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Sammanfattning 
Denna uppsats ämnar undersöka hur elevers intresse för naturvetenskap i skolan förändras 
under skoltiden. Den utvalda litteraturen omfattar artiklar skrivna i ett flertal länder och 
beskriver enkäter, intervjuer, två litteraturstudier samt två studier vilka analyserar elevers 
egna frågor om naturvetenskap insända till ett teveprogram samt en tidning om 
naturvetenskap för barn och unga. Sammantaget visar studierna att elevers intresse för 
naturvetenskap minskar under skolåren. Dessutom är nedgången i intresse större för kemi 
och fysik än för biologi. Elevers attityd gentemot naturvetenskap håller sig visserligen positiv 
i flera studier även om den minskar. Det visar sig också att elevernas intresse förskjuts, från 
ett fokus på zoologi och spektakulära naturfenomen mot frågor som rör den egna hälsan, 
kost och människokroppen. Många elever upplever dessutom naturvetenskapsunderisningen 
som tråkig och betraktar innehållet som irrelevant. Dessa två åsikter verkar dock vara 
sammanlänkade och det verkar som om det inte är innehållet självt som är problemet utan 
hur det framställs i skolan. 

Författarna i de utvalda studierna betraktar i stort sina resultat som samstämmiga med 
resultatet av andra studier internationellt och även om deras slutsatser bör tas med en nypa 
salt i hänsyn till svenska elever så bör lärare i vilket fall inse vikten av vilka effekter 
traditionella undervisningsmetoder och bristen på engagerande innehåll skulle kunna ha på 
deras elevers framtida yrkes och ämnesval. 

Abstract 
This student thesis aims to investigate how students’ interest for science changes during the 
school years. The selected literature is comprised of articles written in a range of countries 
describing surveys, interviews, two reviews, as well as two studies who analyse questions sent 
in by children to a science magazine for kids, and a children’s television programme about 
science respectively. The studies show that students’ interest in science decreases over time 
during the school years. The loss of interest though, is greater in chemistry and physics than 
it is in biology. Students’ attitudes to science manages in some cases to stay positive, even 
though it steadily declines. There is also an observed shift in interest from zoology and 
spectacular nature phenomena toward topics involving health, diet and the own body. Many 
students tend to find most of their science teaching boring, considering large parts of the 
curriculum seemingly irrelevant. These two are connected however, and it seems that it 
might not be the content itself that is problematic, but instead the way in which it is 
presented. 

The respective authors seem to consider their results consistent with those presented by 
similar studies internationally and while the results should be taken with a grain of salt in 
relation to Swedish pupils, teachers should nevertheless be aware of the effects that may be 
caused by repetitive teaching methods and uninspiring curricula. Especially on the students’ 
future career and study choices. 

 

Keywords: student interest, science education, age comparison, primary education, review
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Inledning 

Författaren och uppsatsen 
Vid grundlärarprogrammet för årskurser 4–6 på Linköpings universitet, där jag studerar, 
skriver varje student två examensarbeten. Det första ett så kallat konsumtionsarbete och det 
andra ett produktionsarbete. Medan det senare av dessa har ett format som är relativt fritt, 
enkätstudier, intervjuer, test av undervisningsmetodik eller IKT, så håller det första ett fast 
format nämligen en systematisk litteraturstudie av ett specifikt ämnesområde. Upplägget för 
uppsatsen skiljer sig dock något från en traditionell genomgång av ett forskningsfält, på 
grund av tid, kompetens, finansiering och helt enkelt begränsat av kursens syfte kommer inte 
som annars brukligt all litteratur inom ett fält undersökas. (Eriksson Barajas, Forsberg, & 

Wengstro ̈m, 2013) 

En hel del artiklar har behövt väljas bort från det slutgiltiga urvalet just av tidsskäl och av 
samma anledning finns det beklagligen ett antal studier som, trots att de är relevanta för 
studien, inte hittats vid sökningen. 

I denna uppsats kommer heller inte endast artiklar baserade på vetenskapliga studier att 
presenteras utan också i viss utsträckning reviews, där andra forskare och författare gjort 
översikter och sammanställningar av litteratur på området. 

