kunskaper i både 

matematik och naturvetenskap är relativt jämna i förhållande till 

varandra än i andra länder. Det vill säga att de mest lågpresterande 

eleverna i Sverige ligger högre i resultat än de mest lågpresterande i 

andra länder, men undersökningen är inte riktigt utformad så att man 

vågar dra en så stark slutsats utan djupare analyser. (Sjøberg, 2005). 

Men däremot så kan man se att Sveriges mest högpresterande elever 

ligger något lägre i prestation än andra länders högpresterande elever. 

Om man gör en jämförelse mellan pojkar och flickors prestationer, så är 

de ganska små inom matematiken, men i naturvetenskap är 

skillnaderna väsentligt större. Man kan se att det bara är på Cypern som 

flickorna presterar högre än pojkarna i naturvetenskap. Annars så 

presterar pojkarna bättre än flickorna i 20 av de deltagande länderna 

och skillnaden visar sig vara störst i Danmark (TIMSS, 2010-09-09). 

 

Då man har tittat på hur svenska elever presterar i respektive årskurs 

och ämne, så visade resultatet att prestationen i matematik ökade 

mycket från en årskurs till en annan. I naturvetenskap var dock 

ökningen något mindre. Elevernas resultat förbättrades mest mellan  

årskurs 6 och 7, i både matematik och naturvetenskap. (Sjøberg, 2005). 

De svenska elevernas egna åsikter om skola, hemförhållanden och 

läxläsning undersöks också. Det visar sig att eleverna tycker att det är 

viktigt med studier i matematik och naturvetenskap och de uppger 

också att deras föräldrar är av samma åsikt. Här kan man dock se en 

viss skillnad mellan pojkarnas och flickornas inställning till de olika 

delarna som ingår i naturkunskap. I denna undersökning så vill man 

även passa på att poängtera att i Sverige så ger lärarna inte lika mycket 

läxor som i andra delar av världen och att undervisningstiden för både 

naturkunskap och matematik är mindre här än i många andra länder 

(Skolverket, 2010-09-08). 
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ROSE-projektet 

ROSE är ytterligare ett internationellt projekt som avser att 

uppmärksamma vad ungdomar tycker och tänker om naturvetenskap 

och teknologi. ROSE är en förkortning som står för the Relevance of 

Science Education och handlar precis som namnet anger om vad som är 

relevant när det gäller skolundervisning i naturvetenskap och teknologi, 

ur 15-åriga elevers synvinkel. Syftet med undersökningen är enligt 

Jidesjö (2009) att lyfta fram elevernas syn på undervisningen och utifrån 

den föra en diskussion om hur man i skolan kan gå vidare och i bästa 

fall göra innehållet mer tilltalande för kommande generationer. 

ROSE leds från Oslo universitet av professor Svein Sjöberg. I 

undersökningen så deltog 751 svenska elever från ett antal olika skolor 

runt om i landet. Man hade i undersökningen ett blandat urval av 

deltagande skolor, de var både kommunala och privata och var  

lokaliserade i både små som stora orter (Sjøberg, 2005). 

 

Resultat och slutsatser i ROSE-projektet 

Resultatet av undersökningen visar att i Sverige så är intresset för 

skolans undervisning i naturvetenskap och teknik generellt lågt, i andra, 

framför allt utvecklingsländer, är det generellt högt. Vad detta beror på 

är enligt undersökningen svårt att svara på, men en teori som man har 

är att är att eleverna i utvecklingsländer kan se större nytta med den nya 

tekniken än vad svenska elever kan (ROSE-projektet, 2010-08-26). 

Det har i undersökningen framkommit att svenska elever tycker att 

naturvetenskap och teknik i skolan är okej, men inte mycket mer än så. 

Enligt dem som deltagit i undersökningen så finns det mycket annat i 

skolan som är roligare, vilket gör att just naturvetenskap och teknik 

hamnar långt ner på intresseskalan hos många elever (Sjøberg, 2005). 

 

Enligt Jidesjö (2009) verkar det ha utvecklats en tradition inom skolan 

att framställa naturvetenskapligt innehåll som om det vore fritt från 

värderingar. Att naturvetenskap och teknik är rena kunskaper där man 

bara får teorier och fakta presenterat för sig och att man då inte behöver 

tycka, diskutera eller tänka om något och då sedan återupprepa det som 

man lärt sig vid prov och examinationer. Det är svårt att förstå vad en 

sådan här tradition kommer från, men undersökningen talar sitt tydliga 

språk. Deltagande elever redovisar att de tycker att naturkunskap är 

tråkigt eftersom det bara handlar om att lära sig meningslösa fakta. 
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När de deltagande ungdomarna får rangordna över 100 olika 

ämnesområden efter vad de är intresserade av, så hamnar molekyler, 

råolja och optiska instrument i botten på listan. I toppen återfinns sådant 

som hur man ska äta och träna, tyngdlöshet och liv på andra planeter. 

Enligt Jidesjö (2009) är det typiskt att frågorna som hamnar i botten är 

de som står i skolans läroplan, medan de som återfinns i toppen sällan 

förekommer i de naturorienterande ämnena, trots att de har stark 

naturvetenskaplig anknytning. 

I det svenska materialet är skillnaderna mellan pojkar och flickor tydliga 

(se nedan). Men om man ska använda resultaten för att förändra 

skolundervisningen så tycker Anders Jidesjö att man ska fokusera på 

det som är gemensamt. Det som intresserar både pojkar och flickor är 

framför allt för hur de ska äta och träna för att hålla sig i form. 

 

De 12 viktigaste ämnesområdena enligt flickor:  

 Varför vi drömmer när vi sover och vad drömmarna betyder. 

 Hur man ska träna för att kroppen ska bli frisk och stark.  

 Vad vi vet om hiv/aids och hur man kontrollerar sjukdomen. 

 Hur narkotika av olika slag påverkar kroppen. 

 Vad man ska äta för att må bra. 

 Hur alkohol och tobak påverkar kroppen. 

 Första hjälpen och att använda enkel medicinsk utrustning. 

 Vad vi vet om cancer och hur man kan behandla sjukdomen. 

 Sexuellt överförbara sjukdomar och hur man skyddar sig mot 

dem. 

 Tankeöverföring, tankeläsning, sjätte sinnet, intuition och dylikt. 

 Ätstörningar som anorexi och bulimi. 

 Biologiska och mänskliga aspekter på abort. 

 

De 12 viktigaste ämnesområdena enligt pojkar: 

 Hur det känns att vara tyngdlös i rymden. 

 Hur atombomben fungerar. 

 Explosiva kemikalier. 

 Hur datorer fungerar. 

 Om det finns liv på andra planeter. 

 Biologiska och kemiska vapen och hur de påverkar människan. 

 Hur man ska träna för att kroppen ska bli frisk och stark. 

 Fenomen som vetenskapen inte kan förklara. 

 Hur meteoriter, kometer och asteroider kan orsaka katastrofer på 

jorden. 
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 Svarta hål, supernovor och andra spektakulära företeelser i yttre 

rymden. 

 Hur kassettspelare, cd-spelare och dvd-spelare lagrar och spelar 

upp ljud. 

 Effekten av starka elektriska stötar och blixtar på den mänskliga 

kroppen. 

(ROSE-projektet, 2010-08-26) 

 

Vad ska man göra åt det? Det finns en tradition i hur man undervisar 

och hur man tar upp saker och ting i pedagogiska situationer. Men då 

dyker det upp frågor som inte går att svara på så lätt. Att skapa olika 

lärandemiljöer där frågor som anses som viktiga för olika individer får 

komma fram och tas på allvar känns viktigt. Det handlar om att 

individanpassa undervisningen och därigenom omvandla och använda 

sig av nya kunskaper i undervisningen. Utmaningen ligger i att hitta 

nya sätt att kommunicera innehållet, och då handlar det om att hitta 

metoder som dagens barn och ungdomar känner sig hemma i, t.ex. 

genom att använda sig mer av digitala medier (Sjøberg, 2005). 
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Problemformulering 
 

PISA, TIMSS och ROSE har alla undersökt elevernas kunskaper och 

intresse för naturvetenskap och kommit fram till att det sjunker kraftigt 

med åren. De konsekvenser som fås av detta är, förutom ett litet antal 

sökanden till naturvetenskapliga kurser på universitet och högskolor 

också ett allt färre yrkesutbildat folk inom naturvetenskap. Följderna i 

samhället blir synbara eftersom det då kommer fattas folk inom vissa 

yrkesgrupper. Yrken som t.ex. läkare är nödvändigt för mänskligheten 

och för att bli läkare krävs en god naturvetenskaplig grund.  

Orsaken till bristande kunskaper inom naturvetenskapliga ämnen kan 

vara, enligt Dahlöfs ramfaktorteori, val av undervisningsformer och 

material. Enligt ramfaktorteorin är även elevens bakgrund en faktor 

som påverkar undervisningsprocessen (Dahlöf, 1967). Piagets teori talar 

om att vi människor behöver organisera vår värld för att förstå den 

(Piaget, 1951). Även Vygotskij pratar om att eleverna ska lära sig i det 

naturliga sammanhanget annars finns risk för minskad motivation och 

därmed sjunkande intresse för ämnet (Bråten, 1998). 

Idag talar skollagen om individanpassad undervisning. Bilden av den 

egna identiteten bland gymnasieelever skiljer sig mellan elever i 

Härnösand och till exempel i Stockholm. Exempel på detta är att en 17-

årig gymnasiekille på fordonsprogrammet i Härnösand kanske är 

intresserad av att köra skoter på fritiden, medan en lika gammal kille i 

Stockholm aldrig sett en skoter i verkligheten. Så med tanke på denna 

variation av elevers identiteter, hur hittar man då ingången till intresse 

för naturvetenskap hos varje individ?  

 

Frågeställningar 

 Hur påverkar naturkunskapsundervisningen i den svenska 

gymnasieskolan elevernas intresse för ämnet? 

 Hur planeras och genomförs undervisningen för att fånga 

elevernas intresse för naturvetenskap? 

