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Sammandrag  
Syftet med denna studie är att undersöka vad elever i årskurs 4-6 anser är intressant inom naturvetenskap. 
Studiens syfte undersöktes genom en kvantitativ metod i form av en enkät. Det är väsentligt att undersöka 
elevers intresseområden eftersom ett intresse inom ett ämnesområde stimulerar lärandet och förbättrar 
därmed även resultatet.  Studien har en teoretisk anknytning till socialkonstruktivism. Tre klasser, en 
årskurs 4, en årskurs 5 och en årskurs 6 från samma grundskola i Mellansverige, svarade på enkäten. Totalt 
medverkade 46 elever. Eleverna tenderar att vara mer positivt än negativt inställda till NO-ämnena. NO 
är dock inte favoritämne hos någon av eleverna. Eleverna är mest intresserade av djur, ämnen (kemi) samt 
kroppen. Flera flickor, men inga pojkar, visar intresse för växter. Flera pojkar, men inga flickor, visar 
intresse för energi. De ämnesområden som eleverna finner mest intressanta återfinns i Lgr 11, men är inte 
de som eleverna i första hand tycker att de har blivit undervisade i och arbetat med. Lärandet processas 
när eleverna får ägna sig åt de områden som de finner intressanta. Detta skapar ett positivt förhållningssätt 
till utbildning och lärande då lärandedimensionerna påverkas av intresset.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sökord 
Naturvetenskap, NO-undervisning, grundskola, elever, intresse, lärande, enkätundersökning.  
 
 



3 

 

Innehållsförteckning 
 

INLEDNING ................................................................................................................................................... 4 

BAKGRUND .................................................................................................................................................. 5 

Intresse ......................................................................................................................................................................................................... 5 

Naturvetenskap och naturorienterande ämnen ........................................................................................................................... 5 

Rapporter inom naturvetenskap ......................................................................................................................................................... 5 

De naturorienterande ämnena i Lgr 11 ........................................................................................................................................... 7 

ROSE och Lgr 11 ...................................................................................................................................................................................... 7 

Forskning om yngre elevers intresse ............................................................................................................................................... 8 

TEORETISKT RAMVERK ........................................................................................................................... 10 

Teoretisk utgångspunkt ........................................................................................................................................................................ 10 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ......................................................................................................... 11 

METOD ........................................................................................................................................................ 12 

Metodval för studien .............................................................................................................................................................................. 12 

Enkät som undersökningsmetod ...................................................................................................................................................... 12 

Urval ............................................................................................................................................................................................................. 12 

Utformningen av enkäten .................................................................................................................................................................... 13 

Pilottest ....................................................................................................................................................................................................... 13 

Genomförande ......................................................................................................................................................................................... 13 

Forskningsetiska aspekter .................................................................................................................................................................. 14 

Analysmetod ............................................................................................................................................................................................. 14 

Bortfall.......................................................................................................................................................................................................... 15 

RESULTAT .................................................................................................................................................. 16 

Elevernas karaktärisering av NO-ämnena ................................................................................................................................... 16 

Elevernas intresseområden inom NO-ämnena .......................................................................................................................... 18 

Skillnader i flickor och pojkars intresseområden ....................................................................................................................... 20 

Resultatsammanfattning utifrån frågeställningarna .................................................................................................................. 21 

DISKUSSION .............................................................................................................................................. 23 

Metoddiskussion ..................................................................................................................................................................................... 23 

Resultatdiskussion ................................................................................................................................................................................. 25 

Avslutande reflektioner och vidare forskning .............................................................................................................................. 30 

REFERENSLISTA ....................................................................................................................................... 31 

 

BILAGOR 
Bilaga 1: Informationsbrev till vårdnadshavare 
Bilaga 2: Manus som användes vid introduktion av enkäten 
Bilaga 3: Enkäten 

Bilaga 4: Tabell 6: Underkategorier utifrån tidigare valda huvudkategorier 

  



4 

 

INLEDNING 
I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 inleds kursplanerna i biologi, fysik 
och kemi med att poängtera att ”naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov 
av att veta mer om sig själv och sin omvärld” (Skolverket, 2011, s. 111; 127; 144). Elevers intresse för 
naturvetenskap borde alltså vara stort, men istället tycks det vara likgiltigt eller minskande (Skolverket, 
2012a). Detta motsägelsefulla problem tilltalade mig och väckte min egen nyfikenhet för naturvetenskap 
och hur man kan motivera elever till ämnet. När jag började på Grundskollärarprogrammet hösten 2011 
var det lite märkligt och speciellt att jag faktiskt var den enda campusstudenten som skulle läsa just NO-
inriktningen mot årskurs 4-6. Ju längre tid det gick på programmet, desto mer insatt och intresserad blev 
jag av skolans värd sedd ur ett lärarperspektiv och ett intresse väcktes för att engagera elever i NO-ämnen. 
 
Tidigare i utbildningen skrev jag ett examensarbete som var en litteraturstudie om grundskoleelevers attityd 
till och intresse för naturvetenskap (Karlmark, 2014). Resultatet i det examensarbetet visade att nationell 
forskning som är gjord främst undersöker 15-åringars intresse och att förekomst av liknande 
undersökningar, som undersökt yngre elevers intresse för naturvetenskap, är mer bristfällig (Karlmark, 
2014, s. 21). Därför vill jag i det här examensarbetet undersöka vad elever i årskurs 4-6 tycker är intressant 
inom naturvetenskap, eftersom jag i min utbildning har riktat in mig på just det området.  
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BAKGRUND 
I det här kapitlet lyfts definitioner av begrepp som är centrala för denna studie. Forskning och rapporter 
inom ämnesdidaktiska områden som berör studien beskrivs. Dessutom lyfts den ämnesdidaktiska 
forskningslucka som denna studie är tänkt skall fylla.  
 

Intresse 
Att ha ett intresse för ett ämne innebär att själva ämnet är någonting som man gärna vill ta del av och 
tycker om att sysselsätta sig med (Nationalencyklopedin, 2015b). Svenska Akademiens Ordlista definierar 
intresse som förmågan hos ett objekt att väcka engagemang hos en individ.1 Det finns en mängd olika 
områden att intressera sig för. När man får chans och tillfälle att ägna sig åt sitt intresseområde känns tiden 
som spenderas meningsfull.  
 
”Det är […] väl belagt och allmänt vedertaget att intresse är betydelsefullt för elevers vilja och möjlighet 
att lära sig och engagera sig i naturvetenskap” (Anderhag, 2014, s. 81). Det finns alltså en tydlig koppling 
mellan elevers prestationer och resultat i skolan och deras intresse. Skolverket beskriver att ”en elevs 
intresse för naturvetenskap medför att eleven presterar bättre i naturvetenskap, men det kan också vara så 
att eleven får ett ökat intresse [...] därför att han eller hon presterat bra i ämnet” (Skolverket, 2007, s. 7). 
Om en elev däremot presterar mindre bra leder det lätt till ett minskande intresse. Hattie är en aktuell 
utbildningsforskare som publicerade studien Visible learning år 2009 som fått stor uppmärksamhet 
internationellt (Hattie, 2014, s. 7). I studien har Hattie undersökt faktorer som påverkar elevers lärande. 
”Att synliggöra lärandet för elever och lärare är det mest väsentliga för att förbättra elevers studieresultat 
mer än bara genomsnittligt” (Hattie, 2014, s. 7). Inlärningen sker ofta automatiskt i huvudet, vilket gör att 
synliggörande fördjupar förståelsen. Något som behövs för att inlärning ska ske är en viss spänning hos 
barnet, en insikt om att ”inte veta” något eller en strävan av att vilja veta och förstå något (Hattie, 2014, s. 
127). Hattie har listat komponenter i lärandets ekvation när det gäller lärandemål. Det viktigaste är att 
eleverna får känna en utmaning i undervisningen och i vad de ska och vill lära sig. Dessutom är ett 
engagemang och intresse väsentligt. ”Ju större engagemang, desto bättre resultat” (Hattie, 2014, s. 79). 
Genom att fånga elevers intressen i undervisningen medför det att engagemanget hos dem förstärks 
gentemot skolan och den undervisning som bedrivs.  

 

Naturvetenskap och naturorienterande ämnen  
Naturvetenskap innefattar vetenskaperna som studerar naturen, dess delar och hur de delarna fungerar 
(Nationalencyklopedin, 2015a). De delar av naturvetenskapen som studeras i grundskolan kallas 
naturorienterande ämnen (NO-ämnen), vilket innebär en mer begränsad definition som fokuserar på den 
biologi, fysik och kemi som presenteras i kursplanerna i Lgr 11 (Skolverket, 2011, s. 111; 127; 144). Alltså 
innefattar termen naturvetenskap också de naturorienterande ämnena.  

 

Rapporter inom naturvetenskap 
Genom att låta elever i bestämda åldersgrupper delta i olika återkommande internationella undersökningar 
inom naturvetenskap öppnas en möjlighet för att dokumentera det egna resultatet och att göra jämförelser 
med andra länder och dessutom se förändringar över tid (Skolverket, 2015). Nedan presenteras 
undersökningar där studiernas resultat har sammanställts.  
 
PISA  
Den internationella undersökningen PISA (Programme for International Student Assessment) genomförs 
var tredje år och genomfördes första gången år 2000 av alla medlemmar i OECD (Organization for 
Economic Co-operation and Development). PISA-undersökningen går ut på att mäta 15-åringars 
förmågor i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Fokus ligger på att eleverna ska kunna visa hur 
de förstår de givna frågorna, hur de tolkar och reflekterar kring informationen kopplat till dessa frågor 

                                                           
1 http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista (hämtad 2015-02-
03) 

http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista
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samt hur de arbetar med problemlösning. Varje år som den genomförs inriktar sig PISA-undersökningen 
på ett av ämnena, vilket leder till att man får återkommande mätningar av resultat och trender. Skolverket 
poängterar att PISA dessutom ”syftar […] till att öka förståelsen för orsakerna till och konsekvenserna av 
observerade skillnader i förmåga” (Skolverket, 2014a). Detta för att man senare ska kunna göra jämförande 
studier mellan olika länder och års resultat, vilket i förlängningen kan leda till en förbättrad skola 
(Skolverket, 2014a).  
 
År 2006 riktade sig undersökningen speciellt mot naturvetenskap. Skolverket skriver i sin rapport att de 
svenska 15-åringarna som deltog i undersökningen år 2006 genomsnittligt presterade 503 poäng. Resultatet 
skiljer sig inte avsevärt från det totala genomsnittet för alla medlemsländerna som var 500 poäng 
(Skolverket, 2007, s. 8). År 2009 genomfördes en ny undersökning som publicerades året efter och som 
visade att svenska elevers resultat i naturvetenskap sjunkit till 495 poäng. Den senaste undersökningen 
från 2012 visar att svenska elever nu har sjunkit ner till 485 poäng medan det totala genomsnittet 
fortfarande ligger kvar på 501 poäng, som alltså inte skiljer sig från det totala genomsnittet från år 2006 
(Skolverket, 2013, s. 96). När rapporten publicerades i december 2013 blev det en stor debatt i media och 
den kom att kallas ”PISA-chocken”2. 
 
TIMSS 
 I TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study) undersöks elevers erfarenheter av och attityder till 
matematik och naturvetenskap i årskurs 4 och i årskurs 8. I studien som genomfördes 2011 visar de 
svenska eleverna i årskurs 4 en förbättring av resultatet i naturvetenskap gentemot tidigare år. Detta är 
första gången sedan 2000-talet, poängterar Skolverket (Skolverket, 2012b). Däremot skriver Skolverket att 
”resultatet för årskurs 8 har försämrats markant sett över hela perioden 1995 till 2011” (Skolverket, 2012c, 
s. 8). Flickorna i årskurs 4 visar bättre resultat i biologi medan pojkarna presterar bättre i fysik och 
geovetenskap. Studien visar att de yngre eleverna i årskurs 4 generellt sett har ett bättre förtroende för det 
egna kunnandet gentemot de äldre eleverna i årskurs 8 (Skolverket, 2014b, s. 61-62).  
 
 Det sammanfattande resultatet av TIMSS visar att Sverige är ett av fåtal länder som uppvisar en 
kontinuerlig resultatförsämring inom naturvetenskap under 2000-talet (Skolverket, 2012c, s. 8).  
 
ROSE 
The Relevance of Science Education (ROSE) utvecklades av Sjöberg och Schreiner på universitetet i Oslo. 
Syftet med projektet är att undersöka vad 15-åringar tänker och tycker om naturvetenskap samt vilka delar 
15-åringarna är intresserade av (Schreiner & Sjøberg, 2004, s. 5). Studien är stor internationellt då den har 
genomförts i 46 länder över hela världen.3  
 

I avhandlingen En problematisering av ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik i skola och samhälle beskriver 
Jidesjö att ROSE-studien är utformad som en enkät med ämnesområden inom naturvetenskap och som 
deltagarna får ranka i en så kallad Likert-skala från 1 till 4 där 1 motsvarar ”inte intresserad” och 4 
motsvarar ”väldigt intresserad” (Jidesjö, 2012, s. 3). Oskarsson, som också medverkat vid genomförandet 
av svenska ROSE-studien, beskriver i Viktigt men inget för mig att studien består av totalt 108 påståenden 
som deltagarna ska ranka med en Likert-skala. Påståendena har spridits ut på tre olika enkäter, detta för 
att inte trötta ut deltagarna med samma typ av frågor och påståenden (Oskarsson, 2012, s. 54). 
Undersökningen innefattar sju frågeområden, som handlar om vad eleverna önskar att lära sig mera om, 
vilka jobb de skulle vilja arbeta med i framtiden, deras förhållningssätt till miljöfrågor och uppfattningar 
om NO-lektioner i skolan. Dessutom ingår generella åsikter om naturvetenskap och teknik, erfarenheter 
kring naturvetenskap och teknik utanför skolan, samt hur de själva ser på ett eventuellt framtida yrke som 
naturvetenskaplig forskare (Oskarsson, 2012, s. 53-54).  
 