Uppsatsen kommer att översiktligt beskriva valet av ämne, ge en kort begreppslig bakgrund 
för att sedan jämföra de olika utvalda artiklarna utifrån de perspektiv som tydligast kopplar 
dem samman. 

Förhoppningen är att efter skrivandet av denna uppsats kommer jag att vara väl bevandrad 
inom ämnet och redo att både bidra till diskussionen om elevers intresse vid min framtida 
arbetsplats men också förberedd på ett andra examensarbete. 

Val av ämne 
Detta examensarbete behandlar yngre elevers intresse för naturvetenskap, ett ämne som valts 
dels utifrån personliga erfarenheter från studierna vid ämneslärarprogrammet. På 
programmet har elevers bristande intresse i naturvetenskapsämnet liksom andra ämnen 
stundom kommit på tal. Ämnet har också valts därför att ett intresse för naturvetenskap är 
ett mål med skolans undervisning i samma ämnen. (Skolverket, 2011) 

Att skapa ett intresse för ett ämne är ett lika självklart led i kemiundervisningen som det är i 
de övriga skolämnena och stämmer väl överens med skolans uppdrag om det livslånga 
lärandet. Den inledande paragrafen för kemiämnet i läroplanen lyder som följer: 

”Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin 
omvärld. Kunskaper i kemi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, 

resurshushållning, materialutveckling och miljöteknik. Med kunskaper om materiens uppbyggnad och 
oförstörbarhet får människor redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling.” (Skolverket, 2011, 

p. 177)  
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I målet för projektet KOOLT (KOmpetensförsörjning Och Långsiktigt Teknikintresse) 
vilket tagits initiativ till av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting), IVA (kungliga 
IngengörsVetenskapsAkademin) och Sveriges Ingenjörer presenterar de ett mål för att 30 % 
av Sveriges niondeklassare till år 2020 ska välja Naturvetenskaps eller Teknikprogrammet till 
gymnasiet, detta för att säkra Sveriges försörjning av arbetskraft inom dessa fält. I en 
kartläggning som projektet beställt framgår att det framförallt är likvärdigheten som brister 
just i Sverige, andelen elever som söker till programmen varierar stort mellan kommunerna 
och elevernas val beror till stor del på föräldrarnas bakgrund och utbildningsnivå. (SKL, 
IVA, & Sveriges Ingenjörer, 2015) 

Antalet elever som söker till de naturvetenskapliga programmen på gymnasiet har efter ett 
antal års nedgång under 2010-talet gått upp. Till läsåret 2015/16 valde 14 % av eleverna 
Naturvetenskapsprogrammet som förstahandsval (Skolverket, 2016a). En siffra som för 
teknikprogrammet var 9 % (Skolverket, 2016c). Sammanlagt var det alltså 23 % av 
niondeklassarna som söker sig till Naturvetenskap och teknik. 

Svenska elever visar alltså ett intresse för naturvetenskap och teknik som är mindre än det 
som önskas av både branschen och utbildningsgivarna, dock är det värt att notera är att 
svenska elevers resultat visar en viss uppgång i PISA-undersökningen 2015, svenska elevers 
förmågor i Naturvetenskap ligger på den genomsnittliga nivån för OECD-länderna 
(Skolverket, 2016b). 

Något som också oroar en del är de bristande ansökningarna till Lärarutbildningarna i dessa 
ämnen, då tillgång till behöriga lärare i ämnena betonas som viktigt för elevernas förmåga, 
endast fem kemilärare examinerades 2014. Detta oroar också branschen då det upplevs som 
att rekrytering kommer att bli svårt i framtiden. (Sundberg, 2014) 

I det översiktliga resultatet av ROSE-studien som publicerades 2010 efter undersökningar 
genomförda i ett antal länder runt om i världen kunde förenklat konstateras att ju mer 
utvecklat ett land är, desto mindre intresserade är dess elever av naturvetenskap (Schreiner & 
Sjøberg, 2010). 