 Var hittar man ingången till intresse för naturvetenskap hos varje 

individ?  

 Finns det faktorer som eleverna bär med sig hemifrån som gör 

det svårt för skolan och lärare att förändra synen på 

naturkunskap? 



Camilla Eklund och  

Malin Isaksson   

2010-11-12 

 

23 

 

 

 Syfte  
 

Det övergripande syftet är att undersöka vad gymnasielärares och 

gymnasieelevers uppfattning i Västernorrland är av naturkunskapsun-

dervisningen. I övrigt är syftet att undersöka hur undervisningen 

påverkar elevernas intresse med utgångspunkt i framförallt Dahlöfs 

ramfaktorteori men även Vygotskijs utvecklingsteori och Piagets 

undervisningsteori som skolan idag är väldigt influerad av. 

Vi avser med denna empiriska studie på gymnasieskolor i Västernorr-

lands län att medvetandegöra faktorer i den naturvetenskapliga under-

visningen som påverkar elevernas intresse för ämnet. Det vill säga, 

genom att undersöka hur gymnasieelevers uppfattning och intresse för 

ämnet naturkunskap ser ut avser vi att kunna göra en koppling mellan 

detta och yttre faktorer såsom lektionsplanering, resurser, böcker mm 

som påverkar intresse och uppfattning i antingen positiv eller negativ 

bemärkelse. 
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 Metod  
 

Vi har valt att empiriskt studera problemet utifrån både Piaget och 

Vygotskijs teorier samt även ramfaktorteorin, eftersom den visar att det 

finns en hel del yttre faktorer som påverkar undervisningsprocessen. 

 

För att kunna få en syn på hur det ligger till bland eleverna inom våra 

utvalda skolor, så har vi valt att efter en noggrann litteraturstudie göra 

enkätundersökningar bland elever och verksamma lärare. De enkäter 

som vi har tänkt använda oss av är utformade likadant som enkäterna 

som använts vid TIMSS-undersökningen, men vi har valt att omforma 

dem lite för att passa vår elevgrupp samt lärargrupp bättre, eftersom 

vår studie vänder sig till gymnasiet. Anledningen till att vi använder oss 

av enkäterna som TIMSS utformat är för att vi ska kunna jämföra 

resultatet som vi får från eleverna i gymnasieskolan med de 

undersökningsresultat som framkommit bland eleverna i årskurs fyra 

och åtta. 

 

Eftersom enkäterna är utformade efter TIMSS enkäter så är de ganska 

låsta i sina utformanden. Båda enkäterna, den till läraren och den till 

eleverna är kopplade till varandra för att vi ska hålla oss till vår 

problemformulering och syfte samt kunna få svar på våra frågor i 

frågeföreställningen. 

 

Då man utför enkätundersökningar, så måste man alltid ta i beaktande 

att alla kanske inte svarar helt sanningsenligt på frågorna och att det 

alltid finns elever som inte ser relevansen i att svara på frågor av detta 

slag. Men genom att vi väljer att ha ett relativt stort antal elever att göra 

enkätundersökningen på i utgångsläget, så tror vi kunna få in ett så pass 

stort antal relevanta svar på enkäterna att de orelevanta utgör en 

minoritet. 

 

Då det gäller utvalda lärare att utföra enkäten på, så kommer den 

urvalsgruppen helt naturligt att bli mindre, eftersom det går fler antal 

elever per lärare än tvärt om. Men där tror vi att tillförlitligheten 

kommer att bli hög trots det klena urvalet. Detta grundar vi på att  

lärare som är verksamma inom gymnasienivå och inom naturvetenskap 

har gjort ett medvetet yrkes- och ämnesval och bör därför vara  

intresserade av att bistå i alla slags undersökningar och forskning för att  
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göra att naturkunskapens status höjs och att intresset bland eleverna  

ökar. Detta är trots allt ett problem som dessa lärare får hantera varje  

dag. 

 

Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa vårt examensarbete genom att endast titta på 

situationen runt elever och lärare inom naturkunskapsundervisningen i  

gymnasieskolan, naturprogrammen faller därför bort eftersom de inte 

läser naturkunskapskursen. Dessutom valde vi att enbart undersöka 

undervisningen för elever i praktiska program, fordonsprogrammet, 

byggprogrammet, omvårdnadsprogrammet, naturbruksprogrammet, 

hantverksprogrammet samt barn- och fritidsprogrammet. Vår 

avgränsning blev åldersbegränsad till 18-19 år eftersom det är åldern på 

elever som är myndiga i gymnasieskolan. Anledningen till att välja 

årskurs 3 med myndiga elever är för att tiden tyvärr inte fanns för att 

invänta målsmans godkännande för att få göra en enkätundersökning 

på deras barn. För lärarnas del varierar ålder och erfarenhet stort, där 

några har undervisat naturkunskap länge inom gymnasieskolan och 

andra är relativt unga och nyutbildade. För att inte examensarbetet ska 

bli för stort har vi även valt att göra en geografisk avgränsning. 

Eftersom vi befinner oss i Sollefteå och Härnösand har vi valt 

Västernorrlands län med skolor i Sollefteå, Kramfors och Härnösand. Då 

man tittar på elevers och lärares naturkunskapsundervisning så finns 

många faktorer som påverkar elevernas bristande resultat och intresse. 

Därför har vi valt att välja bort etnicitet, social status och interaktionen 

mellan elever och/eller lärare utan bara avgränsat oss till att titta på 

sättet läraren undervisar i ämnet och om det höjer eller minskar 

elevernas intresse för ämnet. Vissa faktorer som t.ex. hemmets påverkan 

samt om eleverna ser kopplingen till sin vardag finns med som faktorer 

vi undersökt. 

 

Genomförande 

Efter ett brevutskick via e-post (se bilaga 1) till berörda skolors rektorer 

och svar från de att det var godkänt att komma och göra en 

enkätundersökning så valde vi att åka till varsin skola i respektive 

Härnösand samt Sollefteå och åka gemensamt till en skola i Kramfors. 

Valet till just Sollefteå, Kramfors och Härnösand var dels för att dessa 

skolor låg relativt nära vårt boende. Närheten till var vi bor innebar inte 

allt för långa resor som annars kan vara tidsödande. Anledningen till att 

vi valde att fysiskt besöka skolorna var för att få mer tid över till  



Camilla Eklund och  

Malin Isaksson   

2010-11-12 

 

26 

 

 

sammanställningen men ändå kunna välja bland elevgrupperna och 

därigenom få så stor spridning som möjligt på enkätsvaren. Dessutom 

anser vi att genom att åka till de utvalda skolorna får eleverna en mer 

representativ kontakt med oss och därmed får vi en större tillförlitlighet 

på deras enkätsvar, de hade också möjlighet att fråga oss om något i 

enkäten verka oklart. Den erfarenhet vi har av enkäter gjorda på 

avstånd, genom att till exempel skicka den till skolorna som sedan får 

skicka tillbaka den, är att det blir ett stort bortfall på enkätsvar. Det kan 

också ses i en mängd olika enkätundersökningar gjorda av andra 

forskare, tidskrifter och på Internet mm. 
 

I enkäterna för eleverna valdes elever från praktiska program som 

fordonsprogrammet, byggprogrammet, omvårdnadsprogrammet, 

hantverksprogrammet, naturbruksprogrammet samt barn- och 

fritidsprogrammet detta var för att få svaren från program där eleverna 

valt att läsa praktiska ämnen och naturkunskap räknas till mer teoretiskt 

ämne. Dessutom hade vi idén om att välja ett mer killinriktat program 

som fordon och ett mer tjejinriktad som barn och fritid för att försöka få 

så stor spridning som möjligt mellan könen. 

 

Enkäterna besvarades av lärare respektive elever vid olika tillfällen och 

detta beror på valet att göra undersökningen på elever som är myndiga 

vilket då innebar att eleverna inte längre läste Naturkunskap A. 

Däremot fick vi tips från de lärare vi undersökte vilka klasser de haft 

året innan i Naturkunskap A och som nu var myndiga, vilket var 

positivt då det gjorde att jämförelsen mellan elever och lärares syn på 

undervisningen blev lättare. Enkäterna med eleverna tog cirka 20min att 

genomföra och den för lärarna tog ungefär lika lång tid. 

 

Forskningsetiska ställningstaganden 

I vårt examensarbete kommer det att finnas forskningsetiska 

ställningstaganden som vi måste ta hänsyn till. I dessa 

ställningstaganden kommer vi att följa vetenskapsrådets etiska riktlinjer 

för forskning (Vetenskapsrådet, (2002)). De riktlinjerna består av fyra 

punkter som går att sammanfatta enligt följande: 

 

Informationskravet -att informera om syftet bakom vår undersökning och 

vad som gäller för informanternas deltagande. 

Samtyckeskravet -att informanterna frivilligt deltar i vår undersökning 

och att för minderåriga krävs målsmans godkännande. 
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Konfidentialitetskravet -att det informanterna lämnar stannar inom ramen 

för detta examensarbete och deras anonymitet bevaras. 

Nyttjandekravet -att alla insamlade uppgifter bara kommer att användas i 

forskningssyfte. 

 



Camilla Eklund och  

Malin Isaksson   

2010-11-12 

 

28 

 

 

Resultat 
 

Elevenkäter 

Totalt deltog 97 elever i enkätundersökningen varav 48 var killar och 49 

tjejer. 