                                                           
2 http://www.svd.se/kultur/understrecket/pisachocken-varst-i-valmaende-lander_8847282.svd (2015-03-31) 
3 http://roseproject.no/network/international-partners.html (2015-02-07) 

http://www.svd.se/kultur/understrecket/pisachocken-varst-i-valmaende-lander_8847282.svd
http://roseproject.no/network/international-partners.html
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ROSE-studiens resultat 
Resultatet i den svenska ROSE-undersökningen visar att både flickor och pojkar intresserar sig för 
naturvetenskap.  En del likheter återfinns mellan könen, men också en del skillnader i intresseområdena 
(Jidesjö, 2012, s. 86). I Oskarssons tredje delstudie presenteras resultatet av de 108 påståenden som 
deltagarna tagit ställning till i enkäterna. Oskarsson delar upp intresseområdena i nio olika domäner, 
nämligen hälsa, rymden, risk, miljö, teknik, ”new age”, vetenskap, jorden, djur samt naturscenerier 
(Oskarsson, 2012, s. 67). Resultaten visar att flickor och pojkar som grupper inte är intresserade av samma 
delar inom naturvetenskap. Flickorna är enligt studien mer intresserade av hälsa och new age vilket 
innefattar ämnesområden som exempelvis hur man botar sjukdomar som HIV och cancer och alternativa 
terapier. Dessutom ingår tankeläsning och intuition (Oskarsson, 2012, s. 67). Pojkarna visar sig däremot 
intressera sig mer för domänerna risk och teknik där atombomber, kemiska och biologiska vapen ingår. 
Där räknas också in hur en mobiltelefon och radio fungerar (Oskarsson, 2012, s. 67).  
 
Schreiner (2006), som genomfört ROSE-studien i Norge, påvisar ett liknande samband. Hon skriver i sin 
avhandling Exploring a ROSE garden att flickorna i Norge är intresserade av kost och hälsa och av sjukdomar 
och hur dessa kan botas, medan pojkarna är mer intresserade av hur atombomber fungerar och hur det 
känns att vara tyngdlös i rymden (Schreiner, 2006, s. 160). Detta är resultat som överensstämmer med 
samtliga nordiska länder och även resultat från England (Oskarsson, 2012, s. 76).  
 

De naturorienterande ämnena i Lgr 11  
I Lgr 11 delas de naturorienterande ämnena in i tre ämnen, nämligen biologi, fysik och kemi. Det som 
presenteras i det centrala innehållet är ämnesområden som samtliga individer som går i skolan ska få möta 
i undervisningen under sin skolgång. Nedan ges en kort presentation av varje ämne och huvudområdena 
av det som ska bearbetas enligt ämnets syfte och centrala innehåll.  
 
Biologi  
”Undervisningen i biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och 
nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen” (Skolverket, 2011, s. 111). Eleverna 
ska genom biologiundervisningen få inblick i naturvetenskapens världsbild med evolutionsteorin och 
vilken kulturell påverkan den har haft. Ämnesområden som kroppen och dess funktioner, ekosystem, djur, 
växter och andra organismers liv skall behandlas (Skolverket, 2011, s. 112-113).  
 
Fysik  
I fysikundervisningen skall eleverna få utveckla kunskaper om fysikaliska sammanhang och få möjligheten 
att ställa frågor om fysikaliska företeelser och sammanhang utifrån egna upplevelser och aktuella händelser 
(Skolverket, 2011, .s 127). I fysikämnet skall eleverna bland annat behandla frågor om varför det finns 
årstidsväxlingar, tyngdkraft och friktion, olika typer av energi och rymden (Skolverket, 2011, s. 130-131). 
 
Kemi 
Kursplanen för kemi beskriver att kunskaper i ämnet har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så 
skilda områden som hälsa, resurshushållning, materialutveckling och miljöteknik (Skolverket, 2011, s. 144). 
Kunskaper inom ämnet kan hjälpa eleverna så att de kan bidra till exempelvis en hållbar utveckling. 
Ämnesområden som eleverna ska få möta och arbeta med i kemi är bland annat ämnens olika egenskaper, 
olika kretslopp, fossila och förnybara bränslen samt kemiska processer (Skolverket, 2011, s. 146-147).  
 

ROSE och Lgr 11  
De intresseområden som deltagarna i ROSE-undersökningarna visat vara mest intressanta i biologi, fysik 
och kemi återfinns i kursplanerna i Lgr 11. Exempelvis är ett centralt innehåll i biologi för årskurs 7-9 att 
se hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och 
beroendeframkallande medel (Skolverket, 2011, s. 114), vilka alla kan kategoriseras inom intresseområdet 
hälsa. Pojkarnas intresseområden återfinns också i Lgr 11, till exempel i ett av de centrala innehållen i fysik 



8 

 

där det poängteras att undervisningen ska innehålla människan i rymden och användningen av satelliter 
(Skolverket, 2011, s. 130). Lärare som planerar undervisning i skolan skall beröra samtliga delar som lyfts 
i respektive kursplan. Detta innebär alltså att lärares undervisning innefattar både flickors och pojkars 
intresseområden.  
 
Slutsatser utifrån ROSE-undersökningen 
Oskarsson (2012, s. 76) menar att det inte är speciellt konstigt att det är kroppens utveckling, hälsa och 
sjukdomar som de 15-åriga eleverna intresserar sig för inom naturvetenskap. Han menar att ”puberteten 
är en dramatisk omvälvning för en ung människa” (Oskarsson, 2012, s. 77), vilket gör att intresset för vad 
som är bakomliggande ökar med detta. Dessutom behandlar media nästintill dagligen olika kostplaner, 
dieter och träningstips, vilket ungdomarna medvetet eller omedvetet snappar upp. Det bidrar till att väcka 
elevernas intresse för området.  
 
ROSE-studien visar att det finns en stor skillnad mellan de intresseområden som eleverna visar inom 
naturvetenskap och det som lärare ofta lägger stor vikt vid i NO-undervisningen. Oskarsson menar att det 
ofta är just de områden som eleverna inte är intresserade av som lärare gärna fokuserar extra på, områden 
som räknas till den klassiska NO-undervisningen. Han beskriver enligt följande:  
 

Lärarna undervisar om atomer och molekyler, växthuseffekten, människokroppen, elektricitet, alkohol och tobak, örat 
och ljud, ögat och ljus, ozonlagret samt sex och samlevnad. Det är bara alkohol och tobak samt sex och samlevnad av 
detta som intresserar eleverna. Övriga ämnesområden kommer långt ner på elevernas intresselista. Vänder man på 
ordningen och tittar på elevernas intresse kring hälsofrågor, rymden och det som ännu inte går att förklara, hamnar 
dessa ofta långt ner på lärarnas lista. Det som intresserar eleverna och det som lärarna undervisar om framstår som 
två olika agendor. (Oskarsson, 2012, s. 66)  
 

Ett syfte med NO-undervisning enligt Lgr 11 är att förbereda elever för kommande situationer där just 
naturvetenskapen kan vara till nytta (Skolverket, 2011, s. 111; 127; 144). Jidesjö beskriver att ”en 
grundläggande utbildning behöver kunna förbereda några få för fortsatt [naturvetenskaplig] utbildning 
utan att det sker på bekostnad av att allmänbilda andra” (Jidesjö, 2012, s. 3). I kursplanen i biologi 
poängteras det att elever ska få ”redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna 
bidra till en hållbar utveckling” (Skolverket, 2011, s. 111). Kursplanerna i fysik och kemi beskriver att 
elever genom ämnena ska ges förutsättningar att kunna hantera kommande ”praktiska, etiska och estetiska 
valsituationer som rör energi, teknik, miljö och samhälle” (Skolverket, 2011, s. 127; 144). Oavsett om man 
väljer att studera naturvetenskap vidare eller inte, så betyder alltså detta att det tillhör allmänbildningen att 
kunna hantera de samhällsfrågor som är kopplade till naturvetenskap.  Man kan då få med sig kunskap 
som leder till att man kan fatta välgrundade beslut om frågor gällande exempelvis miljön eller den egna 
hälsan.  
 
Oskarsson (2012, s. 66) menar att det kanske är en förhastad slutsats att hävda att elever inte alls är 
intresserade av naturvetenskap. Problemet ligger snarare i att NO-undervisningen som bedrivs på många 
skolor inte fokuserar på de intresseområdena som eleverna faktiskt har, snarare verkar det som att den 
fokuserar på det som de är minst intresserade av (Oskarsson, 2012, s. 66). Dock poängterar Jidesjö (2012, 
s. 52) att det inte kan vara upp till varken Lgr 11 eller de enskilda skolorna att bedriva en undervisning 
som hela tiden ligger helt i fas med elevers intressen, däremot skall skolan upplysa om sammanhangen och 
även ifrågasätta och diskutera olika budskap som förekommer.  
 

Forskning om yngre elevers intresse 

ROSE-studien riktar in sig på 15-åringars intresse för naturvetenskap (Oskarsson, 2012, s. 2). Oskarsson 
menar att puberteten kan vara en avgörande faktor i elevernas intresseområden eftersom det innebär en 
”dramatisk omvälvning för en ung människa” (Oskarsson, 2012, s. 77). Dessutom görs val av 
gymnasieprogram i årskurs 9, vilket kanske också kan vara någonting som påverkar intresseområdena inom 
naturvetenskap.  
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Lindahl (2003) har i sin avhandling Lust att lära naturvetenskap och teknik? utfört en longitudinell studie om 
elevers attityd till och intresse för naturvetenskap och teknik. Under de åren som studien pågått har ungefär 
100 elever intervjuats och observerats (Lindahl, 2003, s. 89). Gruppen har studerats från årskurs 5 till 
årskurs 9 där Lindahl beskriver och analyserar förändringarna och utvecklingen av elevernas intresse och 
attityder gentemot ämnena under dessa fyra skolår (Lindahl, 2003, s. 20). I intervjuerna med eleverna i 
årskurs 5 beskriver Lindahl (2003, s. 107) att inte alla elever är helt bekanta med uttrycket NO, och att hon 
vid flertal tillfällen behöver förklara begreppet innan eleverna kan fortsätta att intervjuas. När eleverna får 
klart för sig vad NO är, beskrivs det som det de har läst om människokroppen och om de försök de gjort 
med olika djur och växter. Några minns även att de arbetat med magneter, batterier och lampor. Lindahl 
beskriver att ”nästan alla minns [NO-] experimentdagar som roliga” (Lindahl, 2003, s. 108). Angående vad 
de naturorienterande ämnena innefattar visar Lindahls elevintervjuer att de flesta elever i årskurs 5 har 
skapat sig en ungefärlig bild över vad biologi är, nämligen djur och natur. Dessutom nämner vissa elever 
även kroppen. Gällande kemiämnet så visar elevintervjuerna att de allra flesta kopplar ihop det med 
experiment och laborationer. De allra flesta saknar en bild av fysikämnet (Lindahl, 2003, s. 108). 
 
I studien delar Lindahl upp flickor och pojkar i varsin grupp och har tittat närmare på hur deras intresse 
till naturvetenskap skiljer sig. Det som toppar flickornas önskelista, som representerar de områdena som 
flickorna finner mest intressanta i årskurs 5, är ”hur fåglar och djur kommunicerar och kan förstå 
varandra”, medan det endast rankas till åttonde plats i motsvarande lista för pojkarna i årskurs 5 (Lindahl, 
2003, s. 108). Det som toppar pojkarnas i årskurs 5 lista är ”möjligheter till liv utanför jorden”, som dock 
hamnar på fjärde plats på flickornas lista. På flickornas önskelista återfinns ”AIDS: vad är det och hur 
sprids det”, ”hur barn i andra länder tänker och lever” samt ”regnbågen, vad den är och hur man kan se 
den” (Lindahl, 2003, s. 108), kategorier som inte återfinns i pojkarnas önskelista. Pojkarna listar ”raketer 
och rymdfart”, ”blixt och dunder”, ”datorer och vad de kan användas till” samt ”hur saker som telefon, 
TV och radio fungerar” (Lindahl, 2003, s. 108) som mest intressant, vilka inte finns med på flickornas lista 
över intressanta intresseområden. 
 
Lindahls studie genomfördes mellan 1998 och 2002 (2003, s. 83). Det har hänt mycket i den tekniska 
utvecklingen och utvecklingen i samhället, vilket gör att det finns anledning att se hur yngre elevers intresse 
för naturvetenskap ser ut idag, eftersom ROSE-projektet bara studerat 15-åringar. Därför bedömer jag att 
den här studien är bidragande till den ämnesdidaktiska forskningen.  
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TEORETISKT RAMVERK  
Termen lärande är svårdefinierad eftersom den är vanlig och samtidigt mångtydig. Säljö beskriver att 
lärande kan betraktas som ”den process genom vilken en organism ändrar sitt beteende som ett resultat 
av erfarenhet” (Säljö, 2010, s. 139).  Lärande är dubbelt, eftersom beteendet kan ändras utifrån en positiv 
erfarenhet likväl som av en negativ erfarenhet (Säljö, 2010, s. 141).  
 