Resultaten skiljer sig betydligt beroende på fråga, exempelvis så svarar majoriteten av 
eleverna i alla länder att naturvetenskap är viktigt för samhället. Däremot, tycker en betydligt 
mindre del av eleverna att No-ämnena är bland de roligaste ämnena i skolan. Dessutom 
svarar få att deras naturvetenskapsundervisning öppnar ögonen för nya och spännande 
karriärmöjligheter. 

Intresset för naturvetenskap hos elever i Sverige verkar vara lågt. Samtidigt framhåller flera 
nyckelaktörer i samhället värdet av att ha elever som både hyser ett intresse för 
naturvetenskap som ämne och som också sedan väljer att studera och arbeta inom det 
naturvetenskapliga fältet. Det är därför av intresse att utforska hur situationen ser ut och har 
sett ut internationellt, samt vad tillgänglig litteratur anser påverkar elevers intresse för ämnet.  



Axel Selhammar Student Interest in Science 2017-05-09 

4 
 

Begrepp i uppsatsen 

Begreppet intresse 
I detta examensarbete kommer begreppet intresse att stå i fokus, detta är ett inte helt 
oproblematiskt ord att beskriva då olika författare kan ha valt olika definitioner. 

Intressebegreppet karakteriseras av att ha både kognitiva och emotionella aspekter, samt att 
alltid vara knutet till ett objekt, i vetenskapliga sammanhang är alltså inte en individ 
bara ”intresserad”, utan alltid intresserad av något. (Krapp & Prenzel, 2011) 

Det är dessutom stor skillnad på en elevs generella intresse för ett ämnesområde och hur 
intresserad en elev är av ett visst undervisningsmoment eller ett ämnesområde i en viss 
situation. I litteraturen benämns det förstnämnda individual interest (individuellt intresse)1 och 
det senare situational interest (situationsbundet intresse)1. (Krapp & Prenzel, 2011) 

Båda dessa kan undersökas, samt jämföras, men denna uppsats intresserar sig primärt för det 
förstnämnda, alltså elevers individuella, allmänna och bestående intresse för naturvetenskap. 
(Tröbst, Kleickmann, Lange-Schubert, Rothkopf, & Möller, 2016) 

Ämnen i svensk läroplan och internationella skillnader 
I svensk läroplan finns samtliga naturvetenskapliga ämnen, alltså kemi, fysik, biologi samt 
teknik beskrivna från och med årskurs ett. Läroplanen delas in i centralt innehåll och 
kunskapskrav där det förra beskriver vilket innehåll som skall gås igenom, indelat för skolans 
olika stadier och det senare kriterier för att en elev skall ha uppnått godkänt resultat i slutet 
av densamma. (Skolverket, 2011) 

Hur mycket undervisning som ska ges i respektive ämne regleras dessutom i grundskolans 
timplan. Där anges att Biologi, Fysik, Kemi och teknik har 800 timmar sammanlagt att 
fördela på grundskolans år. Hur detta sedan sker är upp till varje enskild rektor att besluta. 
(Skolverket, 2016d) 

Undervisningen i skolans tre första år sker ämnesövergripande i det som kallas NO 
(Naturorienterande ämnen), på valfritt sätt i årskurser 4–6 och ämnesuppdelat i årskurs 7–9. 
I de sista årskurserna får eleverna också alltid separata betyg i ämnena, vilka i årskurs sex 
istället kan vara ämnesövergripande. (Sveriges Riksdag, 2010) 

Internationellt går dock inte No-ämnet att översättas direkt till engelskans science, då ”the sciences” 
på många platser också inkluderar earth science, det vi benämner som geografi i svensk 
undervisning och är placerar bland de samhällsvetenskapliga ämnena. I Sverige inkluderar vi 
dessutom ofta teknik bland de naturvetenskapliga ämnena, något som är mindre vanligt 
internationellt och bland annat exemplifieras av begreppet STEM (Science, Technology, 
Enginering and Mathematics) vilket är ett paraplybegrepp som används för att prata om 
matematik och NO-undervisning. (Kuenzi & Gonzalez, 2012) 

Trots denna begreppsskillnad kommer denna uppsats att behandla science och naturvetenskap 
som synonymer, mest på grund av begränsningar i tid. Det är dock tydligt att försiktighet bör 

                                                 
1Egen översättning. 
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iakttas när man jämför internationella studier samt försöker applicera dem på en svensk 
kontext. 