 

Fråga 3  

 
 

Ungefär hälften av de deltagande killarna hade relativt lite böcker 

hemma, färre än 25st. Flest antal elever valde svarsalternativ 26-100 st 

böcker, detta gäller elever från båda kön. 
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Fråga 4 

 
 

Av denna fråga och förklarande diagram kan man se att de flesta av de 

uppräknade tingen finns i elevernas hem. Det som återfanns i minst 

antal hem var prenumeration på natur-/tekniktidning och då var det 

framförallt i killarnas hem som det var ovanligast. 
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Fråga 5 

 
 

Flest antal elever har angett vilken högsta utbildning som 

mamma/kvinnlig vårdnadshavare slutfört, men ett stort antal har svarat 

jag vet inte på frågan detta gäller både killar och tjejer. Relativt många 

har svarat att de har gymnasieutbildning eller högskoleutbildning som 

högsta slutförda utbildning. Ingen kille har svarat att deras mamma/ 

kvinnliga vårdnadshavare har universitetsutbildning på mer än 160 p. 
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Fråga 6 

 
 

Fördelningen mellan fädernas utbildning är ganska jämn förutom att ett 

stort antal elever även här inte vet vad deras far/manliga 

vårdnadshavare har för högsta utbildning samt att många elever har 

svarat att deras pappa bara läst upp till gymnasienivå, men inte längre. 
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Fråga 7 

 
 

Övervägande del tjejer i förhållande till killar har svarat att de vill läsa 

vidare på högskola, få vill läsa högre universitetsutbildning. Många 

nöjer sig med gymnasiet och många vet inte vad de vill göra efter 

gymnasiet. 
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Fråga 9 

 
 

Väldigt få elever vill läsa vidare inom något naturvetenskapsområde 

trots att vi har elever från väldigt olika områden, såsom 

omvårdnadsprogrammet och naturbruksprogrammet. Av de specifika 

ämnena verkar matematik vara av största intresse att läsa vidare inom 

på eftergymnasial nivå för dessa elever. De flesta av eleverna svarade 

dock att de främst skulle välja något annat än de angivna ämnena. 
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Fråga 10 

 
Som synes av diagrammet anser de flesta av de tillfrågade eleverna att 

det går bra för dem i ämnet naturkunskap. Majoriteten av eleverna 

anser inte att naturkunskap skulle vara svårare för dem själva i motsats 

till andra klasskamrater. Ett stort antal av eleverna vill inte ha mer 

naturkunskap i skolan, men det finns ett litet antal som anser att de vill 

ha mer av ämnet än vad de har idag. Ungefär hälften av de tillfrågade 

eleverna tycker att naturkunskap är tråkigt, men man kan samtidigt 

vända på det och se att hälften av eleverna tycker om naturkunskap. En 

stor del av eleverna upplever arbetsro på lektionerna. På frågan om 

”naturkunskap är inte en av mina starka sidor”, har bara drygt hälften 

av eleverna svarat, därav den korta stapeln. 
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Fråga 11 

 
 

Övervägande del av eleverna tror sig ha nytta av naturkunskaper i sin 

vardag och de flesta anser sig inte behöva naturkunskap för att lära sig 

andra ämnen i skolan. Många elever anser sig inte behöva vara duktig i 

skolan för att komma in på den tänkta utbildningen eller få det jobb de  

vill i framtiden. 
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Fråga 12 

 
Förklaring till x-axel: 

1: Vi observerar och beskriver 

2: Vi ser på när läraren visar oss ett experiment eller en undersökning 

3: Vi utformar eller planerar ett experiment eller en undersökning 

4: Vi gör ett experiment eller en undersökning 

5: Vi arbetar i smågrupper med ett experiment eller en undersökning 

6: Vi läser våra naturkunskapsböcker och annat material 

7: Vi lär oss fakta och regler utantill 

8: Vi använder formler och lagar för att lösa problem 

9: Vi förklarar det vi arbetar med 

10: Vi kopplar det vi lär oss i naturkunskap till vår vardag 

11: Vi går igenom det vi haft i läxa 

12: Vi lyssnar på läraren som håller en längre genomgång 

13: Vi arbetar självständigt med uppgifter 

14: Vi börjar göra läxan på lektionen 

15: Vi har förhör eller prov 

16: Vi använder dator 

17: Vi berättar och diskuterar under lektionerna i naturkunskap 

18: Vi gör en exkursion utomhus 

 

Här ser man att eleverna uppfattar alla moment som att det sker på 

vissa lektioner, alltså ganska spritt och varierat sett till hela kursens 

innehåll. 
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Enligt diagrammet på föregående sida verkar de flesta elever tycka att 

undervisningen är varierad, de flesta har svarat vissa lektioner på allt 

utom lyssna på läraren som håller en längre genomgång där har de 

flesta eleverna svarat varje eller nästan varje lektion. 

 

Många elever anser att de arbetar självständigt med uppgifter och att de 

aldrig använder dator i naturkunskapsundervisningen. Överlag svarar 

de flesta av eleverna att det angivna svarsalternativet sker vissa lektion-

er. 

Kopplingar mellan frågor i elevenkäten 

En koppling mellan Naturkunskap och elevers kommande yrke.  

 
Elever från fordonsprogrammet ser inte samma behov av naturkunskap 

som de från byggprogrammet, naturbruksprogrammet och 

omvårdnadsprogrammet. 

Inom byggprogrammet har 8 av 9 sett kopplingen till att behöva och ha 

nytta av naturkunskap i sin vardag och yrkesliv. 

På omvårdnadsprogrammet har 7 av 10 sett kopplingen. 

På fordonsprogrammet har 3 av 8 sett kopplingen. 
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På barn- och fritidsprogrammet har 24 av 33 sett kopplingen. 

Naturbruksprogrammet har 21 av 23 sett kopplingen. 

Inom hantverksprogrammet så har 7 av 13 sett kopplingen. 

Denna tolkning gör vi genom att titta på svaren på fråga 11 på 

elevenkäten. 

 

Hur många gillar naturkunskap på respektive program 

 
 

Barn- och fritidsprogrammet, 5 av24 gillar naturkunskap. 

Byggprogrammet 7 av 9 gillar naturkunskap. 

Fordonsprogrammet 3 av 8 gillar naturkunskap. 

Omvårdnadsprogrammet 8 av 10 gillar naturkunskap. 

Hatverksprogrammet 4 av 13 gillar naturkunskap. 

Naturbruksprogrammet 11 av 23 gillar naturkunskap. 
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Resultat bland naturbrukselever 

 
Eftersom vi ser en så tydlig koppling mellan naturbruksprogrammet 

och naturkunskap så anser vi att det är intressant att närmare undersöka 

intresset och graden av den ansedda nyttan av naturkunskap bland de 

elever som deltagit i vår undersökning. 

 

 
 

Av 23 (18 tjejer och 5 killar) tillfrågade naturbrukselever så tycker 11st 

att naturkunskap är tråkigt. 12 elever svarar att de tycker om 

naturkunskap. I stora drag så kan man säga att hälften av 

naturbrukseleverna tycker att naturkunskap är tråkigt och att de inte 

tycker om ämnet. 
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Om man ser på detta påstående genom att dela upp eleverna på kön, så 

kan man se att flertalet deltagande killar tycker att naturkunskap är 

tråkigt, medan den större delen av tjejer inte håller med om att 

naturkunskap är tråkigt. 
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Trots att det är anmärkningsvärt många naturbrukselever som inte 

tycker om naturkunskap och som tycker att ämnet är tråkigt, så håller 

majoriteten av undersökta elever med om att ”jag tror att jag kan ha 

nytta av naturkunskaper i min vardag”(22 elever) och ”jag måste vara 

duktig i naturkunskap för att få det jobb jag vill ha” (14 elever). 
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Lärarenkäter 

I undersökningen deltog åtta stycken lärare varav 5 st män och 3 st 

kvinnor. Av lärarna på de fyra skolorna i Västernorrland som vi 

undersökt så har alla åtta en lärarutbildning med tillhörande examen i 

bakgrunden, vilket innebär att ingen av naturkunskapslärarna var 

obehöriga lärare. 

Övervägande del (7 st) av de deltagande naturkunskapslärarna hade i 

sin lärarutbildning ämnesdidaktik/metodik. En av lärarna svarade inte 

på denna fråga. Det förutsätts därför att lärarna har en pedagogisk 

bakgrund som gör att de vet hur de ska undervisa i sitt ämne. 

 

Fråga 11 

 
Förklaring till x-axel: 

1: Diskussioner angående hur man kan undervisa om ett speciellt 

kunskapsområde 

2: Arbete med att förbereda undervisningsmaterial 

3: Besök hos en annan lärare för att observera hur hon/han undervisar 

4: Informella observationer i mitt klassrum gjorda av en annan lärare 

5: Samarbetar med lärare som undervisar i samma ämnen 

 

Ingen av de tillfrågade lärarna gör besök hos andra lärare för att 

observera deras undervisning. Däremot samarbetar flera inom samma 

ämne och diskussioner angående hur man kan undervisa om ett 

speciellt område görs i relativt hög utsträckning. Arbeta gemensamt 

med att förbereda undervisningsmaterial anser de flesta av våra 

tillfrågade lärare att de gör 2-3 ggr/månad, en lärare anser att den gör 

det varje eller nästan varje dag vilket innebär att den lägger mycket tid 

på förberedelser. Två lärare anser att de arbetar med förberedelse av  
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undervisningsmaterial 1-3 ggr/vecka. Övervägande del lägger inte så 

mycket tid på förberedelser. Informella observationer i klassrummet 

gjorda av annan lärare görs sällan eller aldrig hos de tillfrågade lärarna. 

 

Fråga 12  

 
 

Eftersom naturvetenskap och därmed även naturkunskapen i skolan 

ständigt förändras och utvecklas när forskare kommer med nya 

upptäckter och rön är det viktigt som lärare att fortbilda sig. Som man 

kan utläsa av diagrammet ovan har samtliga av våra tillfrågade lärare 

genomgått någon typ av fortbildning. 