Teoretisk utgångspunkt 
 
Konstruktivismen  
Piaget (1896-1980) är en forskare som haft starkt inflytande på och betydelse för dagens skola och 
utbildning (Säljö, 2010, s. 162). Han började som biolog, och kom senare in i forskning om förståelsen för 
skola och utbildning. Piaget har hämtat termer och begrepp från filosofin, matematiken och biologin och 
sedan sammanvävt dessa till sin egen teori om barns utveckling och lärande (Piaget, 1968/2008, s. 8). Det 
grundläggande intresset kallas där genetisk epistemologi, vilket innebär frågor om hur kunskap utvecklas i 
en allmän mening (Säljö, 2010, s. 163).  Det var mer intressant, menade Piaget, att studera hur kunskap 
utvecklades än om kunskap utvecklades. Han såg tänkande som en process och inte som en produkt av 
någonting annat. Utgångspunkter för forskningen var frågor som ”Hur resonerar barn, vilken logik 
använder de sig av när de försöker förstå och tolkar världen?”, enligt Säljö (2010, s. 163). Alla individer 
strävar efter att åstadkomma en jämvikt yttre och inre påverkansfaktorer (Piaget, 1968/2008, s. 115).  
 
Piaget använde sig av biologiska utgångspunkter. Varje levande varelse känner en strävan efter ekvilibrium 
vilket innebär ”en jämnvikt med sin omgivning i den mening att man förstår vad som händer i omvärlden 
och hur man ska agera” (Säljö, 2010, s. 164). Ekvilibrium uppnås genom adaption eller också kallat kognitiv 
anpassning. För att adaptionen ska kunna ske hos en människa finns två grundläggande mekanismer, 
nämligen assimilation och ackommodation (Säljö, 2010, s. 164). Assimilation innebär att man tar in 
information om omvärlden bygger in den i sin egen erfarenhet. Ackommodation är en mer växlande 
process, där individens sätt att tänka och agera förändras genom de erfarenheter man gör. ”Man är med 
om något som förorsakar en kognitiv konflikt, och för att uppnå balans, ekvilibrium, måste individen 
ackommodera, det vill säga ändra sitt sätt att tänka och föreställa sig världen” (Säljö, 2010, s. 164). Piaget 
menade alltså att vårt inre inte är en direkt avspegling av omvärlden. Anpassning hos varje individ kräver 
att man är aktiv för att skapa sig en egen bild av verkligheten. ”Utan aktiv konstruktion av världen genom 
våra erfarenheter, kan vi aldrig förstå den” (Säljö, 2010, s. 165). Detta ligger till grund för den allmänna 
psykologiska skola som idag kallas konstruktivismen.  
 
Socialkonstruktivism och lärande 
Grundtanken i Piagets teori för lärande och undervisning är att den måste anpassas till det stadium som 
barnets tänkande befinner sig på (Säljö, 2010, s. 167). Piaget förklarar det som en så kallad mognadsteori. 
De tankemönster som barnen utvecklar stämmer inte alltid överens med de naturvetenskapliga 
förklaringsmodellerna, vilket kan orsaka krockar som kan innebära problem för förståelsen av 
naturvetenskapen hos ett barn (Oskarsson, 2012, s.36). Ämnesdidaktisk forskning inom detta område, på 
engelska kallat ”science education”, har studerats sedan 1970-talet.  
 
Konstruktivismen utgår från att eleverna själva konstruerar sitt lärande utifrån den egna bilden av 
verkligheten (Säljö, 2010, s. 165). Detta ses framför allt som en individuell process, som enskilt sker hos 
var och en. Socialkonstruktivism är den gren inom konstruktivismen som utgår från att lärandet bäst sker 
i samspel med andra (Sundgren, 2011, s. 103). Elevers förutsättningar byggs upp på det som kallas affektiva 
dimensioner, vilket bland annat innefattar elevens erfarenheter, attityder, intressen och ambitioner (Jidesjö, 
2012, s. 70). Trots att området är välstuderat så är svårigheterna med att mäta just dessa dimensioner väl 
dokumenterade (Jidesjö, 2012, s. 71). Flera dimensioner samspelar och påverkar en individs intresse som 
har en tydlig koppling till dennes känsloliv (Jidesjö, 2012, s. 75) 
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 Att ta tillvara de intressen som finns hos eleverna inom naturvetenskap är av största vikt, då intresse 
väcker engagemang, och engagemang väcker kunskapstörst och därmed drivkraften till att lära sig något 
nytt (Hattie, 2014, s. 79)  
 
Vikten av naturvetenskap och NO-ämnena 
Syftet med undervisning i de naturorienterande ämnena är att eleverna ska ”utveckla kunskaper om 
biologiska/fysikaliska/kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden” 
(Skolverket, 2011, s. 111; 127; 144). Naturvetenskapliga studier ska alltså väcka lust för eleverna att utforska 
sig själva och sin omvärld och samtidigt få känna växandets glädje och senare få uppleva den 
tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och att övervinna svårigheter (Skolverket, 2011, s. 13). I 
detta meningsfulla lärande investeras känslor. En god undervisning gör att eleverna får chans och möjlighet 
att tänka, känna och utifrån en viss erfarenhet kunna handla liknande i en annan situation (Lindahl, 2003, 
s. 51). Att därför ta vara på det som ligger eleverna närmast hjärtat och vad de är intresserade av i 
naturvetenskap bör därför fångas upp i undervisningen. 
 
Genus 
Hedlin och Åberg (2011, s. 11) beskriver att begreppet genus syftar på sociala och kulturella 
konstruktioner. Genus är inget som är bestående, utan det skapas i pågående processer där individ, 
organisation och samhälle integrerar. Genus är både kulturellt och historiskt växlande, vilket innebär att 
”det kvinnliga och manliga inte primärt är en produkt av biologiska determinanter, utan främst en social 
konstruktion” (Andersson, 2011, s. 25). I ett genusperspektiv har alltså inte pojkars eller flickors intresse 
en direkt koppling till det biologiska i dem, utan intressena speglar snarare miljön och den omgivning som 
de vistas i men också i vad som förväntas intressera respektive pojke och flicka. Det är allmänt känt att 
det finns traditioner och uppfattningar om att vissa skolämnen är mer ”flickaktiga” och andra mer 
”pojkaktiga” (Andersson, 2011, s. 25).  
 
Att utgå och kategorisera elever efter kön ses som en viktig analysvariabel eftersom det kan vara en stor 
del av den egna identiteten (Danielsson, 2007, s. 21). Det behöver däremot inte vara så att en individ 
känner sig hemma i den kategorin som omgivningen eller normen vill placera hen i (Larsdotter, 2014, s. 
5-6). Lgr 11 preciserar att skolan ska vara jämställd och främja kvinnor och mäns lika rätt och möjligheter. 
De traditionella könsmönstren som kan finnas ska motverkas. Lärare och övrig personal som vistas 
tillsammans med eleverna ska ge samtliga elever utrymme för ”att pröva och utveckla sin förmåga och sina 
intressen oberoende av könstillhörighet (Skolverket, 2011, s. 8).  
 
 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR  
Syftet med den här studien är att undersöka vad elever i årskurs 4-6 är intresserade av inom naturvetenskap. 
 
Följande frågeställningar ställs i studien: 
 

 Hur karaktäriserar eleverna NO-ämnena?  

 Vad beskriver elever i årskurs 4-6 att de är intresserade av inom naturvetenskap?  

 Vilken skillnad finns mellan pojkar och flickors intressen inom naturvetenskap? 
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METOD 
I det här kapitlet beskrivs vald metod för den här studien. Utformningen av enkäten presenteras samt hur 
urvalet och genomförandet gick till. Här presenteras också hur resultatet analyseras samt de 
forskningsetiska aspekterna som ligger till grund för utformningen av metoden.  
 

Metodval för studien 

För att besvara studiens syfte om vad elever i årskurs 4-6 intresserar sig av inom naturvetenskap användes 
en kvantitativ metod i form av en enkät. En kvalitativ metod, som exempelvis intervjuer eller 
observationer, antogs inte kunna svara på studiens syfte då den mer undersöker verbala analyser som är 
mycket tidskrävande (Patel & Davidson, 2014, s. 14). Larsen (2009, s. 22) skriver i Metod helt enkelt att data 
som är mätbar betraktas som kvantitativ. Nyttan med en kvantitativ undersökning är att generaliseringar 
kan göras då större mängder av data bearbetas, något som kan vara svårare att göra i en kvalitativ 
undersökning.  Dessutom är validiteten och reliabiliteten lättare att kontrollera i en kvantitativ 
undersökning. Målet för en kvantitativ undersökning är att man genom så kallade hårda data som samlas 
in vill komma fram till en förklaring, inte nödvändigtvis förståelse varför resultatet blir som det blir (Larsen, 
2009, s. 24). Fördelen med att använda sig av en kvantitativ metod är att man lättare kan begränsa den 
mängd information som man vill samla in (Larsen, 2009, s. 25).  
 
Syftet med denna studie är att undersöka vad elever i årskurs 4-6 är intresserade av inom naturvetenskap. 
Att utgå från elevernas intresse i undervisningen förankras i konstruktivismen som utgår från att eleverna 
själva konstruerar sitt lärande utifrån sin egen bild av verkligheten (Säljö, 2010, s. 165). Det är väsentligt 
att undersöka elevers intresse inom naturvetenskap eftersom det hos eleverna väcker ett engagemang, som 
i sin tur väcker en kunskapstörst och ett driv. Detta påverkar inställningen och lärandet positivt (Hattie, 
2014, s. 79). Socialkonstruktivismen är den gren inom konstruktivismen som utgår från att lärande bäst 
sker i samspel med andra individer, till exempel i en klassrumssituation (Sundgren, 2011, s. 103). Då denna 
studie har ett elevperspektiv beslutades det att en kvantitativ metod var mest lämplig. Detta eftersom en 
kvantitativ metod kommer åt fler deltagare på relativt kort tid, vilket ansågs rimligast för tidsaspekten som 
redan var angiven för den här studien.  
 

Enkät som undersökningsmetod 
Enkäter, ibland kallat frågeformulär, är en metod för att samla in information vid en kvantitativ 
undersökning (Patel & Davidson, 2014, s. 73). Eliasson poängterar att nackdel med att använda en enkät 
som undersökningsmetod är att den direkta mänskliga kontakten går förlorad (Eliasson, 2010, s. 29). 
Däremot beskriver Larsen i Metod helt enkelt ett tillvägagångssätt som kallas gruppenkät, vilket innebär att 
”frågeformulär [delas] ut till en grupp individer medan forskaren är på plats” (Larsen, 2009, s. 47).  
 
Gruppenkäter genomfördes i min studie. De som deltar i studien ska vara helt anonyma. Detta kan göra 
att det som deltagare blir lättare att svara ärligt då ställningstaganden och åsikter inte kan kopplas tillbaka 
till dem (Larsen, 2009, s. 25). I min enkät var samtliga deltagare anonyma, och endast årskurs och 
könstillhörighet angavs.  
 

Urval 
Undersökningen genomfördes på en grundskola i Mellansverige. Tre klasser valdes ut för att delta i studien, 
en årskurs fyra, en årskurs fem och en årskurs sex. Rektor på skolan och lärare har själva fått besluta vilka 
av klasserna i de olika årskurserna som skulle delta. Detta har alltså inte varit påverkningsbart.  
 
Totalt har 46 elever deltagit i studien. Från årskurs 4 har totalt 12 elever deltagit, sex flickor och sex pojkar. 
Från årskurs 5 har 16 elever deltagit i studien, sju flickor och nio pojkar. Från årskurs 6 har totalt 18 elever 
deltagit, sju flickor och elva pojkar.  
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Utformningen av enkäten 
En individs attityd innebär i vetenskapliga sammanhang en grundläggande värdering (Patel & Davidsson, 
2014, s. 88). Det mest tillgängliga och använda sättet att mäta attityder hos individer är med en så kallad 
Likert-skala. Den Likert-skala som användes i delar av enkäten bestod av fyra steg. Detta var ett medvetet 
val för att undvika den så kallade centraltendensen, vilket innebär att inte kunna sätta sitt svarsalternativ ”i 
mitten” (Patel & Davidsson, 2014, s.81). Dessutom har enkäten inspirerats av enkäten som användes i 
ROSE-undersökningen, som också använde sig av en Likert-skala (Jidesjö, 2012, s. 3). Förutom slutna 
frågor som skulle besvaras utifrån Likert-skalan ställdes även öppna frågor, som kanske för vissa elever 
känns lättare att svara på (Eliasson, 2010, s. 37).  
 
Frågorna på enkäten beslutades innehålla både öppna och slutna frågor, för att göra det så enkelt och 
varierat för deltagarna som möjligt. ROSE-undersökningens enkät (Oskarsson, 2012, Bilaga 1, s. 3) 
studerades och systematiskt valdes de områden ut som antogs kunna intressera yngre elever. ROSE-
enkäten studerades och för varje NO-ämne (biologi, fysik och kemi) prickades ämnesområden som ansåg 
kunna intressera yngre elever i årskurs 4-6. När ROSE-enkäten hade studerats och ett antal ämnesområden 
var utplockade i biologi, fysik och kemi granskades det centrala innehållet till varje kursplan för att 
eventuellt förenkla de begrepp som kunde förenklas. Detta för att göra enkäten så enkel som möjligt. Efter 
denna systematiska genomgång av områdena utifrån ROSE-enkäten och Lgr 11 delades intresseområdena 
in i domäner. Huvuddomänerna kallas i den här studien för huvudkategori. Huvudkategori, eller 
primärdata, är det som hela undersökningen först och främst går ut på att undersöka och finna svar på 
(Eliasson, 2010, s. 24). Huvudkategorierna för denna studie är djur, energi, jorden och väder, kroppen, 
solsystemet och rymden, uppfinningar och upptäckter, växter samt ämnen (kemi). När de åtta 
huvudkategorierna hade valts ut så plockades fem underkategorier ut för varje huvudkategori. Lgr 11:s 
kursplaner och ROSE-enkäten studerades och bidrog till att finna underkategorier. Utifrån de två 
huvudkategorierna som varje elev skulle välja skulle även två underkategorier kryssas i för varje vald 
huvudkategori. Exempelvis, om en elev väljer djur som en huvudkategori skulle två underkategorier väljas 
utifrån djur, till exempel farliga djur och dinosaurier. Se enkäten i bilaga 3.  
 