Elevers ålder, årskurs och stadie 
Ytterligare viktiga begrepp att ta hänsyn till är också vilka elever som ingår i de olika studierna, 
skillnader mellan de skolsystem eleverna befinner sig i är inte alltid explicit beskrivna i den 
utvalda litteraturen. I denna uppsats presenteras studier från både Sverige, Tyskland, israel, 
Turkiet, Storbritannien, Singapore och Australien. Nedan följer ett antal exempel för att i korta 
drag illustrera vilka skillnader som kan finnas mellan dessa utbildningssystem, samt en 
diskussion om vad dessa kan ha för konsekvenser för eventuella slutsatser. 

I Sverige har vi en i hög grad åldersstyrd progression genom skolsystemet. Idag är skolgången 
för barn obligatorisk från sju års ålder men 96–96 % av eleverna börjar förskoleklass, ett 
förberedande år inför den formaliserade undervisningen, detta är dock en debatterad fråga i 
Sverige där det verkar som om också detta första år skall bli obligatoriskt. (Jelmini, 2014) 

Orden primary school, elementary school, och secondary school som nyttjas i artiklarna är således svåra 
att direkt översätta till svenska, det som verkar vedertaget i den svenska litteraturen är dock att 
översätta låg samt mellanstadiet till primary school och högstadiet till secondary school. Detta styrks 
också av webbordlistan bab.la som också innehåller en mängd användningsexempel. (bab.la, 
n.d.) 

Begreppet elementary school förekommer också i litteraturen och är en nära synonym till primary 
school, även om den förra kan tänkas ha starkare kopplingar till lågstadiet. Dessa ovan nämnda 
begrepp är lätta att blanda ihop med primary education och secondary education. Dessa går att direkt 
översätta till svenska (primär och sekundär undervisning). En tydligare förklaring är att primary 
education refererar till det som i Sverige är obligatorisk skolgång, alltså vår grundskola, medan 
secondary education utgör, frivillig påbyggnadsutbildning i form av gymnasieutbildning eller 
vuxenutbildning på gymnasienivå. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att ge bättre förståelse för de processer som påverkar elevers 
intresse för naturvetenskap under skolåren och särskilt under mellanstadiet. För att 
undersöka om en sådan förändring sker undersöks i denna uppsats elevers svar på frågor om 
deras intresse, samt deras egna frågor och åsikter kring ämnet. Mer specifikt önskar denna 
uppsats att beskriva om det finns stöd i den utvalda litteraturen för att ge svar på följande 
frågor: 

1. På vilket sätt uttrycker eleverna att deras intresse för naturvetenskap förändras under 
skolåren? 

2. Vilka aspekter påverkar elevers intresse för naturvetenskap? 
3. Uttrycker elever att de hyser olika intresse för de naturvetenskapliga ämnena och 

innehållet i dessa? 
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Metod 

Översikt 
Elevers intresse för naturvetenskap är ett fält som det forskats mycket i, en sökning med 
syftets två huvudord student interest och science ger i ERIC (Education Resources Information 
Center), den databas jag huvudsakligen använt, fler än 8000 träffar. Inkluderar man också 
ord som ligger nära interest såsom motivation ökar antalet till 10 000 artiklar. För att hitta 
artiklar med varierande innehåll prövades ett antal liknande sökord som science instruction och 
science education, och för att begränsa antalet resultat valdes endast artiklar publicerade efter år 
2000, där artiklar publicerade efter 2010 prioriterades ytterligare. 

För att ge en inledande överblick på ämnet behandlades först litteratur kring 
naturvetenskapsundervisning tillgänglig vid Linköpings Universitet exempelvis Björn 
Anderssons böcker Grundskolans naturvetenskap och Att utveckla undervisning i naturvetenskap: 
kunskapsbygge med hjälp av ämnesdidaktik (Andersson, 2008, 2011), Per Anderhags avhandling 
Taste for science (2014) samt Lyckas med NO (Stringer & Nilsson, 2007). I genomläsning kunde 
dock snabbt noteras att få författare inriktade på lärarutbildningen verkade ta upp området 
motivation, då av den genomsökta litteraturen referenser till granskade källor endast fanns 
via avhandlingar. 