Hälften av lärarna har deltagit i fortbildning i pedagogik/metodik inom 

naturkunskap. Även då det gäller ämnesinnehåll, så har hälften av de 

tillfrågade lärarna deltagit i fortbildning. En lärare har dock inte svarat 

på den frågan. Fortbildning inom kursplan i naturkunskap, har 

övervägande del av lärarna svarat att de inte har genomgått. 
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Fråga 17 

 
Som kan utläsas av ovanstående diagram så lägger de tillfrågade lärarna 

den största delen av lektionstiden på genomgångar, där eleverna får 

sitta och lyssna samt anteckna. Dessutom läggs mycket tid på att 

eleverna får arbeta med uppgifter både under handledning och utan 

handledning. Lärarna lägger också en hel del tid på att repetera och 

förklara ytterligare ämnesinnehåll. Lite tid läggs på prov och förhör men 

så har eleverna oftast inte mer prov än ungefär fyra stycken i hela ämnet 

(vilket framkom vid samtal vid sidan av enkäterna), några lärare 

berättade vid enkätundersökningen att proven brukar vara fyra av de 50 
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timmarna naturkunskap som eleverna läser i A kursen. Något som kan 

stjäla en hel del viktig lektionstid är andra elevaktiviteter, men de flesta 

tillfrågade lärarna tycker att alla den andelen är liten. När lärarna 

svarade på denna fråga svarade inte alla så att fördelningen blev 100%, 

därför staplar som inte hamnar precis på 100%. 

 

Fråga 19 

 
 
I viss utsträckning tycker lärarna att elever med olika studieförmåga är 

en undervisningsbegränsande faktor, lika gäller för elever med olika 

bakgrund ur ekonomisk och språklig synvinkel. Även elever med 

särskilda behov och ointresserade elever upplevs som faktorer som i 

viss utsträckning är undervisningsbegränsande enligt lärarna. Vad 

gäller störande elever skiljer det sig lite mellan lärarna tre lärare tycker 

att störande elever bara förekommer i liten utsträckning medan tre  

tycker att det förekommer i stor utsträckning. 
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Fortsättning fråga 19 

 
 

Övervägande del av lärarna tycker inte direkt att det finns brist på stöd 

för datoranvändning och heller inte brist på datorutrustning. Brist på 

läroböcker för elevbruk anser 3 av de 8 tillfrågade lärarna förekommer 

som undervisningsbegränsande faktor i viss utsträckning. Medan de 5 

återstående inte alls anser att det förekommer som en begränsande 

faktor. 
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Generellt sett anser lärarna att det inte finns så stor brist på utrustning 

för lärardemonstrationer och andra övningar, sen skiljer det sig lite 

mellan skolorna och även mellan lärare inom samma skola. Angående 

stort antal elever per lärare som en undervisningsbegränsande faktor 

kan man utläsa att det skiljer mycket mellan lärarna, 2 anser att det 

förekommer i stor utsträckning, 2 i viss utsträckning, 1 i liten 

utsträckning och 2 anser inte alls att det förekommer. En lärare har inte 

svarat på denna fråga. 

En annan undervisningsbegränsandefaktor som verkar vara relativt stor 

på de undersökta skolorna är brister i stöd/intresse från rektor. 6 av de 

tillfrågade lärarna anser att detta är en begränsande faktor i någon 

utsträckning, 2st i liten utsträckning, 3st i viss utsträckning och 1 i stor 

utsträckning. 

 

Fråga 20 

 
 

Den större delen av undervisningstiden läggs på biologi enligt alla 

lärare, utom en lärare som lägger mest tid på geografi. Fysik är den del 

som lärarna lägger minst tid på. Överlag fördelar de tiden relativt lika 

mellan de olika ingående ämnena i naturkunskap. 
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Fråga 25 

 
 

De flesta använder till störst del vardagssvenska i sin undervisning och 

detta för att eleverna ska förstå ämnet bättre, vilket man kan koppla till 

att de undervisar i praktiska program. Ett fåtal väljer bort den 

naturvetenskapliga terminologin på grund av de anser att eleverna inte 

behöver lära sig den. 
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Kopplingar mellan elev och lärarenkäter 

 
För att se om lärarens pedagogiska tanke och planering uppfattas och 

uppmärksammas av elevgruppen så har vi gjort en jämförelse mellan en 

av de deltagande lärarna och en elevgrupp som denne har undervisat i 

naturkunskap A. Vi har jämfört fråga 12 på elevenkäten med fråga 18 på 

lärarenkäten. 
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Lärare och elever är inte alltid överens om hur lektionsupplägget ser ut. 

Exempel på detta är, huruvida de kopplar det de lär sig i naturkunskap 

till sin vardag. Läraren anser att koppling sker på ungefär hälften av 

lektionerna medan ungefär hälften av eleverna anser att det sker vissa 

lektioner eller aldrig. 

Läraren anser att eleverna läser i läroböckerna eller 

bredvidläsningsmaterial ungefär häften av lektionerna medan den 

största delen av eleverna anser att de gör det vissa lektioner eller aldrig 

En liten del av eleverna anser att vissa aktiviteter aldrig sker på 

naturkunskapslektionerna, såsom att utforma eller planera experiment 

eller undersökningar, läsa i läroböcker eller bredvidläsningsböcker, 

använda formler och lagar för att lösa standarduppgifter, förklara något 

som de studerar, koppla det de lär sig i NO till sin vardag, besvara 

frågor om naturvetenskapens karaktär. Läraren har svarat att dessa 

aktiviteter sker på ungefär hälften av lektionerna. 

Då det gäller att memorera fakta och principer så har läraren svarat att 

det sker vid varje lektionstillfälle, två elever anser att det aldrig sker och 

en elev anser att det sker varje lektion. Övervägande del elever anser att 

memorering av fakta och principer sker ungefär hälften av lektionerna. 
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Diskussion 
 

Elevenkäter 

Elevernas intresse 

 

Det vi fick fram i vår enkätundersökning om elevernas intresse av 

naturkunskap var att tjejer hade större intresse och tycker naturkunskap 

är roligare än killar gör. Ska man då jämföra det med vad TIMSS 

undersökning kommit fram till så skiljer det sig från det resultatet 

eftersom de har funnit att killar presterar bättre än tjejer och enligt våra 

teorier så bör intresset vara högt hos de elever som presterar bra 

(TIMSS, 2010-09-09). Orsaken till att vi i vår undersökning fått fram att 

intresset är högre hos tjejerna kan vara att vi undersökt praktiska 

program, om vi också skulle ha undersökt teoretiska program som 

naturvetenskapsprogrammet och samhällsprogrammet kan resultatet ha 

blivit annorlunda. De flesta elever från praktiska program brukar 

generellt sett ha sämre kunskaper i naturkunskap, vilket också framgår 

undersökningar gjorda av bland annat TIMSS och PISA(TIMSS, 2010-09-

09 & PISA-projektet, 2010-08-30). 

 

Elevernas framtidsplaner 

 

I svaret på enkätfrågan om vad eleverna vill läsa efter gymnasiet 

framgår det att de flesta eleverna helst läser något annat än 

naturvetenskapliga ämnen efter gymnasiet. Detta är något vi 

reflekterade över framförallt på de elever som läser 

omvårdnadsprogrammet och där ett flertal av dem vill läsa vidare till 

sjuksköterska mm. Frågan är om de inte förstått att man måste läsa 

naturvetenskapliga ämnen för att ta sig vidare till sjuksköterska. Det 

kan vara så att i de ämnen som eleverna läser på 

omvårdnadsprogrammet så ingår naturvetenskap som en naturlig del i 

kursen och är därför något som eleverna inte reflekterar över och 

kanske inte heller diskuterar specifikt kring i skolan. På frågan om 

eleverna vill läsa vidare på högskola respektive universitet fick vi fram 

att väldigt få vill läsa högre utbildning, en bidragande faktor till det 

resultatet kan vara att vi bara undersökt praktiska program och då att 

de inte har intresse av att läsa vidare samt att deras gymnasieutbildning 

kanske inte riktigt räcker till för högre utbildningar.  
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En annan faktor som påverkar är att eleverna kanske går i föräldrarnas 

fotspår, om en elev har förälder/föräldrar med universitetsutbildning 

vill de ofta också själva skaffa sig det. Om eleven kommer från ett hem 

där ingen av föräldrarna har eftergymnasial utbildning så är de i regel 

inte heller intresserade av att skaffa sig högre utbildning. I vår studie 

finns det dock undantag från detta men däremot vill de flesta eleverna 

gå i föräldrarnas fotspår om vi tittar på utbildningsnivå. Anledningen 

till att flera av eleverna inte vet vad deras föräldrar har för utbildning 

kan enligt oss bero på många faktorer men en kan vara att föräldrarna 

har gått yrkesinriktade skolor, vilket då gör att eleverna inte vet vad de 

ska sätta för högsta utbildning på föräldrarna. En annan orsak kan vara 

att om föräldrarna inte har någon högre eftergymnasialutbildning och 

det kan vara också vara så att man inte pratar utbildning och 

utbildningsalternativ i så stor utsträckning inom familjen. 

 

Kopplingar mellan frågor i elevenkäten 

Intresse och nyttan av naturkunskap 

 

Vi kan i vår undersökning se att elever från byggprogrammet och 

omvårdnadsprogrammet överlag gillar naturkunskap. De flesta har 

förstått nyttan av att lära sig naturkunskap och kopplingen till sin 

vardag samt till sitt yrkesliv. Elever från barn- och fritidsprogrammet är 

överlag inte intresserade av naturkunskap men har ändå sett 

kopplingen till sin vardag och sitt kommande yrkesliv. Av eleverna på 

fordonsprogrammet har vi sett att de flesta inte gillar naturkunskap och 

att de flesta inte heller har insett någon koppling. 