Pilottest  
Innan själva studien genomfördes gjordes pilottester för att se om enkätmaterialet till studien uppfattas på 
rätt sätt (Patel & Davidson, 2014, s. 60). Totalt fem barn i den bestämda åldersgruppen (årskurs 4-6) 
testades vid tre olika tillfällen. Enkätens innehåll och layout förändrades efter den första testgruppen för 
att göra det tydligare och mer lättförståelig för deltagarna. Efter genomförandet med den andra 
testgruppen förändrades även manuset (Bilaga 2) till den muntliga introduktionen och själva genomgången 
av enkäten. Vid det sista pilottestet förändrades innehållet och layouten, exempelvis adderades färger för 
att göra det så tydligt som möjligt för deltagarna.  
 

Genomförande   
Enkäten genomfördes i tre klasser, en årskurs 4, en årskurs 5 och en årskurs 6. För att samtliga grupper 
skulle få samma förutsättningar vid undersökningen, så genomfördes den enligt ett manus (Bilaga 2). Först 
informerades eleverna om att undersökningen var frivillig. Dock ville samtliga elever i klassrummen delta. 
Studiens syfte förklarades och eleverna tackades för deras deltagande. Enkäterna delades ut med baksidan 
uppåt och eleverna fick vända på bladet först efter en signal. Frågorna läses upp högt och viss betänketid 
gavs för varje fråga (Se Bilaga 3).  

Några frågor om könstillhörighet och årskurs inledde enkäten. Därefter kom en fråga om favoritämne i 
skolan och de fick skriva vad de var mest intresserad av i NO-ämnena. När första sidan var avklarad blev 
de ombedda rangordna några olika påståenden om NO-ämnena i skolan i en 4-gradig Likert-skala.  En 
öppen fråga handlade om vad de arbetat med inom NO-ämnena den senaste tiden som definierades som 
tiden efter höstterminens start. Eleverna tillfrågades därefter om sina intresseområden. De fick välja två 
huvudkategorier och sedan två underkategorier för varje primär. Det fanns möjlighet att skriva ett eget 
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förslag istället för någon av de fem underkategorierna. När alla kände sig klara med den sista frågan 
samlades enkäterna in. Den tredje sidan kontrollerades vid mottagandet så att alla hade förstått hur fråga 
8 skulle fyllas i. 

Forskningsetiska aspekter  
All forskning som bedrivs skall utgå från forskningsetiska aspekter. Vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer har till syfte att ”ge normer för förhållandet mellan forskare och uppgiftslämnare så att vid 
konflikt en god avvägning kan ske mellan forskningskravet och individskyddskravet” (Vetenskapsrådet, 
2002, s. 6). Patel och Davidson (2014, s. 62) beskriver att ”målet för allt forskningsarbete är att ta fram 
kunskap som är så trovärdig som möjlig men som också är viktig för såväl oss som individer som för 
samhällets utveckling”. När forskningsarbete genomförs är det viktigt att ha de forskningsetiska aspekterna 
i åtanke redan vid arbetets början. När det gäller humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning har 
vetenskapsrådet formulerat fyra övergripande huvudregler som skall följas, nämligen informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Patel & Davidson, 2014, s. 63; 
Vetenskapsrådet, 2002, s. 6). Denna studie utgår fram samtliga huvudkrav.  

 
Informationskravet 
”Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och 
vilka villkor som gäller för deras deltagande” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). För att uppfylla 
informationskravet som innebär att alla berörda av studien ska informeras om studiens syfte skickades ett 
informationsbrev ut till samtliga vårdnadshavare till eleverna i de berörda klasserna (informationsbrev 
Bilaga 1). För alla elever under 15 år krävs vårdnadshavares tillstånd (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). På 
informationsbrevet (se bilaga 1) fick vårdnadshavare kryssa i om de ville att hens barn skulle delta eller 
inte samt signera.  
 
Samtyckekravet 
”Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke” (Vetenskapsrådet, 
2002, s. 9). Eleverna informerades om att deltagandet i undersökningen var frivilligt och att de när som 
helst kunde avbryta besvarandet av enkäten utan negativa konsekvenser. De signerade lapparna samlades 
sedan in av respektive klassföreståndare i varje klass. På det sättet finns ingen överblick över vilka av 
eleverna som lämnade in signerat informationsbrev, och vilka som inte gjorde det. På själva enkäten fanns 
en ruta längst upp i högra hörnet där varje deltagande elev skulle kryssa om de lämnat signerat 
informationsbrev eller lämna rutan blank om de inte gjort det. 
 
Konfidentialitetskravet 
”All personal i forskningsprojektet som omfattar användning av etiskt känsliga uppgifter om enskilda, 
identifierbara personer bör underteckna en förbindelse om tystnadsplikt beträffande sådana uppgifter” 
(Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). Data ska inte kommas åt av någon annan än de som har med arbetet att 
göra (Patel  & Davidson, 2014, s. 63), vilket i detta fall innebär studenthandledare och examinator. Detta 
beskrevs på informationsbrevet där vårdnadshavare även informerades om att samtliga anteckningar och 
enkäter kommer att förstöras så snart rapporten över arbetet är godkänd (se Bilaga 1).  
 
Nyttjandekravet 
”Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas eller utlånas för kommersiellt 
bruk eller andra icke-vetenskapliga syften” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). Deltagarna blir informerade om 
att den information som framkommer i studien, endast kommer att användas för forskningsändamål (Patel 
& Davidson, 2014, s. 63). Vårdnadshavare fick detta underrättat på informationsbrevet (se Bilaga 1).  
 

Analysmetod 
Analysen av detta material syftar till att besvara den här studiens tre frågeställningar. Studien har endast 
räknat in det material som varje enskild deltagare har lämnat på sin respektive enkät. Alltså har inga 
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muntliga uttalanden räknats med. Studien utgår från ett elevperspektiv. Resultatet presenteras utifrån 
ställningstaganden och åsikter inom NO-ämnena som de visat. I denna kategori räknas även elevernas 
intresse in. Studiens teoretiska utgångspunkt är konstruktivismen och socialkonstruktivism vilket har 
förankrats i elevernas intresse. Genom att utgå från de intressen som eleverna har inom naturvetenskap, 
väcks ett engagemang och inlärningsprocessen blir lättare (Hattie, 2014, s. 79).  
 
Resultatet har även analyserats utifrån likheter och skillnader i det som flickorna och pojkarna har valt i de 
slutna frågorna eller skrivit i de öppna frågorna. Studiens resultat presenteras deskriptivt.  
 
I den här studien medverkade totalt 46 elever varav 20 var flickor och 26 pojkar. Att pojkarna var sex fler 
än vad flickorna var räknas inte ha någon stor betydelse. Procentuella uträkningar visas när jämförelser har 
gjorts.  
 

Bortfall 
I årskurs 4 var det totalt 20 elever i klassen. Fyra i årskurs 4 var inte närvarande den dagen och av de 16 
närvarande eleverna var det fyra som inte hade lämnat in signerat informationsbrev från vårdnadshavare. 
Det ger ett bortfall på totalt åtta elever som inte räknas med i den här studien. Årskurs 5 var det totalt 21 
elever i klassen. Dagen då enkäten genomfördes var det 16 elever närvarande där samtliga hade lämnat in 
signerat informationsbrev från vårdnadshavare. Det ger ett bortfall på totalt fem elever i den klassen. 
Årskurs 6 var det totalt 24 elever i klassen och dagen som enkäten genomfördes var 19 elever närvarande 
varav det var en som inte hade lämnat in signerat informationsbrev från vårdnadshavare. Sammanlagt ger 
det ett bortfall på totalt 19 elever, varav 14 inte deltar i studien på grund av att de inte närvarade och 5 
enkäter plockades bort på grund av att de inte lämnat in signerat informationsbrev från vårdnadshavare. 
14 elever av 60 möjliga var frånvarande från klassen den aktuella dagen. Sammanfattningsvis ingår 46 
elever som besvarat enkäten.  
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RESULTAT 
I detta kapitel presenteras det resultat som samlades in genom enkätundersökningen. Först presenteras de 
karaktäriseringar och ställningstaganden som eleverna redogjort för. Därefter presenteras elevernas 
intresseområden inom naturvetenskap. Sist presenteras en sammanställning av resultatet utifrån studiens 
frågeställningar.  
 

Elevernas karaktärisering av NO-ämnena 
 

Favoritämne i skolan  
I enkäten ombads eleverna att besvara frågan om vilket favoritämne de hade i skolan (Figur 1). Idrott är 
det favoritämne som flest flickor anger, sju (35 %) av de totalt tjugo flickor som deltog i studien väljer 
detta svarsalternativ. På andra plats kommer bildämnet vilket sex flickor (30 %) hade som favoritämne, 
dock var det ingen flicka i årskurs 6 som valde ämnet som favoritämne. De ämnena som motsvarar ”annat” 
är i årskurs 4 slöjd, årskurs 5 musik samt årskurs 6 språkval och slöjd. Ingen av flickorna anger matematik, 
NO-ämnena eller SO-ämnena som favoritämnen. 
 
 

 
Figur 1: Samtliga 20 flickors favoritämne 

 
En majoritet av pojkarna anger idrott som favoritämne i skolan (Figur 2). Av de 26 deltagande pojkarna 
är det 22 som anger idrott som det roligaste ämnet i skolan, vilket motsvarar ca 85 %. I årskurs 4 och 5 
väljer samtliga pojkar (100 %) idrott som favoritämne, medan det i årskurs 6 är en större bredd på ämnen 
som angivits som roligaste skolämne, som bild, engelska, musik och teknik (svarsalternativet ”annat” 
representerar musik och teknik). Ingen pojke som deltagit i studien väljer något av ämnena matematik, 
NO-ämnena, SO-ämnena eller svenska som favoritämne i skolan.  
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Figur 2: Samtliga 26 pojkars favoritämne 

 
Enkätens påstående: ”Jag tycker att NO-ämnena är lätta” 
Resultatet visar att en majoritet av eleverna (67 %) anser att påståendet ”Jag tycker att NO-ämnena är 
lätta” stämmer ganska bra (Tabell 1). Om man räknar samman ställningstagandena ”stämmer precis” och 
”stämmer ganska bra” blir procentsatsen 78 %. Det är ingen uppbar skillnad mellan pojkar och flickors 
svar. Dock skiljer sig påståendena i årskurs 6 från de tidigare årskurserna, då majoriteten elever i årskurs 6 
påstår att det inte stämmer så bra att NO-ämnena är lätta.  
 
Tabell 1: Ställningstagande om eleverna (20 flickor och 26 pojkar) tycker att NO-ämnena är lätta (F=flickor och 
P=pojkar) 
 

Årskurs, kön Stämmer precis  Stämmer ganska bra  Stämmer inte så bra Stämmer inte alls 

Åk 4 F 1 5   

Åk 5 F  7   

Åk 6 F  3 4  

Åk 4 P 3 3   

Åk 5 P   9   

Åk 6 P 1 4 6  

 
Enkätens påstående: ”Jag tycker att alla i skolan ska läsa NO-ämnena” 
På enkätundersökningen ombads eleverna att ta ställning till påståendet ”Jag tycker att alla i skolan ska läsa 
”NO-ämnena”. Resultatet (Tabell 2) visar att tjugoåtta elever (60 %) menar att påståendet stämmer precis 
eller stämmer ganska bra. Arton elever (40 %) menar att påståendet inte stämmer så bra eller inte stämmer 
alls. Eleverna är alltså i högre grad mer positivt än negativt inställda till att samtliga elever ska läsa NO-
ämnena i skolan. Resultatet visar ingen större skillnad mellan pojkar och flickor.  
 
Tabell 2: Ställningstagande om eleverna (20 flickor och 26 pojkar) tycker att alla i skolan ska läsa NO-ämnena 
(F=flickor och P=pojkar) 
 

Årskurs, kön Stämmer precis Stämmer ganska bra Stämmer inte så bra  Stämmer inte alls  

Åk 4 F 2 2 2  

Åk 5 F  5 2  

Åk 6 F 2 4 1  

Åk 4 P  2 1 3 

Åk 5 P  4 5  

Åk 6 P 2 5 4  
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Enkätens påstående: “Jag tycker att NO-ämnena är intressanta och roliga” 
Resultatet visar att en majoritet av samtliga elever, drygt 60 %, svarar att påståendet ”Jag tycker att NO-
ämnena är intressanta och roliga” stämmer ganska bra (Tabell 3). Fyra elever (8 %) har valt alternativet 
”stämmer precis” och fyra andra elever (8 %) har valt ”stämmer inte alls”. Det är ingen skillnad mellan 
svaren på påståendet hos flickorna och pojkarna. 