Granskning 
Samtliga utvalda artiklar är expertgranskade och publicerade i vetenskapliga tidskrifter med 
undantag av Britt Lindahls doktorsavhandling (2003) vid Göteborgs Universitet samt 
Bengtsson (2011) som är en studentuppsats vid Malmö Högskola. 

Lindahls avhandling är dock flitigt citerad (Blankenburg, Höffler, & Parchmann, 2016; 
Jenkins, 2006; Jidesjö, 2008; Lyons, 2006) och anmärkningsvärd då den behandlar en 
longitudinell studie, något som är ovanligt i området. Anledningen att också ta med Åsa 
Bengtssons uppsats, trots att den inte är ”peer reviewed” är att den ger ett svenskt och aktuellt 
perspektiv på frågan. 

En del artiklar är inte fynd från databaser utan har istället rekommenderats av handledare 
(Jenkins, 2006), rekommenderats i referensprogrammet Mendeley baserat på ämnesord 
(Potvin & Hasni, 2014), eller funnits som referens i annat verk (Murphy & Beggs, 2003). 
Dessa har dock bedömts enligt samma kriterier nedan som de övriga artiklarna. 

Sökningsprocessen inleddes med en bred sökning med science instruction och motivation som 
huvudord, därtill lades ”age 10”, ”age 11” och ”age 12”, för att precisera urvalet till artiklar 
behandlande rätt åldersgrupper. Ytterligare avgränsades resultatet genom att endast artiklar 
som var publicerade efter 2000, tillgängliga vid LiU samt var expertgranskade inkluderades i 
resultatet. Lämpligheten hos texterna i resultatet bedömdes först efter titelns relevans, alltså 
om den matchade någon av denna uppsats frågeställningar, sedan bedömdes texternas 
keywords och här efterfrågades ord som låg nära uppsatsens syfte som exempelvis science 
education, age comparison, student interest, student motivation eller elementary school. 

Om texten innehöll tillräckligt av dessa beskrivande ord och i en lämplig kombination lästes 
sedan artikelns sammanfattning. Om denna också verkade relevant lades texten till en 
preliminär lista, Bilaga A. 
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När en lista på ett trettiotal artiklar sammanställts, presenterades dessa för handledare och ett 
antal texter av särskilt intresse lyftes då fram i diskussion, dessa lades till den slutgiltiga listan 
som kompletterades genom att det omfattande sökresultatet sorterades efter utgivningsår, 
varefter texternas relevans bedömdes ytterligare. 

I detta skede lades artiklar till det slutgiltiga urvalet och detta är gjort på ett ”organiskt” vis 
där vilket år texten publicerats vägdes mot ursprungsland, koppling till uppsatsens 
frågeställning, textens metodval. Detta för att dels få ett utfall som var hanterbart i omfång 
samtidigt som det kunde ge en bred och mångsidig bild av detta forskningsfält. I Tabell 1 
och Tabell 2 nedan redovisas kriterier för att artiklar inkluderats i uppsatsen respektive hur 
artiklarnas egenskaper prioriteras i urvalet. 

Tabell 1 - Egenskaper som en artikel måste haft för att bli inkluderad i uppsatsen 

Element Kriterier 

Publikation expertgranskad avhandling eller artikel I 
tidskrift publicerad under eller efter 2000 
och tillgänglig på svenska eller engelska 

studieobjekt Fokus för studien bör vara elever i 
mellanstadieålder. 

innehåll Studien måste behandla elevers intresse för 
naturvetenskap och ta hänsyn till ålder samt 
helst göra en jämförelse mellan åldrar I det 
ovan definierade åldersspannet. 

 

Tabell 2 - Vilka egenskaper hos artiklarna som prioriterades och således placerade dem i det slutgitliga urvalet 

Element Kriterier 

innehåll  Studier som gör en tydlig jämförelse 
mellan åldersgrupper premieras. 

Pulbikationstid Studier publicerade senare premieras över 
de som publicerats tidigt. 

Geografisk spridning Artiklar från olika ursprungsländer 
prioriteras för att få en så översiktlig bild 
som möjligt. 