 

Från hantverksprogrammet gillar de flesta eleverna inte naturkunskap 

men majoriteten av de deltagande eleverna kan ändå se nyttan med 

naturkunskap för att använda sig av kunskaperna i sin vardag. Samma 

gäller eleverna från naturbruksprogrammet att de flesta inte gillar 

naturkunskap men även där så kan man se att de helt klart ser 

kopplingen mellan vardagen och ämnet naturkunskap. Ett stort antal 

elever på Naturbruksgymnasiet har inte kopplat ihop ämnet 

naturkunskap med sin utbildning och det är skrämmande och intressant 

för varför har inte de eleverna ett större intresse av naturkunskap och 

varför ser de inte kopplingen mellan naturkunskap och 

naturbruksprogrammet som i grunden är naturvetenskap?  
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Vår fundering är om deras låga intresse för naturkunskap kan ligga i att 

de valt ett mer praktiskt inriktat gymnasieprogram och därför inte anser 

att ämnet hör till. Vi har tagit del av forskning som visar att många 

elever tycker att naturkunskap är ett teoretiskt och abstrakt ämne samt 

ointressant, det framgår också av studier gjorda av bl.a. ROSE(Rose-

projektet, 2010-08-26). Jidesjö (2009) hänvisar till att eleverna tycker att 

naturkunskap är tråkigt eftersom det bara handlar om att lära sig 

meningslösa fakta, och därmed långt från sin vardag. De flesta elever 

har trots ointresse svarat att de tror att de kan ha nytta av naturkunskap 

i sin vardag, att de behöver lära sig naturkunskap för att kunna 

tillgodose sig andra ämnen i skolan, att de måste vara duktiga i 

naturkunskap för att komma in på den utbildning som de vill gå och att 

de måste vara duktiga i naturkunskap för att få det jobb som de vill ha. 

Vi kan där dra en parallell till TIMSS där det framkommer att eleverna 

anser att det är viktigt med studier inom naturvetenskap och att deras 

föräldrar är av samma uppfattning (TIMSS, 2010-09-09). 

 

Anledningen till att elever från barn- och fritidsprogrammet skiljer sig 

mot de andra genom att de inte gillar naturkunskap men ändå har 

förstått att de har nytta av det. Kan enligt oss eventuellt bero på att de är 

skoltrötta elever som inte gillar skolan överlag. Men de har ändå förstått 

att gymnasiet och alla dess ämnen är bra att ha. Detta får i sin tur följden 

av att gymnasieeleverna inte är så motiverade till skolarbete som de bör 

vara eftersom gymnasieskolan är en frivillig skolform och de har valt att 

läsa den. Vi anser att man krasst skulle kunna säga att samhället ser så 

ut att gymnasiet faktiskt inte är en frivillig skolform utan nästan ett krav 

för att unga ska kunna få ett arbete. 

 

Påverkan från hem och/eller skola 

De elever som sett nyttan av att lära sig naturkunskap kan ha påverkats 

från hemmet, det är därför svårt att säga hur mycket undervisningen 

påverkat deras intresse för ämnet. Det finns ett antal elever i vår 

undersökning som svarat att intresset finns för naturkunskap men att de 

inte har någon synlig påverkan från hemmet, inte heller andra faktorer 

som att deras tänkta utbildning i framtiden påverkas av naturkunskap. I 

detta fall drar vi slutsatsen att det är undervisningen i skolan som 

påverkar deras intresse för naturkunskap i positiv riktning. 

Anledningen till vår slutsats är att vi sett att just dessa elevers lärare har 

en varierad undervisning vilket kan verka i positiv riktning för intresset 

av ämnet, vilket både Sjøberg (2005) och Andersson (2001, 2008) också 

anser.  
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Intresset för skolans naturvetenskapsundervisning är enligt ROSE 

undersökning lågt i Sverige och andra industriländer i förhållande till 

utvecklingsländerna. En teori på varför det är så är att eleverna i 

utvecklingsländer kan se större nytta med den nya tekniken än vad 

svenska elever kan (ROSE 2010-08-26). Det är troligen också 

förklaringen till varför eleverna i vår undersökning har ett lågt intresse 

för naturkunskap, sedan påverkar såklart valet av praktiska program en 

del också, som nämnts ovan. 

 

Minskat intresse för naturvetenskap 

Det finns tydliga tendenser på få sökanden till de naturvetenskapliga 

kurserna oavsett om det gäller lärarutbildningen eller naturvetenskap 

överlag. Det är också något som går likt en röd tråd genom skolans olika 

årskurser. TIMSS har kommit fram till att ett ointresse finns bland elever 

i årskurs 4 och 8, ROSE undersökning av 15-åringars intresse för 

naturvetenskapliga ämnen har kommit fram till samma slutsats som 

PISAs undersökning av 15-åringar, att intresset är lågt (TIMSS, 2010-09-

09 & ROSE-projektet, 2010-08-26). Vår underökning visade samma 

resultat på gymnasieskolan. 

 

Lärarenkäterna 

Vad säger kursplanen för Naturkunskap? 

Skolverkets kursplan för Naturkunskap A säger att eleven efter 

avslutad kurs skall:  

”-kunna förstå skillnaden mellan påståenden grundade på fakta och 

värderande ståndpunkter inom naturvetenskapen” 

”-ha fördjupat sin kunskap om ekosystems struktur och dynamik samt 

betydelsen av biologisk mångfald” (Skolverkets kursplan för 

gymnasieskolans Naturkunskap A, 2010-09-07). 

Utifrån framförallt dessa punkter och även annat som står med i 

kursplanen så tolkar vi det som att eleven måste få lära sig 

naturvetenskapliga begrepp och det naturvetenskapliga språket för att 

kunna förstå innehållet i naturkunskapen.  

 

Språkbruk och vardagsföreställningar 

Kravet på det naturvetenskapliga språket formuleras inte direkt som en 

egen punkt i kursplanen utan indirekt finns det med att eleverna 

behöver lära sig det naturvetenskapliga språkbruket. Det är därför 

viktigt att man som lärare vänjer eleverna vid den naturvetenskapliga  



Camilla Eklund och  

Malin Isaksson   

2010-11-12 

 

55 

 

 

terminologin och inte bara använder sig av vardagssvenska. Samtidigt 

kan det framförallt på ett praktiskt program vara en bra ingång att börja 

med vardagssvenska för att som tidigare nämnts i bakgrunden så anses 

naturkunskapen vara ett abstrakt ämne för elever. Risken finns dock om 

man bara använder sig av vardagssvenska, som de flesta av våra 

undersökta lärare gör i sin undervisning, så kan det dels bli svårt för 

eleverna att förstå alla sammanhang inom naturkunskapen och också att 

vissa saker faktiskt inte betyder samma inom naturvetenskap som i 

vardagslivet. 

 

Eleverna har som tidigare nämnts en vardagsföreställning som ställer 

till det i deras naturkunskapsinlärning, de har en förståelse utifrån sitt 

vardagsspråk som ställs på ända i naturkunskapen i skolan. Exempel på 

det är arbete, då man i vardagslivet tänker på jobbet man går till och 

utför ett arbete eller att något bärs som en skolväska. I 

naturvetenskapen används begreppet arbete bara när någon kraft utförs 

och en rörelse blir som följd. Det kan vara att skolväskan lyfts och 

därmed förändrar läge i höjdled, en kraft påverkar då motkraften, i 

detta fall jordens dragningskraft, som vill hålla kvar väskan i ett läge. 

Väskan som bara bärs innebär således att inget arbete utförs. 

 

Att använda sig av elevernas vardagsföreställningar och utgå från de i 

undervisningen är viktiga delar att ta hänsyn till som lärare i sin 

undervisning. Samt att försöka koppla naturkunskapen till deras valda 

program och sedan till hur de kommer att ha nytta av naturkunskap i 

sin framtida yrkesutövning. Kopplingen till elevernas valda 

programinriktning är något som stämmer överens med att Vygotskij 

ansåg att kunskapen inte bör tas från sitt naturliga sammanhang 

(Bråten, 1998).  

 

Något som Sjøberg (2005) hävdar är att om undervisningen ska utgå 

från elevernas vardagsföreställningar blir det svårt att anpassa till 

samtliga elever. Detta för att alla har olika bakgrund och därmed olika 

erfarenheter och vardagsföreställningar. I undervisning är det omöjligt 

att utforma och utgå från alla elever. Vissa kommer därför inte att förstå 

i samma utsträckning som de vars vardagsföreställning läraren väljer att 

utgå från. Därför är det av stor vikt att man som lärare reflekterar över 

sina val av undervisningsstoff och på vilket sätt ämnet framförs till 

eleverna och även över vilka utgångspunkter som väljs (Andersson, 

2008). 
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Fortbildning 

 

Fortbildning i ämnesinnehåll inom naturkunskap görs i större 

utsträckning hos manliga lärare jämfört med kvinnliga lärare. Att det är 

skillnad mellan könen och vad det beror på blir mer en fråga för vidare 

forskning. Däremot kan vi konstatera att tre av sju lärare som svarat på 

frågan inte uppdaterar sig via fortbildning. Vi tror inte att det är så att 

de lärarna inte hänger med i naturvetenskapens utveckling, utan 

däremot kan det innebära att de uppdaterar sig på annat sätt. Vi vet 

utifrån tidigare genomförd VFU att det finns lärare som själva håller sig 

uppdaterade med senaste nytt genom att använda sig av Internet, läsa 

forskningsresultat i tidningar mm. 

 

Höjning av elevernas motivation för ämnet 

Ett sätt att höja motivationen hos eleverna till att lära sig naturkunskap 

är att dels koppla ihop undervisningen med elevernas vardag och valda 

program. Kursplaner, läroplaner och dylikt säger att alla elever i den 

svenska gymnasieskolan ska läsa likvärdig naturkunskap (skolverket, 

1994 samt 2010-08-31). Trots detta finns ändå utrymme för lärare att 

koppla ihop naturkunskapen eleverna ska lära sig till hur de kan ha 

nytta av den sen i sitt framtida yrkes- och vardagsliv. Flera av de 

medverkande eleverna går på ett gymnasium som dessutom heter 

naturbruksgymnasium trots detta existerar inte kopplingen mellan 

ämnet och deras vardag. Vi anser att det visar på ett mycket tydligt 

problem som måste lösas av läraren och det är något vi tänker ta med 

oss till vår yrkesverksamhet. 