 

Tabell 3: Ställningstagande om eleverna (20 flickor och 26 pojkar) tycker att NO-ämnena är intressanta och roliga 
(F=flickor och P=pojkar) 
 

Årkurs, kön Stämmer precis Stämmer ganska bra Stämmer inte så bra  Stämmer inte alls 

Åk 4 F 2 4   

Åk 5 F  4 2 1 

Åk 6 F  6 1  

Åk 4 P 1 3 2  

Åk 5 P  3 4 2 

Åk 6 P 1 8 1 1 

 
Vad eleverna minns att de har arbetat med i NO-ämnena  
I tabellen nedan presenteras de områden som eleverna har beskrivit att de har arbetat med senaste tiden. 
Det förberedda manuset specificerade att det skulle gälla för vårterminen samt den gångna höstterminen; 
alltså vad de läst under den pågående årskursen. Studien genomfördes i februari 2015. Samtliga förslag 
som presenteras nedan (Tabell 4) har omnämnts av minst två elever.  
 
Tabell 4: Vad eleverna (20 flickor och 26 pojkar) minns att de har arbetat med i NO-ämnena den senaste tiden (F=flickor 
och P=pojkar) 
 

Vad? 4-F 5-F 6-F 4-P 5-P 6-P 

Rörelse och konstruktion  3   4   

Djur 2   1   

Rymden 1  5 2  3 

Kemi  2   3  

Ögat, örat  5   5  

Magnetism    7   9 

Energikällor   4   6 

 
Ämnesområden som exempelvis miljö, växter, och fysik specificerades av endast en elev och har därför 
inte tagits med för att det hade blivit många ämnesområden att presentera och överskådligheten hade blivit 
mindre. Två elever missförstod frågan och skrev istället för att specificera ämnesområden de berört i 
undervisningen att de arbetat med ”prov” samt att de har ”kollat på film”.  
 

Elevernas intresseområden inom NO-ämnena  
 
Elevernas intresseområden utifrån öppen fråga 
Den öppna frågan var ”Vad tycker du bäst om och är mest intresserad av i NO-ämnena?” (se Bilaga 3). 
Några elever har skrivit ett alternativ, andra har skrivit två och ibland tre alternativ. Djur/Natur har 
betraktats som samma kategori i den här frågan. Sammanställningen visar att flickorna i studien har en 
övervikt mot Djur/Natur och Kemi/Kemiförsök medan pojkarna har en klar dominans för 
Kemi/Kemiförsök och Teknik (Tabell 5).   
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Tabell 5: Vad eleverna (20 flickor och 26 pojkar) tycker är bäst och är mest intresserade av i NO-ämnena (F=flickor och 
P=pojkar) 
 

Vad? 4-F 5-F 6-F 4-P 5-P 6-P 

Djur/ Natur 4 1 5 2   

Rörelse och konstruktion 1   2   

Kroppen   1  1  

Rymden 2   1  2 

Kemi/Kemiförsök  6 1  9 3 

Magnetism   1   1 

Fysik      1 

Teknik      7 

Vet inte, blankt    2   

 
Intresseområden utifrån huvudkategori 
Eleverna uppmanades på enkäten att välja två intresseområden, här kallade huvudkategori, av åtta nämnda. 
Resultatet av vilka huvudkategorier som valdes av flest elever visas i Figur 3 nedan. Pojkar och flickor visar 
ett gemensamt intresse för huvudkategorierna Djur, Kroppen, Ämnen (Kemi) och Solen, Rymden. Energi 
valdes bara av pojkar och Växter av bara flickor.  
 

 
Figur 3: Huvudkategorier för samtliga deltagare (46 elever) 

 
Mest intressanta underkategorier utifrån valda huvudkategorier 
 
Eleverna ombads välja två av åtta nämnda huvudkategorier utifrån sitt intresseområde. Efter att valet av 
huvudkategori gjorts fick eleverna välja två underkategorier utifrån varje vald huvudkategori. På enkäten 
fanns fem underkategorier att välja på under respektive huvudkategori. Alternativet att skriva ett eget 
alternativ gavs vid varje huvudkategori. Se tabell 6 som Bilaga 3.  
 
Djur. 28 elever väljer Djur som en huvudkategori, vilket innebär att ämnesområdet fick 56 underkategorier. 
Den underkategori som eleverna anser vara mest intressant är farliga djur som fick 26 valda 
underkategorier. Den näst mest intressanta underkategorin är däggdjur och fåglar. 
 
Energi. Sex elever väljer Energi som huvudkategori, vilket innebär att tolv underkategorier valdes inom 
ämnesområdet. Av dessa tolv är elektricitet den mest valda underkategorin. 
 

0
5

10
15
20
25
30
35
40

Djur Jorden,
väder

Kroppen Solen,
rymden

Energi Växter Uppfinn,
upptäckt.

Ämnen
(kemi)

A
n

ta
l u

n
d

er
ka

te
go

ri
er

Huvudkategori

Huvudkategorier, flickor och pojkar

Flickor Pojkar



20 

 

Kroppen. Av samtliga deltagare väljer tio elever Kroppen som en av sina huvudkategorier, som då fick 20 
underkategorier. Åtta elever väljer träning som underkategori, vilket gjorde den till den mest populära 
underkategorin inom den huvudkategorin.  
 
Solsystemet och rymden. Tio elever väljer Solsystemet och rymden som huvudkategori, alltså rankades 20 
underkategorier. Av dessa är det 17 som väljer stjärnor och planeter som en av underkategorierna, vilket 
gör den till den mest intressanta inom huvudkategorin.  
 
Upptäckter och uppfinningar. Tio elever väljer uppfinnare som en underkategori vilket gjorde den till den 
populäraste underkategorin. Åtta elever väljer äventyrare som underkategori.  
 
Växter. Totalt väljer 16 flickor Växter som huvudkategori. De flesta väljer ätbara växter som underkategori 
och därefter kommer blommor och träd som populär underkategori. Två flickor i årskurs 4 väljer 
fotosyntes som underkategori.  
 
Ämnen (kemi). Tolv elever väljer giftiga kemikalier som underkategori. 12 kryss får även sprängämnen, där 
endast två av dessa elever var flickor.  
 

Skillnader i flickor och pojkars intresseområden  
Huvudkategorin djur är den kategori som valdes av flest flickor (85 %) (Figur 4), medan 92 % av pojkarna 
valde uppfinningar och upptäckter (Figur 5). Jorden och väder var det endast två flickor som valde (10 
%). Fler pojkar än flickor visar ett intresse för kroppen (40 % resp. 23 %). Solsystemet och rymden är lika 
intressant för båda könen, hos 30 % av flickorna och 53 % av pojkarna. Energi är det endast pojkar som 
har valt som intressant (46 % resp. 0 %). Det är endast flickor som valt växter som intressant (80 % resp. 
0 %). Ämnen (kemi) är intressant hos båda könen, men pojkarna visar ett något större intresse (77 % resp. 
50 % hos flickorna).  
 

 
Figur 4: Flickornas val av huvudkategori  

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Djur Jorden,
väder

Kroppen Solen,
rymden

Energi Växter Uppfinn,
upptäckt.

Ämnen
(kemi)

A
n

ta
l u

n
d

er
ka

te
go

ri
er

Huvudkategori

Huvudkategorier, flickor, åk 4 - 6

Åk 4 Åk 5 Åk 6



21 

 

 
Figur 5: Pojkarnas val av huvudkategori  

 

Resultatsammanfattning utifrån frågeställningarna  
 

Hur karaktäriserar eleverna NO-ämnena?  
 
Ingen av de 46 deltagande eleverna väljer NO-ämnena som sitt favoritämne i skolan. Idrott är det skolämne 
som visar sig vara populärast. Dock visar eleverna en mer positiv än negativ inställning till NO-ämnena då 
majoriteten menar att NO-ämnena är intressanta, lätta och att alla i skolan ska läsa dem.  

 

Vad beskriver elever i årskurs 4-6 att de är intresserade av inom naturvetenskap? 
 
Tabell 7a: De tre vanligaste huvudkategorierna som valts av de 46 eleverna (Flickor + Pojkar). Observera att varje elev 
fick välja två huvudkategorier  
 
 
 
 
Tabell 7b: De tre vanligaste underkategorierna som valts av de 46 eleverna (Flickor + Pojkar). Observera att varje elev fick 
välja två av fem givna underkategorier   
 

Underkategori 

Farliga djur (25)  

Däggdjur och fåglar (22) 

Giftiga kemikalier/ Sprängämnen (12)  

 
Enligt tabell 7 visar sig djur vara den mest intressanta huvudkategorin hos eleverna i denna studie. På andra 
plats kommer ämnen (kemi) och sedan solsystemet och rymden. Den underkategorin som valdes av flest 
elever är farliga djur. Den näst mest valda är däggdjur och fåglar. På delad tredje plats kommer giftiga 
kemikalier och sprängämnen. Resultatet av vad eleverna beskrev i den öppna frågan avviker sig inte 
gentemot rankningen av huvudkategorierna. Slutsatsen bygger på att dessa båda har slagits samman.  
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Vilken skillnad finns mellan pojkar och flickors intressen inom de naturvetenskapliga ämnena? 
 
Tabell 8a: De tre vanligaste huvudkategorierna som valts av flickorna (20). Observera att varje elev fick välja två 
huvudkategorier  

Huvudkategori  

Djur (17 elever) 

Växter (8 elever)  

Ämnen (kemi) (5 elever)  

 
Tabell 8b: De tre vanligaste underkategorierna som valts av de 20 flickorna. Observera att varje elev fick välja två av fem 
givna underkategorier   

Underkategori 

Farliga djur (16) 

Däggdjur och fåglar (15) 

Ätbara växter (5) 

 
Tabell 9a: De tre vanligaste huvudkategorierna som valts av pojkarna (26). Observera att varje elev fick välja två 
huvudkategorier  

Huvudkategori 

Uppfinningar och upptäckter (12 elever) 

Djur (11 elever)  

Ämnen (kemi) (10 elever) 

 
Tabell 9b: De tre vanligaste underkategorierna som valts av de 26 pojkarna. Observera att varje elev fick välja två av fem 
givna underkategorier   

Underkategori 

Farliga djur (10)  

Sprängämnen (10) 

Uppfinnare (9)  

 
Av Tabell 8a och 9a framgår att de flesta av studiens flickor och pojkar finner både djur och ämnen (kemi) 
intressanta. Djur är den huvudkategorin som flest flickor anger som intressant inom NO-ämnena och hos 
pojkarna är det den huvudkategorin som näst flest har angett. Många flickor och pojkar är intresserade av 
ämnen (kemi) eftersom ämnesområdet hamnar på tredje plats hos båda. Huvudkategorin uppfinningar 
och upptäckter som är populärast bland pojkarna rankas inte högt av flickorna. Många flickor anger istället 
växter som intressant (kommer på andra plats), medan det inte var en enda pojke som valde det 
ämnesområdet.  
 
Underkategorin farliga djur var den populäraste kategorin hos både flickorna och pojkarna (Tabell 8b + 
9b). Pojkarna listade även underkategorin sprängämnen som lika populär som farliga djur.  Näst flest 
flickor valde däggdjur och fåglar som underkategori. På tredje plats kommer underkategorin ätbara växter 
hos flickorna och uppfinnare hos pojkarna.  
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DISKUSSION  
Detta kapitel är uppdelat i tre delar. Kapitlet inleds med en metoddiskussion där metodval och 
genomförande diskuteras. Sedan följer en resultatdiskussion där resultatet diskuteras och relateras till 
tidigare forskning. Till slut omnämns avslutande reflektioner och tankar kring fortsatt forskning inom 
detta ämnesdidaktiska område.  

 

Metoddiskussion 
Denna studie fick 19 bortfall av 65 möjliga varav 14 var externt bortfall, vilket innebär att dessa inte 
närvarade på grund av sjukdom eller andra omständigheter som rådde den dagen som enkäten 
genomfördes på skolan. Hur stor betydelse det externa bortfallet har för en studie som helhet bedöms 
från fall till fall (Patel & Davidson, 2014, s. 132). Då studien ändå fick ihop 46 respondenter beräknas den 
att hålla för att belysa den här studiens syfte och frågeställningar. 
 

Enkäten 
En stor fördel med en kvantitativ metod är att man från början kan begränsa mängden information till 
just det man är ute efter (Larsen, 2012, s. 25). Genom att själv göra och sammanställa var och en av 
frågorna som enkäten skulle innehålla begränsades även det data som senare samlades in.  Genom att 
använda sig av en kvantitativ undersökningsmetod i form av en enkät kan man dessutom samla in data 
effektivare än vad man gör vid exempelvis en intervjusituation (Eliasson, 2010, s. 28).  Då elevers 
intresseområden skulle undersökas anses det att valet av denna metod var lyckad eftersom studien fick 46 
respondenter, något som inte hade varit genomförbart med exempelvis elevintervjuer på grund av den 
begränsade tidsram som fanns tillgänglig för studien. Ytterligare en fördel med en enkät som 
undersökningsmetod är att den mängd data som samlats in blir lättarbetad om frågorna varit strukturerade 
från början (Eliasson, 2010, s. 30). Istället för att behöva transkribera intervjuer var efterarbetet relativt 
begränsat genom att man kunde mata in data i Excel-ark och sedan göra tabeller och diagram utifrån det. 
 
Det var viktigt att enkäten skulle vara lättförståelig. Efter att ta testat den vid tre olika tillfällen med olika 
pilotgrupper blev det uppenbart att enkäten inte kunde förenklas för mycket. I en enkätundersökning är 
det väsentligast att frågorna är enkelt formulerade samt att ett vardagligt språk används (Eliasson, 2010, s. 
39). Efter att ha genomfört enkäten i den tredje och sista pilotgruppen och sett att det kunde bli 
missförstånd av frågorna trots flera förenklingar beslutades det att läsa upp hela enkäten fråga för fråga 
enligt ett manus (se Bilaga 2) och anpassa betänke- och svarstiden utifrån elevernas kroppsspråk.  
 