Skillnad i metod Artiklar med olika metoder för 
insamlingsdata prioriterades också för att ge 
en ytterligare översikt. 

 

 

I Tabell 3 följer ett antal exempel på de artiklar som valdes bort efter sorteringen på 
utgivningsår med tillhörande kommentar om varför de inte inkluderats. 



Axel Selhammar Student Interest in Science 2017-05-09 

8 
 

Tabell 3 - Exempel på artiklar som valts bort med tillhörande information och motivering 

Författare Årtal Titel Orsak till 
exkludering 

Blankenburg et al. 2016 Fostering Today What 
is Needed Tomorrow: 
Investigating Students’ 
Interest in Science 

Behandlar elever i 
rätt åldersspann 
men gör inga 
jämförelser mellan 
åldersgrupper. 

Hasni & Potvin 2015 Student's Interest in 
Science and Technology 
and its Relationships 
with Teaching Methods, 
Family Context and 
Self-Efficacy 

Hittades efter att 
den utvalda artikeln 
av samma författare 
redan börjat 
analyseras och 
dessutom beskrivits 
som central av 
handledare. 

Bathgate, Schunn, & 
Correnti  

2014 Children's motivation 
toward science across 
contexts, manner of 
interaction, and topic 

Visserligen en 
studie från USA, 
alltså ytterligare ett 
land men studien 
gör inga jämförelser 
mellan åldrar. 

Jidesjö, Oscarsson, 
Karlsson, & Strömdahl 

2009 Science for all or science 
for some: What 
Swedish students want 
to learn about in 
secondary science and 
technology and their 
opinions on science 
lessons 

Inriktar sig endast 
på äldre åldrar, alltså 
årskurs nio. Inte 
heller 
rekommenderad av 
handledare. 

Iqbal, Nageen, & Pell 2008 Attitudes to School 
Science Held by 
Primary Children in 
Pakistan 

Att få ett perspektiv 
från Pakistan skulle 
vara intressant men 
här görs inte heller 
någon jämförelse 
mellan åldrar. 

Tytler, Osborne, 
Foundation, & Forgasz 

2008 Opening up pathways : 
Engagement in STEM 
across the Primary-
Secondary school 
transition 

Artikeln är ännu en 
review och har valts 
bort med hänsyn till 
den utvalda 
litteraturens 
mångfald. 

 

Den slutliga listan redovisas i Tabell 4Tabell 4 där textens författare och utgivningsår, 
ursprungsland samt en sammandragen metodbeskrivning och enkel sammanfattning av 
resultatet med hänsyn till uppsatsens syfte redovisas. 
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Författare 
och år 

Titel Land Sammanfattning av metod Sammanfattning av resultat  

Baram-
Tsabari, A., 
& Yarden, 
A. (2005) 

 Characterizing 
children’s spontaneous 
interests in science and 
technology 

Israel Analys av elevers frågor, mätning av spontant 
intresse 

Många förändringar över tid i 
ämnesområde samt skillnader mellan 
kön. 

Bengtsson, 
Å. (2011) * 

Elevers motivation till 
att lära NO 

Sverige Enkät till tre sjätteklasser i en mindre stad i 
Skåne, undersöker deras attityder till 
naturvetenskapsundervisningen. 

Eleverna är övervägande positiva till 
NO, men mer positiva till andra 
ämnen. Eleverna tycker också att 
ämnet har lagom svårighetsgrad. 

(Bennett & 
Hogarth, 
2009) 

 Would You Want to 
Talk to a Scientist at a 
Party? High school 
students’ attitudes to 
school science and to 
science 

England Enkät med både beskrivande och förklarande 
inslag. 

Intresset för naturvetenskap faller 
hos elever mellan åldrarna 11–14 för 
att sedan stabilisera sig. 

(Cakmakci 
et al., 2012) 

 Investigating Turkish 
Primary School 
Students' Interest in 
Science by Using Their 
Self-Generated 
Questions 

Turkiet Dels frågor från magasin, dels från elever 
ombedda att skriva frågor. 

Studien visar skillnader mellan kön 
och ålder men påpekar också många 
brister med metoden. 