 

Vad som däremot ser betryggande och lovande ut är att den större 

delen av de tillfrågade eleverna faktiskt förstår att man har nytta av 

naturkunskap både i vardagslivet och i kommande arbetsliv, trots att de 

inte tycker att naturkunskap vare sig är intressant eller roligt. Så enligt 

oss ligger troligen den största utmaningen i att kunna fånga upp 

eleverna och förklara den faktiska nyttan med naturkunskap. Vi tror att 

om man ser den kopplingen, kan man också tycka att ämnet är helt okej, 

även om det inte är ett favoritämne. Det är så att om man ser nyttan i 

något kan motivationen höjas dramatiskt. En annan orsak kan vara att 

mycket tid läggs på muntliga genomgångar. Något som vi inte gillar av 

egna erfarenheter, eftersom en människa inte orkar sitta och lyssna 

aktivt hur länge som helst. Det är då bättre om man kan hålla en 

kort genomgång som följs av en diskussion om hur eleverna kan nyttja  

dessa kunskaper på bästa sätt. 



Camilla Eklund och  

Malin Isaksson   

2010-11-12 

 

57 

 

 

Undervisningsbegränsande faktorer 

Något som vi har reagerat positivt på är att andelen som ägnas åt att 

hålla ordning på eleverna är liten. Det är en fördel om tiden ska kunna 

läggas på att fånga upp elevernas intresse och lära dem naturkunskap. 

Vad gäller störande elever skiljer det sig lite mellan kvinnliga och 

manliga lärare, där de kvinnliga lärarna tycker att störande elever bara 

förekommer i liten utsträckning medan de manliga tycker att de 

förekommer i stor utsträckning. Det skulle kunna vara så att av de 

lärare vi har tillfrågat så är upplevelsen olika mellan könen. När vi nu 

har gått in på undervisningsbegränsande faktorer så anser våra 

tillfrågade lärare att begränsade faktorer överlag bara förekommer i viss 

utsträckning, vilket också är positivt. 

 

Angående brist på resurser anser lärarna att det inte råder så stor brist 

på utrustning för lärardemonstrationer och andra övningar, en kvinnlig 

lärare anser dock att resurserna är bristande i stor utsträckning. Det 

skiljer sig lite mellan skolorna och även mellan lärare inom samma 

skola. Frågan är varför det skiljer sig mellan lärare på samma skola? En 

anledning kan vara att de sitter på olika institutioner och att samarbetet 

mellan lärarna är lågt eller obefintligt. En annan anledning kan vara att 

den ena läraren är ny på skolan och inte hunnit lokalisera all utrustning 

ännu. Men i vårt fall hade alla lärare arbetat minst 2år på skolan så då 

kan inte denna faktor spela in på våra svar. Övervägande del av lärarna 

anser att de har för stort antal elever per lärare. Det är helt klart en 

undervisningsbegränsande faktor som påverkar möjligheterna för 

läraren att kunna fånga upp och hinna hjälpa alla elever. Vilket är 

viktigt för att få de mer motiverade och intresserade av naturkunskap 

och då också i förlängningen av vidare studier inom naturvetenskap. 

Tiden räcker helt enkelt inte till åt alla elever och detta är ett stort 

problem i skolan oavsett undervisningsämne. 

 

Undervisningsfördelning 

I frågan till lärarna om den individuella undervisningsfördelningen 

mellan ingående ämnen i naturkunskap, så framgår det att de flesta 

lägger mest tid på biologi. I kursplanen för Naturkunskap A ingår 

väldigt mycket biologi i förhållande till de andra delarna som kemi, 

geografi och fysik. Det är förmodligen en av anledningarna till valet att 

ha mest andel biologi. Något annat som vi reflekterat över är att många 

lärare annars väljer att lägga mer tid på det område som de själva är 

intresserade av. Ett exempel på det kan man utläsa i diagrammet fråga 
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20 på sidan 46 där en lärare lägger mycket tid på geografi. Det framkom 

av samtalet vid sidan om enkäten, samma sak gäller de lärare som 

lägger mycket tid på kemidelen. 

 

Kopplingar mellan elevers enkäter och lärarnas enkäter 

Elevernas intresse kontra lektionsinnehåll 

Utifrån vad ROSE har kommit fram till i sin undersökning så är tjejerna 

mest intresserade av biologi som ämnesområde inom 

naturkunskapsundervisningen och då framförallt kroppens funktioner 

och reaktioner på olika ämnen. Killarna är mest intresserade av fysik 

som ämnesområde och framförallt rymden och tillhörande tekniker. 

Gemensamt för bägge kön är att få lära sig om hur man äter rätt för att 

må bra och hur man tränar kroppen för att bli frisk och stark (ROSE 

2010-08-26). 

 

Våra deltagande lärare har svarat att de lägger mest tid på biologi utom 

en som lägger mest tid på geografi. Fysik är det ämnesområde som alla 

lärare lägger minst tid på i sin undervisning. I skolverkets kursplan för  

Naturkunskap A återfinns som vi nämnt tidigare också mest biologi i 

målen (skolverket 2010-08-31), men för Naturkunskap B ligger 

tyngdpunkten mer jämt fördelat mellan biologi, fysik och kemi 

(skolverket 2010-11-11).  
 

Utifrån denna bakgrund kan man se att killarnas intresse om rymden 

inte riktigt finns med i vare sig kursplan eller lärares val av 

ämnesområde däremot finns tjejernas intresse för vissa biologiska 

aspekter med, men dock inte deras intresse för olika sjukdomar och hur 

kroppen påverkas av olika ämnen såsom tobak. Enligt Jidesjö (2010-09-

08) så är det typiskt att de områden som hamnar i botten av elevernas 

intressen är de som står i skolans kursplan, medan de som återfinns i 

toppen sällan förekommer i de naturvetenskapliga ämnena, trots att de 

har stark naturvetenskaplig anknytning. Det som intresserar bägge 

könen, hur kroppen ska skötas på bästa sätt för ett friskt liv finns med 

både i kursplan och i lärarens stoffval. I kursplanen för Naturkunskap B 

står att ”eleven skall efter avslutad kurs ha kunskaper om livsstilens 

betydelse för hälsan” (Skolverket 2010-09-08).  

 

Trots att Sjøberg (2005) hänvisar till att det är viktigt att ta hänsyn till 

elevernas intresse när man planerar och lägger upp sin undervisning, 

vilket vi också anser, så är det svårt att genomföra rent praktiskt i  
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skolans naturkunskapsundervisning eftersom styrdokumenten säger en 

hel del om vad som skall ingå samt att lärarnas eget intresse styr mycket 

av deras upplägg. I skolans naturkunskapsundervisning är det därför 

svårt att anpassa undervisningen till elevernas intresse, trots denna 

svårighet anser vi som blivande naturkunskapslärare att det i alla fall 

borde vara möjligt att utgå från elevernas intresse till viss del, 

framförallt för att väcka deras intresse för ämnet. Även Jidesjö (2009) 

anser att man ska fokusera på det som är gemensamt mellan könen och i 

detta fall finns ju detta intresse även med i kursplanerna.  

 

Undervisningsupplägget 

Något som vi vill lyfta fram är jämförelsen mellan lärares enkät fråga 18 

och elevernas enkät fråga 12, den som handlar om hur lektionerna ser 

ut. Något som vi uppmärksammat är att de flesta lärare anser sig ägna 

ungefär hälften av lektionerna åt koppling mellan det eleverna lär sig i 

naturkunskap till deras vardag medan eleverna anser att det bara görs 

vissa lektioner eller aldrig. En fundering vi haft kring detta är om 

eleverna inte uppfattar lärarens intentioner och vad som sker på 

lektionerna. Vi menar att om eleverna skulle vara mer medveten om 

denna koppling så borde också intresset för ämnet vara högre än vad 

vår studie visat. Vad görs då fel i undervisningen när eleverna inte ser 

kopplingen? En faktor skulle även här kunna vara att eleverna upplever 

ämnet som abstrakt och så långt ifrån deras verklighet, något som också 

hänvisas av både Andersson (2001) och Sjøberg (2005). 

 

Slutsats 

Den slutsats som vi kan dra av den här begränsade undersökningen, är 

att en relativt stor andel av dessa elever är ointresserade av 

naturkunskap och tycker inte heller att det är ett roligt ämne. En stor 

andel av de medverkande eleverna ser inte heller en framtid med 

studier inom naturvetenskapliga ämnen. 

Vi kan bara konstatera att vår undersökning går helt i linje med de 

större undersökningarna och forskningarnas resultat (ROSE 2010-08-26, 

PISA 2010-08-30, TIMSS 2010-09-09).  

Att lösa detta problem är inte helt enkelt, eftersom man inte kan komma 

med en generell lösning då inlärning sker på individnivå. 
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Positivt är det dock att så pass många elever ser nyttan med 

naturkunskap trots att de tycker att ämnet är tråkigt och ointressant. Det 

tolkar vi som att skolan har lyckats få dessa elever en bit på vägen 

genom att påvisa nyttan med naturkunskap. 

De lärare som har deltagit i undersökningen har varit av varierat kön, 

varierad ålder och har haft varierad undervisningstid. Det som de har 

gemensamt är dock att alla har gedigna utbildningar för att kunna 

undervisa inom naturkunskap på gymnasienivå. 

Så en slutsats som vi kan dra gällande vår undersökning är att samtliga 

lärare är behöriga och det bör alltså inte vara en faktor som drar ner 

ämnets status. Vi tänker då på det som hände på 1960-talet då man 

införde det nya gymnasiet och det fanns för få utbildade lärare inom 

naturkunskap, så att man var tvungen att ta in outbildade och oerfarna 

lärare för att undervisa. Detta fick till följd att ”lärarna” hade svårt för 

att sortera i det angivna stoffet och det ledde i sin tur till att eleverna 

ansåg att allt flöt ihop till en svårförstålig massa (Riis, et al, 1988). 

 

Vi har i denna undersökning också sett att skolan styrs av staten, men 

läraren har ändå ett så pass fritt utrymme att själva utforma 

undervisningen utifrån elevgruppen att denna styrning egentligen inte 

spelar så stor roll i just det här fallet (Dimenäs, 2007)). 

En fråga som man kan ställa sig är om det blir någon förändring i och 

med införandet av de nya läroplanerna? 