En nackdel med en enkät är att respondenterna kan missförstå de frågor som ställs (Eliasson, 2010, s. 29). 
Under genomförandet av pilottesterna upptäcktes det att det fanns risker för missförstånd och att det 
kunde vara svårt för eleven att förstå samtliga frågor. För att undvika detta så mycket som möjligt 
beslutades att jag skulle vara närvarande under genomförandet av enkätundersökningen i samtliga klasser 
för att fånga den personliga kontakten (Larsen, 2009, s. 47). Trots att åtgärder har gjorts för att undvika 
dessa typer av missförstånd måste det ändå tas i beaktning att det kan ha inträffat ändå.  
 
Validitet 
Med en kvantitativ metod i form av enkät innebär det att deltagarna i studien inte får samma möjlighet till 
att lämna den informationsmängd som samma deltagare kanske hade gjort i exempelvis en 
intervjusituation (Larsen, 2012, 26). I den här studien valdes det att enkäten skulle innehålla både öppna 
samtidigt som slutna svar kan uppfattas som ledande och föra deltagarna in i en viss tankebana (Larsen, 
2012, s. 48). Enkäten utformades utifrån studiens syfte, alltså skulle huvudfokus vara vad deltagarna var 
intresserade av inom NO-ämnena. Att en studie har hög validitet innebär att undersökningens resultat 
visar det den avser att undersöka (Patel & Davidson, 2014, s. 102). Ett sätt att säkra validiteten på var att 
göra flera pilottester innan själva utförandet på skolan. Enkäten och själva introduktionen justerades efter 
varje gång då det uppdagades att det kanske inte var helt lätt att genomföra en tre sidor lång enkät för 
denna åldersgrupp. Vid sista pilottestet togs ett beslut att varje fråga skulle läsas högt framför hela 
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elevgruppen och att de sedan skulle få betänke- och svarstid. Detta för att undvika missförstånd. Det var 
också väsentligt att samtliga tre klasser, där enkäten skulle genomföras, skulle få samma förutsättningar. 
Därför förbereddes ett manus för att presentationen och genomgången skulle bli så identisk som över 
huvud taget var möjligt. I samtliga klasser var det en och annan elev som yttrade sig högt under 
introduktionen, vilket kan vara en faktor som gjorde att eleverna trots manuset inte fick samma 
förutsättningar i alla klasser. Det kan också ha lett till att en elev anpassat svaren efter dessa uttalanden i 
början. Dock anses detta inte ha haft någon stor påverkan på elevernas resultat så att validiteten borde 
ifrågasättas. 
 
Något som även styrker studiens validitet är att det redan tidigt i enkäten fanns en öppen fråga om vad 
som var intressant inom NO-ämnena. Redan i fråga 2 fick eleverna spontant skriva vad inom NO som de 
ansåg vara mest intressant. När de sedan i fråga 7 fick fasta svarsalternativ genom huvudkategorierna, så 
visade det sig att överensstämmelsen var slående.   

 
Reliabilitet 
Om en studie går att uppreda på ett annat ställe, vid andra tillfällen med andra respondenter, är den reliabel 
(Eliasson, 2010, s. 14). Ju fler gånger studien upprepas desto högre reliabilitet får undersökningen. Andra 
forskare ska kunna göra om samma studie och få ett liknande resultat. En svaghet i min studie är att antalet 
deltagare är relativt lågt. Genom att studien har delat upp deltagarna i årskurser och kön kan det innebära 
att antalet elever inte har varit tillräckligt högt för att kunna göra dessa kopplingar, vilket kan ses som en 
nackdel. För att säkerställa reliabiliteten skulle ett högre antal elever deltagit i studien, så att detta kunde 
stärkas ytterligare och inte bero på slumpen. En vidare forskningsuppgift skulle kunna vara att göra samma 
undersökning, fast med ett större antal deltagare.   
 
För att undersökningen ska vara stabil så krävs det att svarsalternativen är preciserade. Likert-skalan, som 
användes i tre frågor på enkäten, hade fyra steg (stämmer precis, stämmer ganska bra, stämmer inte så bra, 
stämmer inte alls, se Bilaga 3). Manuset som förbereddes innan själva genomförandet av enkäten och som 
användes i samtliga klasser syftade till att alla deltagare skulle få en så lika introduktion som var möjligt. 
Detta styrker studiens reliabilitet (Larsen, 2012, s. 81).  
 
Möjligheten finns att eleverna inte uppfattar frågorna och ställningstagandena på samma sätt. Möjligheten 
finns också att andra elever skulle tolka svarsalternativen annorlunda eftersom enkäten genomfördes igen 
vid ett annat tillfälle. Eftersom den här studien visar på elevers intresse inom naturvetenskap innebär det 
att studien kan genomföras vid annat tillfälle med andra respondenter som visar på andra intresseområden 
inom naturvetenskap. Detta betyder dock inte att den här studien är mindre reliabel för det, vilket anses 
värt att poängtera.  
 
En nackdel i den här studien är att samtliga undersökningar har gjorts på en skola. Detta kan innebära att 
de intresseområden som visats kan ha väckts av exempelvis en speciell lärare eller ett visst 
undervisningssätt som bedrivs. Dessutom kan reliabiliteten i studien ifrågasättas gällande jämförandet 
mellan årskurserna, då detta inte är en longitudinell studie bör dessa slutsatser tolkas med viss försiktighet.  
 
Generaliserbarhet 
Att generalisera innebär här att man applicerar ett svar från en individ på en annan individ vid en annan 
situation (Patel & Davidson, 2014, s. 56). Man kanske inte alltid har möjlighet att undersöka ”alla individer” 
eller ”alla situationer”, vilket kräver att vissa generaliseringar måste göras. Att undersöka vad ett stort antal 
elever i årskurs 4-6 i Sverige är intresserade av inom naturvetenskap hade varit omöjligt under den tid som 
fanns tillgänglig för denna studie.  
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Resultatdiskussion  
 
Elevernas karaktäriseringar av NO-ämnena 

I den här studien har 46 elever, genom en enkätundersökning, ombetts att värdera NO-ämnena samt visa 
vilka ämnesområden inom naturvetenskap som de finner mest intressanta. Detta är väsentligt eftersom 
det finns ett klart samband mellan intresse och studieresultat (Anderhag, 2014, s. 81; Skolverket, 2007, s. 
7). I TIMSS-studien från 2011 presenteras det att eleverna i årskurs 4 gör ett bättre resultat i naturvetenskap 
gentemot samma årskurs tidigare år (Skolverket, 2012b). Även Lindahls longitudinella undersökning 
konstaterar att de yngre eleverna generellt är mer positivt inställda till naturvetenskap än vad äldre elever 
är (Lindahl, 2003, s. 49). Enligt Lgr 11 ska eleverna ”utveckla kunskaper om 
biologiska/fysikaliska/kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden” 
(Skolverket, 2011, s. 111; 127; 144). Målet med naturvetenskapliga kunskapsområdena är att eleverna ska 
få möjligheten att utveckla redskap för att klara sig i vidare studier och senare i samhällslivet och 
vardagslivet (Skolverket, 2011, s. 13). Att som lärare välja att planera och bedriva en undervisning i NO-
ämnen som inte överensstämmer med elevernas intresseområden måste anses ha negativ inverkan på 
elevernas prestationer. Genom att fånga upp och utgå från elevernas intresseområden inom 
naturvetenskap gynnas eleverna, dels genom att deras egna intressen blir tagna tillvara på och dels också 
på att resultatet förväntas bli bättre.  

 
Elevernas favoritämne i skolan  
Enkäten inleddes med en sluten fråga (se Bilaga 3) om vilket ämne som var elevens favoritämne. Idrott är 
klart det ämne som eleverna har som favoritämne då 29 av totalt 46 deltagare svarar att det är favoritämnet, 
vilket innebär cirka 63 % av samtliga deltagare. En anledning till att idrott var så populärt bland eleverna 
skulle kunna vara att media så ofta uppmärksammar träning och träningstips, dieter och kostplaner 
(Oskarssons, 2012, s. 77). Detta skulle kunna vara något som påverkat eleverna.  
 
Elevernas åsikt om att NO-ämnena är lätta  
I enkäten ombads de deltagande eleverna att ta ställning till påståendet ”Jag tycker att NO-ämnena är lätta” 
vilket en majoritet av eleverna ansåg stämma ganska bra. Eleverna var mer positivt än negativt inställda till 
påståendet. Resultatet visar inga utmärkande skillnader mellan flickor och pojkar. Dock syns en tendens 
att eleverna i årskurs 6 anser att ämnet är svårare än vad de yngre eleverna anser (Tabell 1). Tendensen kan 
tyckas tydlig i den här studien, men då detta är en liten studie kan tillfällighet och slump ha orsakat denna 
tendens.  
 
Jidesjö (2012, s. 3) beskriver hur naturvetenskap i skolan undervisas med syftet att förbereda för fortsatta 
studier för de elever som väljer att läsa naturvetenskapliga linjer. ”En grundläggande utbildning behöver 
kunna förbereda några få för fortsatt utbildning utan att det sker på bekostnad av att allmänbilda alla” 
(Jidesjö, 2012, s. 3). Samtidigt är detta en svår balansgång då hela syftet med skolan är att eleverna får 
chansen att utmanas och utvecklas. Skolverket beskriver att ”varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, 
känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna 
svårigheter” (Skolverket, 2011, s. 10). Detta kan inte uppnås om en allt för lätt och icke-utmanande 
undervisning planeras och genomförs. Hattie, som studerat 138 påverkansfaktorer för elevers lärande 
menar att det är grundläggande att eleverna får en utmaning i undervisningen. Genom denna utmaning 
och ett intresse för ämnesområdet väcks ett större engagemang och en vilja till lärande (Hattie, 2014, 79). 
Genom att fånga elevers intressen i undervisningen kommer engagemanget för de olika ämnena att öka. 
 
Elevernas åsikt om att NO-ämnena är roliga och intressanta   
Ett påstående i enkäten var: ”Jag tycker att NO- ämnena är intressanta och roliga”. Majoriteten av de 
deltagande eleverna anser att det stämmer bra eller ganska bra. Ordet ”ganska” behöver inte betyda samma 
sak för alla elever. Risken finns att eleverna har tolkat detta på olika sätt. Överlag visar dock eleverna att 
de är positivt inställda till NO-ämnena och endast fyra elever menar att påståendet inte alls stämmer. Detta 
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resultat stämmer överens med Lindahls studie i vilken nästan alla elever som hon intervjuade höll med om 
att skolan och NO-undervisningen var bra och intressant. Dock visar Lindahls studie att detta intresse 
avtar när eleverna blir äldre (Lindahl, 2003, s. 229). Eleverna visar ett intresse för NO-ämnena, även om 
det inte är favoritämnen. Utifrån konstruktivismen och socialkonstruktivismen finns ett utgångsläge att 
bygga en lärandeprocess på (Sundgren, 2011, s. 103; Säljö, 2010, s. 165) 
 
Enkätens resultat visar att det finns ett samband mellan ställningstagandet att NO-ämnena är lätta och att 
de är roliga och intressanta. De flesta ansåg att båda ställningstagandena ”stämde ganska bra” (Tabell 1, 
Tabell 3). Lindahl har i sin longitudinella studie visat att eleverna gärna tycker att NO-ämnena är för lätta 
i årskurs 5 och årskurs 6 (Lindahl, 2003, s. 115), något som inte visas i den här studien.  
 
Elevernas åsikt om att alla i skolan ska läsa NO-ämnena  
Av de deltagare som medverkat i den här studien är det ingen av eleverna som väljer NO-ämnena som de 
roligaste i skolan. I enkäten bads eleverna att ta ställning till om de ansåg att alla elever som går i skolan 
ska läsa NO-ämnena. Resultatet visar att majoriteten, 60 % av deltagarna, är positivt inställda till detta. 
Fyrtio procent av deltagarna menar däremot att påståendet inte stämmer så bra. Det verkar ändå hoppfullt 
att majoriteten av eleverna är positiva inför NO-ämnena vars betydelse poängteras av Oskarsson som 
lyfter Sjøberg, som tillsammans med Schreiner grundade ROSE-projektet. Hans tes är att naturvetenskap 
bör ha väsentligt inflytande i skolan. Framför allt poängterar han att det är för demokratiargumentet och 
kulturargumentet som innebär att alla har rätt att utbildas i bland annat miljöförstöring, kärnkraftverk samt 
att naturvetenskap är en del av den världsbild vi har idag (Oskarsson, 2012, s. 30). Sjøberg menar också 
att skolan borde se naturvetenskap som en kultur- och samhällsyttring. ”Samhället och eleverna står inför 
många vägval kring miljö och en hållbar utveckling, så demokratifrågan framstår som central” (Oskarsson, 
2012, s. 30). En vidare forskningsuppgift skulle kunna vara att göra elevintervjuer med dem som menar 
att alla inte bör läsa NO-ämnena, för att kunna kartlägga tankar och slutsatser kring detta.  
 