(Jenkins, 
2006) 

 The student voice and 
school science education 

- Review av studier som utforskar elevers 
åsikter om naturvetenskap i skolan. Flera 
som också integreras här. 

Mycket mångfald i elevers åsikter 
och stora skillnader mellan grupper. 

Tabell 4 - Översikt av utvald litteratur 
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Författare 
och år 

Titel Land Sammanfattning av metod Sammanfattning av resultat  

(Jidesjö, 
2008) 

 Different content 
orientations in science 
and technology among 
primary and secondary 
boys and girls in 
Sweden : Implications 
for the transition from 
primary to secondary 
school? 

Sverige Presenterar de svenska resultaten från 
ROSE-undersökningen kombinerat med en 
mindre studie med elever i de lägre stadierna. 
Undersöker elevers intresseområden inom 
naturvetenskap. 

Det är stora skillnader i vad elever 
vill lära sig om, både mellan kön och 
åldrar även om vissa gemensamheter 
finns. 

(Lindahl, 
2003) 

 Lust att lära 
naturvetenskap och 
teknik - En 
longitudinell studie om 
vägen till gymnasiet 

Sverige Longitudinell studie genomförd i tre, senare 
en skola i södra Sverige. Inkluderar både 
enkäter av olika format samt enskilda 
intervjuer. 

Intresset överlag för naturvetenskap 
sjunker drastiskt men det är 
skillnader mellan ämnena. 

(Lyons, 
2006) 

 Different Countries, 
Same Science Classes: 
Students’ experiences of 
school science in their 
own words 

- Review av studier gjorda i USA, Australien 
och Sverige. 

Gemensamt var tråkig undervisning, 
oviktigt innehåll och hög upplevd 
svårighetsgrad. 

(Murphy & 
Beggs, 
2003) 

 Children's perceptions 
of school science A study 
of 8–11 year-old 
children indicates a 
progressive decline in 
their enjoyment of school 
science 

Nordirland Enkätstudie till över 1000 8-11 åringar, 
dessutom observerades diskussioner mellan 
elever och lärare om elevernas attityd till 
Naturvetenskap. 

Äldre elever upplever 
naturvetenskapsundervisningen som 
både ointressant och svår. Dessutom 
noterades stora skillnader i kön. 
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Författare 
och år 

Titel Land Sammanfattning av metod Sammanfattning av resultat  

(Peer & 
Fraser, 
2015) 

 Sex, grade-level and 
stream differences in 
learning environment 
and attitudes to science 
in Singapore primary 
schools 

Singapore Enkätstudie till 4:e-, 5:e- och 6:e-klassare som 
undersöker deras attityder till 
naturvetenskapsundervisningen samt olika 
aspekter i undervisningen som lärarstöd, 
undersökningar och målinriktning. Enkäter 
genomförda i olika nivågrupper, Gifted 
Education och High Ability 

Signifikanta skillnader mellan könen, 
åldrar samt nivågrupper. 

(Potvin & 
Hasni, 
2014) 

 Analysis of the Decline 
in Interest Towards 
School Science and 
Technology from Grades 
5 Through 11 

 Enkätundersökning till elever i årskurs 5-11 i 
Quebec i Kanada undersökande elevers 
intresse för naturvetenskap i och utanför 
skolan samt deras tankar kring karriär och 
utbildningsval. 

Eleverna är positiva till 
naturvetenskap hela vägen genom 
den undersökta åldersgruppen men 
intresset minskar tydligt. 

(Tröbst et 
al., 2016)  

 Analysis of the Decline 
in Interest Towards 
School Science and 
Technology from Grades 
5 Through 11 

Tyskland Enkät med Likert-skala för fjärde- och 
sjätteklassare i 60 skolor. 