 

Man skulle helt kort i några punkter kunna sammanfatta vad man enligt 

oss bör ha i åtanke som naturkunskapslärare, för att fånga elevernas 

intresse: 

 Utgå från elevgruppen och då dess intressen vid upplägget av 

kursen. 

 Försök konkretisera så mycket som möjligt i undervisningen. 

 Gör upplägget så verklighetsnära som möjligt. 

 Koppla undervisningen i den mån det är möjligt till elevernas 

valda gymnasieprogram. 

 

Sedan finns det yttre faktorer som påverkar och spelar in på elevernas 

intressen och det är till stor del faktorer som skolan inte kan rå på i så 

stor utsträckning och de är till exempel, föräldrarnas utbildningsnivå 

och intressen samt elevernas valda gymnasieprogram. 

 



Camilla Eklund och  

Malin Isaksson   

2010-11-12 

 

61 

 

 

En annan fråga som man kan ställa sig är hur resultatet för andra ämnen 

såsom svenska eller geografi eller religion skulle se ut i en liknande 

undersökning. Är det här resultatet vi kommit fram till signifikativt för 

naturkunskap? 
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Förslag på vidare forskning 
 

En intressant fråga som dök upp under vår undersökning var följande: 

Vad beror det på att det finns så pass stora skillnader mellan 

fortbildning bland lärarna inom ämnesinnehåll i naturkunskap? Den 

frågan skulle man kunna göra en undersökning av och vidare utveckla 

genom att intervjua lärarna och ställa frågan som en följdfråga till dem 

som svarar att de inte har fortbildat sig i ämnesinnehåll. 

 

En annan tanke på vidare forskning som dykt upp under vårt arbete är 

att göra en fördjupad intervju av lärarna för att undersöka varför 

lärarna har fördelat tiden av ämnesinnehåll som de gör mellan biologi, 

kemi, geografi och fysik. En intressant fundering vi haft är att kanske 

lärare som har läst mest biologi kanske också helst väljer 

biologiavsnitten i sin undersökning, eftersom det är där dennes 

intresseområde ligger. 

 

Ytterligare en fråga som skulle kunna forskas vidare kring är hur 

resultatet för andra ämnen såsom svenska, religion eller geografi skulle 

se ut i en liknande undersökning. Är det här resultatet som vi kommit 

fram till signifikativt för naturkunskap? 
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BILAGA 1: Brev till rektorer 
 
Mittuniversitetet  2010-09-08 

Examensarbete  Camilla Eklund 

Handledare docent Stefan Falk  Malin Isaksson 

Tel: 060-14 84 63 

 

 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter från Mittuniversitetet som gör vårt examensarbete 

denna termin. Våra namn är Camilla Eklund och Malin Isaksson. 

I vårt examensarbete ska vi undersöka hur 

naturkunskapsundervisningen i den svenska gymnasieskolan påverkar 

elevernas intresse för ämnet. 

Därför skulle vi vilja komma till er skola för att göra en 

enkätundersökning med elever som läser naturkunskap och lärare som 

undervisar i naturkunskap. 

 

Vi skulle vara tacksamma om ni tillåter att vi kommer så att er skola 

medverkar i vår undersökning. Alla uppgifter vi får fram lämnas 

anonymt och behandlas bara i samband med vårt examensarbete. 

 

Tacksam för svar snarast! 

 

Tack också för ett eventuellt medverkande! 

 

Med vänlig hälsning  

 

Camilla Eklund och Malin Isaksson 

 

Camilla Eklund Malin Isaksson 

Tel: 073-040 27 18 Tel: 070-671 35 13 

Mail: sarmik@wildtribes.se Mail: malin_isaksson@comhem.se 
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BILAGA 2: Elevenkät 
Instruktioner 

 

Du deltar frivilligt och anonymt i denna enkätundersökning, svaren kommer endast 

användas i vårt examensarbete. 

Läs och svara på frågorna som de bäst stämmer för dig. Fråga om du inte vet hur du 

ska svara eller inte förstår frågan. 

 

Tack för din medverkan! 

 

1. När är du född? 

 

1995 

 

1994 

 

1993 

 

1992 

 

1991 

 

1990 

 

Annat 

 

2. Är du tjej eller kille? 

 

Tjej 

 

Kille 

 

3. Ungefär hur många böcker finns det hemma hos dig? (Räkna inte med tid-

skrifter, tidningar eller dina skolböcker) 

 

Inga eller mycket få 

(0-10 böcker) 

 

Tillräckligt för att fylla ett hyllplan 

(11-25 böcker) 

 

Tillräckligt för att fylla en bokhylla 

(26-100 böcker) 

 

Tillräckligt för att fylla två bokhyllor 

(101-200 böcker) 
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Tillräckligt för att fylla tre bokhyllor eller mer 

(mer än 200 böcker) 

 

4. Har ni något av detta hemma hos dig? (sätt ett kryss för det ni har hemma) 

 

Miniräknare 

 

Dator (räkna inte playstation,  

Xbox, TV-spel och liknande) 

 

Skrivbord eller annan plats där du kan arbeta 

 

Ordbok 

 

Internetuppkoppling 

 

Prenumeration på tidning om natur/teknik 

 

Kompass 

 

Fågel-, svamp- eller blombok 

att titta på olika arter i 

 

Kikare 

 

5. Vilken är den högsta utbildning som din mamma (eller kvinnlig vårdnads-

havare) har slutfört? 

 

Saknar utbildning eller har gått färre än 9 år i skolan  

 

9-årig grundskola 

 

Gymnasieutbildning  

 

Eftergymnasial utbildning, ej högskolenivå  

 

Högskoleutbildning (80-120p)  

 

Universitetsexamen (120-160p)  

 

Högre universitetsutbildning (mer än 160p)  

 

Jag vet inte  

 

6. Vilken är den högsta utbildning som din pappa (eller manlig vårdnadsha-

vare) har slutfört? 

 

Saknar utbildning eller har gått färre än 9 år i skolan 

 

9-årig grundskola   
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Gymnasieutbildning  

 

Eftergymnasial utbildning, ej högskolenivå  

 

Högskoleutbildning (80-120p)  

 

Universitetsexamen (120-160p)  

 

Högre universitetsutbildning (mer än 160p)  

 

Jag vet inte  

 

7. Vilken är den högsta utbildning som du tror att du kommer skaffa dig? 

 

Gymnasieutbildning  

 

Eftergymnasial utbildning, ej högskolenivå  

 

Högskoleutbildning (80-120p)  

 

Universitetsexamen (120-160p)  

 

Högre universitetsutbildning (mer än 160p)  

 

Jag vet inte  

 

8. Vad är ditt tänkta yrke? Om du inte vet hoppar du till nästa fråga 

 

9.   Sätt ett kryss för de ämnen du tror du kommer vilja läsa efter gymnasiet 

 

Biologi  

 

Fysik  

 

Kemi  

 

Matematik  

 

Något inom naturvetenskap  

 

Annat  

 

10. Hur mycket instämmer du i följande påståenden om att läsa naturkunskap? 

 
Följande alternativ fanns att välja bland: 

 

Instämmer helt och hållet 

Instämmer 

Instämmer inte 

Instämmer inte alls 
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Det brukar gå bra för mig i      

naturkunskap 

 

Jag skulle vilja ha mer      

naturkunskap i skolan 

 

Naturkunskap är svårare för mig     

än för många av mina klasskamrater 

 

Jag tycker om att lära mig      

naturkunskap 

 

Naturkunskap är inte en av mina      

starka sidor 

 

Naturkunskap är tråkigt     

 

Jag tycker om naturkunskap     

 

Det är arbetsro på lektionerna     

i naturkunskap 

 

11. Hur mycket instämmer du i dessa påståenden om naturkunskap? 
 

Följande alternativ fanns att välja bland: 

 
Instämmer helt och hållet 

Instämmer 

Instämmer inte 

Instämmer inte alls  

 

Jag tror jag kan ha nytta av      

naturkunskaper i min vardag 

 

Jag behöver naturkunskap för     

att lära mig andra ämnen i skolan 

 

Jag måste vara duktig i naturkunskap      

för att komma in på den utbildning 

jag vill gå 

 

Jag måste vara duktig i naturkunskap     

för att få det jobb jag vill ha 

 

12. Hur ofta gör ni följande på naturkunskapslektionerna? 

 

Följande alternativ fanns att välja bland: 

 

Instämmer helt och hållet 

Instämmer 
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Instämmer inte 

Instämmer inte alls  

 

Vi observerar och beskriver     

 

Vi ser på när läraren visar oss      

ett experiment eller en undersökning 

 

Vi utformar eller planerar ett      

experiment eller en undersökning 

 

Vi gör ett experiment eller      

en undersökning 

 

Vi arbetar i smågrupper med ett      

experiment eller en undersökning 

 

Vi läser våra naturkunskapsböcker      

och annat material 

 

Vi lär oss fakta och regler utantill     

 

Vi använder formler och lagar      

för att lösa problem 

 

Vi förklarar det vi arbetar med     

 

Vi kopplar det vi lär oss i      

naturkunskap till vår vardag 

 

Vi går igenom det vi haft i läxa     

 

Vi lyssnar på läraren som håller      

en längre genomgång 

 

Vi arbetar självständigt med uppgifter     

 

Vi börjar göra läxan på lektionen 

  

Vi har förhör eller prov     

 

Vi använder dator 

     

Vi berättar och diskuterar under     

lektionerna i naturkunskap 

 

Vi gör en exkursion utomhus     
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BILAGA 3: Lärarenkät  
Instruktioner 

Du deltar frivilligt och anonymt i denna enkätundersökning, svaren kommer endast 

användas i vårt examensarbete. Läs och svara på frågorna som de bäst stämmer 

överens för dig. 

Tack för din medverkan! 

1. Hur gammal är du? 

 

Under 25 

 

25-29 

 

30-39 

 

40-49 

 

50-59 

 

60-över 

2. Är du kvinna eller man? 