Vad eleverna minns att de gjort senaste tiden inom NO-ämnena   
I enkäten frågades eleverna vad de har gjort i NO-undervisningen senaste tiden. En intressant trend som 
resultatet visade var att svaren blev i princip samma i respektive årskurs (Tabell 4). Majoriteten av eleverna 
skrev endast ett ämnesområde eller ett moment. Det antas därför att vara det som eleverna undervisats i 
sist, då det uppenbarligen låg så färskt i minnet hos så många. Två av eleverna tolkade frågan utifrån vilket 
arbetssätt som bedrivits i NO-ämnena senaste tiden, så de två eleverna svarade ”prov” samt ”kollat på film”. 
Det som eleverna minns att de har arbetat med under den senaste tiden är exempelvis ögat och örat, vilket 
är just de ämnesområdena som 15-åringarna i ROSE finner minst intressanta (Oskarsson, 2012, s. 66). 
Eleverna i min studie lyfter de typiska traditionella områdena inom naturvetenskap. Det återkommer också 
områden som eleverna finner intressanta, såsom exempelvis rörelse och konstruktion, rymden och 
magnetism. För att studera detta närmare och kunna dra mer tillförlitliga slutsatser skulle kvalitativa 
elevintervjuer kunna vara intressanta.  
 

Elevers intresse inom naturvetenskap 
För att ta reda på vilka intresseområden som eleverna hade inom naturvetenskap ställdes två frågor i 
enkäten, en öppen fråga där eleverna själva fick specificera sitt svar (Tabell 5) samt en sluten fråga där de 
ombads välja två huvudkategorier av åtta nämnda (Figur 3). Vid sammanställningen av dessa två frågor 
påträffades ingen skillnad i intresseområden, vilket innebär att slutsatsen kan dras att samtliga elever varit 
konsekventa i sina intressen. ”Vad tycker du bäst om och är mest intresserad av i NO-ämnena?” var 
enkätens öppna fråga gällande deras intresseområden inom naturvetenskap. Detta valdes eftersom 
eleverna inte skulle ledas in på ett visst tankesätt och för att de själva skulle få tolka frågan. Det lämnades 
öppet ifall det var ett ämne, ämnesområde eller ett specifikt arbetsmoment. Genom att ställa en öppen 
fråga undveks alla ledande frågor som på ett eller annat sätt hade kunnat påverka elevernas svar (Eliasson, 
2010, s. 40).  Kemi och kemiförsök utmärker sig i årskurs 5 då det var sex flickor och åtta pojkar som 
valde det. Kemiförsök kan tolkas innebära praktiskt arbete, kanske i form av experiment. Jidesjö, (2012, s. 
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46) poängterar att elever uppskattar praktiskt arbete och att det gör hela den naturvetenskapliga 
undervisningen mer intressant att delta i. Det är också tydligt att pojkarna i årskurs 6 anser att 
ämnen/ämnesområden som fysik, teknik och magnetism intresserar dem. Resultaten i den öppna frågan 
tenderar att ringa in många av de ”klassiska” ämnesområdena i de naturorienterande ämnena, såsom 
exempelvis rymden, kemi och teknik (teknik är dock inte ett NO-ämne även om det uppfattas som det av 
många). En möjlig orsak till detta är att eleverna antog att det var utifrån det som de skulle välja ett 
intresseområde. Frågan förtydligade inte att naturvetenskap utanför skolans värld också var fullt 
godtagbart som svar.  
 
De 46 elever som deltagit i studien har fått välja två huvudkategorier, vilket ger 92 valda huvudkategorier 
(fyrtiosex multiplicerat med två). Samtliga valda huvudkategorier hos de olika årskurserna sammanslagna 
visar tydligt att djur är den mest populära huvudkategorin då 28 elever valde denna kategori. Detta resultat 
överensstämmer med den studie som Lindahl gjorde i den årskurs 5 som hon följde i sin longitudinella 
studie, där ”hur fåglar och djur kommunicerar och kan förstå varandra” finns med på flickornas och 
pojkarnas lista (Lindahl, 2003, s. 108).  
 
Näst mest intressant totalt sett var ämnen (kemi) som valdes av 15 elever. Pojkar i årskurs 6 är i majoritet 
av dem som har valt detta ämnesområde, förutom dem är intresseområdena relativt jämnt fördelade mellan 
flickorna och pojkarna. Att det är pojkarna i årskurs 6 (13 år gamla) som främst intresserar sig för 
ämnesområdet styrks av ROSE-undersökningens resultat, där det finns ett liknande mönster hos 15-åriga 
pojkar (Oskarsson, 2012, s. 70).  
 
Alternativet ”Kroppen” valdes av 10 deltagare i denna studie. ROSE-studierna (Norge och Sverige) som 
genomförts på 15-åringar visar att kroppen, hur den fungerar och sjukdomar är högt rankade av deltagarna, 
speciellt av flickorna (Oskarsson, 2012, s. 67; Schreiner, 2006, s. 160). Oskarsson (2012, s. 77) beskriver 
att det är helt naturligt att ungdomar i den åldern intresserar sig för just detta då många av dem är mitt 
inne i en personlig och kroppslig utveckling. Kanske är det därför de yngre eleverna som deltagit i denna 
studie har ett lägre intresse för dessa ämnesområden. 
 
Skillnader i flickornas och pojkarnas intresseområden inom naturvetenskap 
I studien medverkade 46 elever totalt, 20 flickor och 26 pojkar. Det har inte ansetts ha någon större 
betydelse att pojkarna var sex fler än flickorna. Procentuella uträkningar har gjorts vid jämförelser i 
resultatavsnittet.  
 
World Economic Forum mäter olika länders jämställdhet genom att jämföra kvinnors och mäns situation 
i samhället såsom exempelvis utbildning, arbete och politik samt livslängden. Sverige, tillsammans med de 
övriga nordiska länderna, toppar den listan år efter år. ”Det verkar motsägelsefullt att genusmönstren 
samtidigt är så stereotypa” (Oskarsson, 2012, s. 78). Stereotyper för flickor och pojkar har inte undersökts 
och kommer därmed inte heller att diskuteras. Endast jämförelser har gjorts med stora internationella 
undersökningar som redan är genomförda (Oskarsson 2012; Jidesjö, 2012; Lindahl 2003; Schreiner; 2006). 
Genusperspektivet har beaktats och innebär att valet av intresseområden inte behöver grunda sig på 
biologi, utan snarare på omgivning och miljö. Intressena kanske inte alls grundar sig på biologiska 
förutsättningar, utan kan ha grundats på kulturella och historiska faktorer (Andersson, 2011, s. 25). Lärare 
och övrig skolpersonal ska se till att elever får utveckla sina intressen oberoende av könstillhörighet 
(Skolverket, 2011, s. 8). Danielsson (2007, s. 25) påpekar att kategorisering av kön är en viktig 
analysvariabel eftersom det är en stor del av den egna identiteten. Dock kan könstillhörighet, 
heteronormativitet och den sexuella läggningen vara komplicerad och diskussionen runt detta faller 
utanför ramen för denna studie. 
 
Oskarsson sammanfattar vad ROSE-studiens resultat har visat avseende skillnader mellan flickor och 
pojkars intressen. Han beskriver:  
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På många frågor syns stora skillnader mellan pojkars och flickors intresseområden. Pojkar är intresserade 
av spektakulära och farliga fenomen som atombomben, biologiska och kemiska vapen och hur dessa 
påverkar människokroppen. Modern teknik intresserar också pojkarna. Flickorna är intresserade av vad 
drömmar kan betyda, hur man botar sjukdomar, ätstörningar, barn och fortplantning. Pojkar är intresserade 
av farliga och hotfulla djur medan flickorna är intresserade av utrotningshotade djur. Fram tonar ett 
stereotypt könsmönster (Oskarsson, 2012, s. 70).  
 

Likheter mellan ROSE-studiens och den här studiens resultat kan påvisas, också även skillnader i 
intresseområdena. De påståenden som eleverna bads ta ställning till på enkäten (fråga 3-5, se Bilaga 3) 
visar att de flesta elever har en mer positiv än negativ inställning till naturvetenskap. Dock är det ingen av 
de 46 eleverna som väljer NO-ämnena som sitt favoritämne, vilket stämmer överens med Oskarsson som 
beskriver att några av eleverna i ROSE-studien finner NO-ämnena intressanta, medan det också finns en 
andel som ogillar dem. Han beskriver att ”naturvetenskap är ett område som väcker känslor och lämnar 
få likgiltiga” (Oskarsson, 2012, s. 89).  
 
Eleverna visar ett mycket lågt intresse för jorden och väder. Det var bara en flicka i årskurs 4 som valde 
detta som huvudkategori. Ingen av pojkarna valde det. Resultatet stämmer inte överens med det Lindahls 
studie visar, där både de deltagande flickorna och pojkarna anser att jordskalv och vulkaner är bland det 
intressantaste inom NO-ämnet (Lindahl, 2003, s. 108). Dock finns möjligheten att eleverna i den här 
studien inte lyckades göra kopplingen att naturkatastrofer och andra extrema naturfenomen 
kategoriserades under huvudkategorin ”jorden och väder”. Då elevintervjuer inte har gjorts är detta en 
slutsats som inte kan säkerställas. Det kan också hända att låga poäng i variablerna kan bero på att ämnena 
inte har berörts på länge i skolan. Då har de tappat aktualitet. 
 
Utmärkande är att några av flickorna tycker att växter är intressanta medan ingen av de deltagande pojkarna 
valde den huvudkategorin. Lindahl (2003, s. 9) har kommit fram till samma resultat då både ”växter och 
djur i närområdet där jag bor” samt ”hur växter växer och vad de behöver för att leva” toppar bottenlistan 
över saker som pojkar i årskurs 5 inte är intresserade av inom naturvetenskap.  Att flickorna finner det här 
ämnesområdet intressant stämmer heller inte överens med vad de äldre eleverna, då både pojkar och 
flickor, anser då det inte toppar de tio mest populära intresseprofilerna som plockats ut (Oskarsson, 2012, 
s. 67).  
 
Lika många pojkar i årskurs 4, årskurs 5 och årskurs 6 anser att energi är intressant, medan ingen av de 
deltagande flickorna har valt detta område. Dessutom är det är fler pojkar än flickor som har valt 
huvudkategorin ”uppfinningar och upptäckter”. Fler pojkar än flickor visar intresse för solsystemet och 
rymden. Pojkarna visar ett markant ökande av intresse till solsystemet och rymden desto längre upp i 
årskurser de kommer. Hos flickorna är intresset mer jämnt. I Lindahls studie i hennes årskurs 5 visar ingen 
av flickorna intresset för rymden, medan ”raketer och rymdfart” kommer på pojkarnas tredje plats 
(Lindahl, 2003, s. 108). Dock är det nämnvärt att antalet medverkande deltagare i min studie har varit 
begränsat eftersom deltagarna kategoriserats i både kön och årskurs. Detta gör att en mer omfattande 
studie är önskvärd, för att kunna bygga slutsatserna på konkreta slutsatser och inte på en eventuell slump.  
 
Problematiken i intresseskillnader mellan flickor och pojkar  
Den här studien har påvisat att det finns skillnader i vad elever i årkurs 4-6 är intresserade av inom 
naturvetenskap. I skolan där elever delas in i klasser efter ålder blir könsuppdelningen en alternativ 
uppdelning inom varje klass (Hedlin & Åberg, 2011, s. 11). 
 
Intresse är en förutsättning för att utveckla ett engagemang, få ny kunskap och visa ett resultat av lärandet 
(Anderhag, 2014, s. 81; Skolverket, 2007, s. 7). Att då flickor och pojkar som undervisas tillsammans som 
en klass har olika intresseområden är värt att undersöka. Flickorna som grupp visar att de är intresserade 
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av växter, men ingen av pojkarna väljer det ämnesområdet i den här studien. Att planera en undervisning 
om växter kan tänkas stimulera fler flickor än pojkar. Pojkarna visar att de är intresserade av energi, medan 
ingen av flickorna väljer detta område.  Charmen med undervisningen i skolan är att eleverna ska få möta 
innehåll de tidigare inte mött. Skolverket poängterar att läraren ska ”stärka elevernas vilja att lära och 
elevens tillit till den egna förmågan” (Skolverket, 2011, s. 14). Detta innebär att ett intresse kan utvecklas 
hos både flickorna och pojkarna. Dessutom får elever som vistas tillsammans i ett klassrum en chans att 
inspireras av varandra, vilket också kan leda till att ett intresse väcks.  
 
Intresseområden och Lgr 11  
I denna studie är djur tveklöst det som flest elever väljer som intressant område inom naturvetenskap 
(Tabell 7). Djur kopplas till biologiämnet och i Lgr 11 står det specificerat i det centrala innehållet för 
årskurs 1-3 att eleverna ska arbeta med ”djur och växter i närmiljön och hur de sorteras, grupperas och 
artbestäms samt namn på några vanligt förekommande arter” (Skolverket 2011, s. 112). Detta bör alltså 
vara ett ämnesområde som eleverna väl känner igen. I det centrala innehållet för årskurs 4-6 specificeras 
det att eleverna ska arbeta med djur, växter och andra organismers liv och dessutom studera ekosystem 
och näringskedjor (Skolverket, 2011, s. 113). Både den underkategori som ansågs vara mest intressant 
(farliga djur) och näst mest intressant (däggdjur och fåglar) är ämnesområden som elever väl känner igen 
från media och kan koppla till sin vardag (Oskarsson, 2012,s. 76).  
 
Den huvudkategori som fått näst flest kryss är ämnen (kemi). En del elever specificerade på enkäten att 
det just var experimenten som var det roligaste och mest intressanta inom naturvetenskap. I det centrala 
innehållet för årkurs 4-6 beskrivs det hur eleverna ska få ta del av olika ämnens utseende och egenskaper 
och exempelvis undersöka olika ämnens löslighet och brännbarhet (Skolverket, 2011, s. 146). Jidesjö 
diskuterar och nämner betydelsen av just detta praktiska arbeta och beskriver hur eleverna då får engageras 
i arbetet, ”enligt elever är det så naturvetenskaplig undervisning blir mer intressant att delta i” (Jidesjö, 
2012, s. 46). Detta visar sig stämma också för de yngre eleverna.  
 
Denna studies resultat överensstämmer med Lindahls studie vad avser pojkars intressen för Solsystemet 
och rymden (Lindahl, 2003, s. 108). Även i ROSE-undersökningen är detta en populär intresseprofil där 
stjärnor, planeter, galaxer och rymdfärder ryms (Oskarsson, 2012, s. 67). Området bör vara välkänt för 
eleverna redan i tidig ålder då det centrala innehållet i årskurs 1-3 lyfter att eleverna ska få arbeta med 
solen, jorden, månen och deras samspel mellan varandra (Skolverket, 2011, s. 128).  
 
Giftiga kemikalier och sprängämnen kom på en delad tredje plats av det som pojkarna var mest 
intresserade av. Det var mestadels pojkarna som valde dessa områden. Detta stämmer även för de äldre 
15-åringarna som deltagit i ROSE-studien (Oskarsson, 2012, s. 67). Även de yngre pojkarna finner alltså 
detta intressant. Detta återfinns inte ordagrant i Lgr 11 men skulle kunna klassas in under det centrala 
innehållet ”några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans 
levnadsvillkor och syn på världen” (Skolverket, 2011, s. 146). 
 
Bygga undervisningen utifrån elevers intresse  
Under skolåren ska skolan främja för samtliga elevers utveckling och lärande (Skolverket, 2011, s. 7). För 
att elever ska få möjligheten att uppleva detta kan ett intresse vara förutsättningen. Grundskolan är 
obligatorisk för alla elever upp till årskurs 9. Lärare planerar och genomför den undervisningen som 
bedrivs utifrån Lgr 11 och dess kursplaner. Samtliga ämnen ska beröras så att eleven är redo för framtida 
utbildningar och ett framtida samhällsliv.  
 
Den här studien bestod av 46 deltagare och ingen visade sig var den andra lik i intresseområden inom NO-
ämnena. Att därför planera en undervisning där allas intresseområden kunde tas tillvara på och beröras är 
svårt att hela tiden åstadkomma. För att ta vara på de intresseområden som eleverna visar kan en 
individualisering av den egna utbildningen vara ett alternativ. Samtligt kan eleverna genom att undervisas 
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tillsammans med andra upptäcka nya intresseområden som de tidigare inte visste att de hade. 
Socialkonstruktivismen utgår från att samspelet mellan individer främjar lärandet (Sundgren, 2011, s. 103). 
Individuellt eller tillsammans med andra processas lärandet hos eleverna när de får ägna sig åt områden 
som de finner intressanta. Detta skapar ett positivt förhållningssätt till utbildning och lärande då 
lärandedimensionerna påverkar intresset som har en tydlig koppling till känslolivet (Jidesjö, 2012,s 75).  
 

Avslutande reflektioner och vidare forskning  
Att undersöka vad elever i årskurs 4-6 är intresserade av inom naturvetenskap genom en kvantitativ metod 
visade sig vara mer komplext än vad som först antagits. Undersökningen visar att antalet elever som visar 
en positiv inställning till ämnet är fler än de som visar en negativ inställning, dock är det inte favoritämnen 
i skolan för någon av eleverna. Det finns likheter i vad flickor och pojkar intresserar sig för inom 
naturvetenskap. Dessa ämnesområden är djur, kemi (ämnen), kroppen samt solsystemet och rymden. 
Studien har även påträffat en skillnad i intresseområdena som flickorna och pojkarna anger. Flera flickor, 
men inga pojkar, visar intresse för växter. Flera pojkar, men inga flickor, visar intresse för energi. De 
intresseområdena inom naturvetenskap som eleverna påvisar återfinns i Lgr 11.  
 
Då studien har genomförts på endast en skola skulle vidare studier inom forskningsområdet eventuellt 
kunna vara att göra samma enkät fast på fler skolor för att se om resultaten överensstämmer. En breddning 
av stickprovet skulle innebära att forskningsresultatet väger tyngre i den ämnesdidaktiska forskningen. Det 
vore också intressant att göra en mer kvalitativ undersökning för att möjligtvis se om en mer nyanserad 
bild av intresseområdena utkristalliserar sig. Ett vidare forskningsområde skulle även vara att höra hur 
eleverna skulle vilja lägga upp undervisningen i NO-ämnena så att den blir så motiverande som möjligt. 
All den debatt som media dagligen för om elevers bristande resultat och minskande intresse gör att all 
forskning om elevers intresse och motivation blir angelägen att genomföra.  
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Bilaga 1.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Information om undersökning om elevers, i årskurs 4-6, intresse för naturvetenskap 
 
 

 
Du tillfrågas härmed om ditt barns deltagande i denna undersökning.  
 
Jag heter Paulina Karlmark och jag läser min sista termin på Grundlärarprogrammet på Högskolan Dalarna. Jag skall 
göra ett examensarbete och syftet med undersökningen är att skaffa kunskap om elevers, i årskurs 4-6, intresse för 
naturvetenskap. Nationella undersökningar om yngre elevers intresse för naturvetenskap är begränsad, den 
forskning som redan finns inom området presenterar ofta äldre elevers intresse.  
 
För att samla ihop material till examensarbetet vill jag låta elever i årskurs 4-6 besvara enkät om deras intresse för 
naturvetenskap. Innan enkäten kommer jag att ha en genomgång av syftet med undersökningen. Under 
genomgången är elevers eventuella tankar och funderingar givetvis välkomna. Jag räknar med att genomgång samt 
besvarande av enkät totalt kommer att ta ungefär 30 minuter. Enkäten är anonym, endast könstillhörighet och 
årskurs anges. 
 
Deltagandet i undersökningen är helt frivilligt. Du eller ditt barn kan när som helst avbryta deltagandet utan närmare 
motivering. Undervisningen i skolan förblir densamma vare sig ditt barn medverkar i studien eller inte.  
 
Inga namn eller personuppgifter kommer att förekomma i examensarbetet. Endast jag, min handledare och 
examinatorn kommer att ha tillgång till det insamlade materialet. Efter det att examensarbetet har genomförts och 
godkänts så kommer allt material, såsom anteckningar och enkäter, att förstöras.  
 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna och det färdiga arbetet 
kommer att vara tillgängligt i databasen DALEA på Högskolan Dalarna. Skolan kommer också att få ta del av det 
färdiga examensarbetet. 

 
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga.  
 
 
Tack på förhand!  
 
 
XXX 2015-02-03  XXX 2015-02-03 
 
 
 

Paulina Karlmark  Susanne Römsing  
student    handledare 
h11pauka@du.se   srm@du.se 
+4798994547   023 - 77 88 30 

 

mailto:h11pauka@du.se
mailto:srm@du.se
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Bilaga 2 

 
Årskurs ____________ 
 
Deltagare __________ av totalt ______________ 
 
Manus som användes vid introduktion av enkäten  
 
Tack för ni vill delta i min undersökning! 
 
När man läser till lärare ska man skriva två stycken stora arbeten som kallas för examensarbeten 
 
Förra året gjorde jag ett arbete om vad forskning sa om vad elever är intresserade av inom 
naturvetenskap  
 
Fanns bara forskning på 15-åringars intresse, årskurs 9  
 
Vad årskurs 4-6 är intresserade av naturvetenskap? Det som ni svarar som blir svaret.   
 
Genomgång av enkät – inget prov  
 
Dela ut 
 
Läs alla frågor högt  
 
Samla in 
 
Kontrollera s. 3  
 
Tack för ert deltagande!  
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Bilaga 3. 

  Jag har lämnat in vårdnadshavares underskrift  

 

 

Jag är:   Tjej  Kille 

 

Jag går i årskurs: _______________ 

 

1. Vilket är ditt favoritämne i skolan? Kryssa i EN ruta. 

Matematik 
Svenska  

Engelska  
NO- ämnena   

SO - ämnena 
Bild  

Idrott 
Annat ämne: _____________________

  

 

2. Vad tycker du bäst om och är mest intresserad av i NO-ämnena?  
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Kryssa i EN ruta för varje rad. 

 

3. Jag tycker att NO-ämnena är intressanta och roliga  

 

Stämmer  Stämmer  Stämmer  Stämmer 
precis  ganska bra  inte så bra  inte alls 

 

 

4. Jag tycker att NO-ämnena är lätta 

 

             Stämmer         Stämmer            Stämmer       Stämmer 
                       precis            ganska bra         inte så bra       inte alls 

 
 

5. Jag tycker att alla i skolan ska läsa NO-ämnena 

 

                                Stämmer         Stämmer            Stämmer         Stämmer 
                                          precis            ganska bra         inte så bra       inte alls 

 
 

6. Vad har ni arbetat med i NO-ämnena den senaste tiden?  

 

 

 

 

 

 
 

7. Nedan finns 8 ämnesområden inom NO-ämnena. Vilka områden tycker du är mest intressanta? 

Välj TVÅ av dom 8 områdena genom att sätta ett kryss i 2 blåa rutor. 

 
Djur  

Energi  

Jorden och väder 

Kroppen   

Solsystemet och rymden 

 Uppfinningar och upptäckter 

 Växter 

 Ämnen (kemi)  
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8. Sätt kryss i samma blå rutor som i fråga 7 (förra sidan). Titta på underkategorierna vid dom röda 

rutorna bredvid dina två kryss. Vilka röda underkategorier tycker du är mest intressanta?  
Kryssa i 2 röda rutor.  

Till exempel: Om du skulle välja djur och växter i dom blå rutorna så kryssar du i två röda rutor till djur och 

växter, alltså till exempel näringskedjor och dinosaurier samt fotosyntes och ätbara växter.  
 

Djur 
         Däggdjur och fåglar   

Energi 
 
 
 

         Elektricitet 
 

         Farliga djur 
 

          Solenergi 
 

         Dinosaurier 
 

          Olja och bensin 
 

         Insekter och kryp 
 

          Kärnkraftverk 
 

         Näringskedjor 
 

          Atombomber 
 

        Ditt eget förslag: 
 
………………………………………… 

         Ditt eget förslag: 
 
………………………………………… 

 

 

 

Jorden och 
väder  

         Årstider   

Växter  
 
 
 

         Fotosyntes 
 

         Moln, vind och regn 
 

          Blommor och träd 
 

         Naturkatastrofer 
 

         Ätbara växter  
 

         Växthuseffekten 
 

          Växter nära oss  
 

         Vattnets kretslopp 
 

          Giftiga växter  
 

        Ditt eget förslag: 
 
…………………………………
……… 

         Ditt eget förslag: 
 
……………………………………
…… 

 

 

 

Kroppen  

         Hur kroppen fungerar   

Uppfinningar  
och 
upptäckter 

 
 
 

         Uppfinnare  
 

         Barns utveckling  
 

          Upptäcktsresande 
 

         Sjukdomar 
 

         Nobelpristagare   
 

         Äta och dricka  
 

          Äventyrare  
 

         Träning 
 

          Datasnillen – datakillar/tjejer 
 

        Ditt eget förslag: 
 
…………………………………
……… 

         Ditt eget förslag: 
 
……………………………………
…… 

 

 

 

Solsystemet 
och  
rymden 

         Stjärnor och planeter   

Ämnen 
(kemi) 
 
 
 

         Giftiga kemikalier  
 

       Galaxer och stjärnbilder 
 

          Kemikalier i hemmet 
 

         Astronauter  
 

          Miljögifter 
 

         Satelliter 
 

          Sprängämnen 
 

         Meteorer och kometer 
 

          Ämnens egenskaper 
 

        Ditt eget förslag: 
 
………………………………………… 

         Ditt eget förslag: 
 
………………………………………… 

 

 

 

Tack snälla du för hjälpen 
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Bilaga 4.  
Tabell 6: Underkategorier utifrån tidigare valda huvudkategorier 

 
Huvudkategori Underkategori 4-F 5-F 6-F 4-P 5-P 6-P 

Djur Däggdjur och fåglar 4 7 4 1 6  

Farliga djur 5 6 5 1 7 2 

Dinosaurier 1  1 1 1 2 

Insekter och kryp    1   

Näringskedjor       

  Utrotade      

Jorden och väder Årstider       

Moln, vind, regn 1      

Naturkatastrofer       

Växthuseffekten       

Vattnets kretslopp 1      

       

Kroppen Hur kroppen fungerar   2 2  2 

Barns utveckling 1      

Sjukdomar 1  1    

Äta och dricka    1 1 1 

Träning   3 1 1 3 

       

Solsystemet och 
rymden 

Stjärnor och planeter  1 1 1 2 4 

Galaxer och stjärnbilder 1 1    3 

Astronauter   1  1  

Satelliter       

Meteorer och kometer    1   1 

 Allt    Rymdskepp  

Energi Elektricitet    2 2 2 

Solenergi       

Olja och bensin    1 1  

Kärnkraftverk       

Atombomber    1 1 2 

       

Växter Fotosyntes 2      

Blommor och träd 1 2 1    

Ätbara växter 2 1 2    

Växter nära oss   1    

Giftiga växter 1  2    

  Skog     

Uppfinningar 
och upptäckter 

Uppfinnare   1 2 2 5 

Upptäcktsresande    3 1  

Nobelpristagare   1    

Äventyrare  1  3 3 1 

Datasnillen-datakillar/tjejer      4 

  Appar     

Ämnen (kemi) Giftiga kemikalier  3 1 1 3 4 

Kemikalier i hemmet  1     

Miljögifter 1      

Sprängämnen  1 1 1 3 6 

Ämnens egenskaper 1 1    2 

       

 