 

Kvinna 

 

Man 

3. Hur många år totalt har du undervisat efter detta läsårs slut? 

 

4. Vilken är den högsta formella utbildning som du har slutfört? 

 

Har ej slutfört gymnasieutbildning 

 

Gymnasieutbildning 

 

Eftergymnasial utbildning, ej högskolenivå 

 

Högskoleutbildning (80-120p) 

 

Universitetsexamen (120-160p) 

 

Högre universitetsexamen (mer än 160p) 
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5. Vilket/vilka områden var din eftergymnasiala utbildning i huvudsak inrik-

tad mot? 

 

Biologi  

 

Fysik 

 

Kemi  

 

Geografi/geovetenskap  

 

Lärarutbildning i naturvetenskaps ämnen  

 

Allmän lärarutbildning  

 

Annat 

6. Har du genomfört en lärarutbildning? 

 

 

7. Hur många högskolepoäng har du i naturvetenskapliga ämnen? 

 

0p  

 

1-10p  

 

11-20p  

 

21-40p  

 

41-60p  

 

Mer än 60p 

 

 

8. Om du har en lärarexamen, vilket är examinerades du? 

 

 

9. Ingick ämnesmetodik/didaktik i naturvetenskap i din lärarexamen? 

 

Ja  

 

Nej 

 

10. Gick du en gymnasieutbildning med inriktning mot naturvetenskap? 

 

Ja 

 

Nej 
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11. Hur ofta samarbetar du med andra lärare på följande sätt? 

 
Följande alternativ fanns att välja bland: 

 

Aldrig eller nästan aldrig 

2-3ggr/mån 

1-3ggr/vecka 

Varje eller nästan varje dag 

 

Diskussioner angående hur man kan 

undervisa om ett speciellt  

kunskapsområde 

 

Arbete med att förbereda 

undervisningsmaterial 

 

Besök hos en annan lärare för att 

observera hur han/hon undervisar 

 

Informella observationer i mitt  

klassrum gjorda av en annan lärare 

 

Samarbetar med lärare som undervisar  

i samma ämnen 

 

12. Har du under de senaste två åren deltagit i fortbildning som avsett något av 

följande? 

 
Svarsalternativen var ja eller nej 

 

Ämnesinnehåll i naturkunskap 

 

Pedagogik/metodik inom naturkunskap 

 

Kursplan i naturkunskap 

 

Utveckling av elevers kritiska tänkande 

eller undersöka arbetssätt 

 

Bedömning av kunskaper i naturkunskap 

 

13. Hur allvarligt är vart och ett av följande problem i din nuvarande skola? 

 
Följande alternativ fanns att välja bland: 

 

Varje eller nästa varje lektion 

Ungefär hälften av lektionerna 

Vissa lektioner 

Aldrig 

 

Skolbyggnaden behöver omfattande  

reparationer   
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Det är trångt/överfullt i klassrummen 

 

Lärarna har inte lämpliga  

arbetsutrymmen utanför sina klassrum 

 

Det saknas material för att utföra 

naturvetenskapliga experiment 

eller undersökningar 

 

14. Ungefär hur många elever går i dina naturkunskapsklasser? 

 

_____________________st elever 

 

15. Hur många minuter per vecka undervisar du i NO? 

 

____________________min/vecka 

 

16. A. Använder du någon lärobok (läroböcker) när du undervisar i NO? 

 

Ja 

 

Nej  (Om du svarat nej, gå vidare till 17) 

 

B. Hur använder du läroboken (läroböckerna) när du undervisar i NO? 

 

Som huvudsaklig grund för lektionerna 

 

Som ett komplement 

 

17. Hur stor andel av lektionstiden i NO ägnar eleverna åt följande aktiviteter 

under en vanlig vecka? (Ange andel i procent) 

 

a) Redovisa läxor ___________________________________________________________ % 

 

b) Lyssna till längre genomgångar ____________________________________________ % 

 

c) Arbeta med uppgifter under din handledning ________________________________  % 

 

d) Arbeta självständigt med uppgifter utan din handledning _____________________ % 

 

e) Lyssna då du repeterar och ytterligare förklarar ämnesinnehåll eller metoder _____ % 

 

f) Delta i prov eller förhör ___________________________________________________ % 

 

g) Delta i aktiviteter som inte gäller lektionens innehåll/syfte (t.ex. hålla ordning) ___ % 

 

h) Andra elevaktiviteter _____________________________________________________ % 

 

Summa ___________________________________________________________________ 100% 

 



Camilla Eklund och  

Malin Isaksson   

2010-11-12 

 

77 

 

 

18. Hur ofta ber du eleverna att göra följande när du undervisar dem i NO? 

 
Följande alternativ fanns att välja bland: 

Varje eller nästan varje lektion 

Ungefär hälften av lektionerna 

Vissa lektioner 

Aldrig 

 

a) Observera naturfenomen 

Och beskriva vad de ser 

 

b) Se på när jag visar dem ett 

experiment eller en undersökning 

 

c) Utforma eller planera experiment 

eller undersökningar 

 

d) Utföra experiment eller 

undersökningar 

 

e) Arbeta tillsammans i smågrupper 

med experiment eller undersökningar 

 

f) Läsa i läroböcker eller 

bredvidläsningsböcker 

 

g) Memorera fakta och principer 

 

h) Använda formler och lagar 

för att lösa standarduppgifter 

 

i) Förklara något som de studerar 

 

j) Koppla det de lär sig i NO till 

sin vardag 

 

k) Diskutera sina olika 

uppfattningar om ett 

naturvetenskapligt fenomen 

 

l) Arbeta med processer 

(hypotesprövning, 

Variabelkontroll m.m.) 

 

m) Besvara frågor om 

naturvetenskapens karaktär 

(t.ex. naturvetenskap som 

mänsklig konstruktion) 
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19. I vilken utsträckning anser du att följande faktorer begränsar ditt sätt att 

undervisa? (Fyll i en ruta för varje rad) 

 
Följande alternativ fanns att välja bland: 

Inte tillämpligt 

Inte alls 

I liten utsträckning 

I viss utsträckning 

I stor utsträckning 

 

Elever: 

 

a) Elever med olika 

studieförmåga 

 

b) Elever med mycket  

olika bakgrund 

(t.ex. ekonomisk, 

språklig) 

 

c) Elever med särskilda behov, 

(t.ex. nedsatt hörsel eller syn, 

talsvårigheter, fysiska funktions- 

hinder, psykiska eller känslomässiga 

problem) 

 

d) Ointresserade elever 

 

e) Störande elever 

 

Resurser: 

 

f) Brist på datorutrustning 

 

g) Brist på stöd för 

datoranvändning 

 

h) Brist på läroböcker 

för elevbruk 

 

 

i) Brist på annat under- 

visningsmaterial för  

elevbruk 

 

j) Brist på utrustning 

för lärardemonstrationer 

och andra övningar 

 

k) Bristfällig utrustning/ 

bristfälliga lokaler 
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l) Stort antal elever 

per lärare 

 

m) Brister i stöd/intresse 

från rektor 

 

20. Ungefär hur stor andel av undervisningstiden kommer du, vid slutet av detta 

läsår, att ha ägnat åt vart och ett av följande NO-områden under detta läsår? 

(Ange andel i procent) 

 

a) Biologi (t.ex. struktur/funktion; livsprocesser 

Reproduktion/ärftlighet, naturligt urval; ekosystem, hälsa) _______________________  % 

 

b) Kemi (t.ex. klassificering materiens sammansättning 

Och egenskaper; kemisk förändring) __________________________________________ % 

 

c) Fysik (t.ex. materiens tillstånd/tillståndsförändringar; 

Energi; ljus; ljud; elektricitet och magnetism; krafter och rörelse) __________________ % 

 

d) Geografi (t.ex. jordklotets struktur; processer 

Och resurser; solsystemet och universum) _____________________________________ % 

 

Summa ___________________________________________________________________ 100% 

 

21. Hur stor vikt lägger du vid följande för att följa elevers utveckling i NO? 

 
Följande alternativ fanns att välja bland: 

Stor vikt 

Liten vikt 

Ingen vikt 

 

a) Prov (t.ex. lärartillverkade 

 eller från läromedel) 

 

b) Din egen professionella bedömning 

 

22. Hur ofta ger du klasserna prov i NO? 

 

Ungefär en gång i veckan 

 

Ungefär varannan vecka 

 

Ungefär en gång i månaden 

 

Några gånger per år 

 

Aldrig (Om du svarat aldrig, gå till fråga 25) 
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23. Vilka uppgiftsformat brukar du vanligtvis använda i dina NO-prov? 

 

Bara egenformulerade svar 

 

Mest egenformulerade svar 

 

Omkring hälften egenformulerade 

svar och hälften färdiga svarsalternativ 

(t.ex. flervalsfrågor) 

 

Mest färdiga svarsalternativ 

 

Bara färdiga svarsalternativ 

 

24. Hur ofta tar du med följande typer av uppgifter i dina NO-prov? 

 
Följande alternativ fanns att välja bland: 

Alltid eller nästan alltid 

Ibland 

Aldrig eller nästan aldrig 

 

a) Uppgifter avseende kunskaper 

om fakta och begrepp 

 

b) Uppgifter avseende att använda 

kunskaper och förståelse 

 

c) Uppgifter som inbegriper att 

utveckla hypoteser och att utforma 

vetenskapliga undersökningar 

 

d) Uppgifter som kräver förklaringar 

eller bevisföring 

 

25. I vilken grad instämmer du i följande påstående? 

 
Följande alternativ fanns att välja bland: 

5    4    3    2    1 

Instämmer helt och hållet, 5, Instämmer inte alls, 1. 

 

a) I min NO-undervisning 

Använder jag inte naturvetenskaplig- 

terminologi utan mest vardagssvenska 

för att eleverna ska förstå lättare 

 

b) Jag använder inte vardagssvenska utan  

mest naturvetenskaplig terminologi för att eleverna 

behöver lära sig den.                  

 

Tack för att du besvarade enkäten! 