Elever är i hög grad intresserade av 
Naturvetenskap samt är mer positivt 
inställda till elevcentrerad 
undervisning. 
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Databaser och tidskrifter 
Som nämnt ovan är den databas där den största delen av sökningen skett ERIC (Educational 
Resources Information Center). Detta program drivs av USA:s utbildningsdepartement och 
är enligt dem själva: 

“a national information system providing educators, researchers, and the general public with 
access to education literature and resources. ERIC is the world's largest and most 

frequently used education digital library, composed of more than 1.3 million bibliographic 
records beginning with 1966.” (US Department of Education, 2014) 

Om litteratur som verkat vara av intresse refererats till i artiklar eller böcker har sökning efter 
detta material gjorts i Linköpings Universitetsbiblioteks söktjänst UniSearch, ett sökverktyg 
som kopplar samman de flesta resurserna tillgängliga via biblioteket. Finns inte material 
refererat i litteraturen där har i enstaka fall sökningar gjorts direkt i Googles sökmotor. 

De olika utvalda artiklarna är publicerade i några olika akademiska tidskrifter och av dessa 
följer en kort beskrivning nedan. Detta för att visa att samtliga publicerade artiklar är 
hämtade från tillförlitliga källor. 

Tröbst et al. (2016) har fått sin artikel publicerad i The American Educational Research Journal 
(AERJ), som är en tidskrift vilken publicerar granskade artiklar över hela det Pedagogiska 
fältet för att driva förståelse för undervisning och lärande. (American Educational Research 
Association., 2017) 

Peer & Frasers (2015) artikel är publicerad i Learning Environments Research, en Springer-
tidskrift som särskilt publicerar studier vilka undersöker lärmiljöer, med detta menar de 
kontexten i vilket lärande sker och kan syfta till både skolan, hemmet eller platser för 
fritidssysselsättningar. (“Learning Environments Research,” 2001) 

Potvin & Hasni (2014) har publicerat sin artikel i Journal of Science Education and Technology som 
är en tidskrift utgiven av Springer, inriktad på all typ av pedagogisk forskning inom 
naturvetenskap och teknik, från grundskola till högskola. (2017 Springer International 
Publishing AG., 2017) 

Jidesjös artikel (2008) är publicerad i NorDina, en tidskrift som ges ut av Naturfagsenteret 
vid Oslo Universitet. Namnet står för nordisk didaktik i naturorienterande ämnen och riktar 
sig till lärarutbildare och forskare inom ämnesdidaktik i norden.(Naturfagsenteret, n.d.) 

Research In Science Education är ytterligare en tidskrift utgiven av Springer och här finns 
artikeln av Cakmakci et al. (2012) publicerad. RISE är en internationell tidskrift som 
publicerar artiklar om naturvetenskapsundervisning i samtliga skolformer samt hur detta 
påverkas av övriga miljöer. (Springer International Publishing, 2017) 

Murphy & Beggs (2003) har publicerat sin artikel in School Science Review som ges ut av 
Association for Science Education. Tidskriften har som främsta målgrupp aktiva lärare inom 
naturvetenskapsämnet i Storbritannien. (Geoff Auty, 2017) 

https://www.eric.ed.gov/
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Studies in Science Education, i vilken Jenkins (2006)publicerat sin artikel har förutom att 
publicera studier av hög kvalitet också som mål att fånga upp en stor bredd av författare från 

olika forskningsbakgrund och länder. (“Studies in Science Education :,” n.d.) 

Den tidskrift där de övriga författarna publicerat, och där också begränsade sökningar 
genomförts är Internation Journal of Science Education. Tidigare fokuserad på europa, 
prioriterar tidskriften artiklar vilka anses brygga gapet mellan teori och praktik och alltså ha 
en signifikans för undervisningen. En mängd typer av artiklar publiceras i tidskriften och 
från publiceras temanummer som behandlar ett visst område. (“International Journal of 

Science Education :,” n.d.) 

Etiska överväganden i utvald litteratur 
Inför en systematisk litteraturstudie bör författaren göra olika etiska överväganden. 
(Eriksson Barajas et al., 2013) Dessa har dock i denna uppsats begränsats till att välja artiklar 
som är expertgranskade, eller opponerats emot och publicerats som i fallet med Bengtsson 
(2011)och Lindahl (2003).  

Värt att notera är att vid beskrivning av de olika studiernas etiska överväganden begränsas 
ofta denna diskussion till huruvida elevers personuppgifter behandlas konfidentiellt och 
sällan återfinns någon reflektion kring hur deltagandet i studien påverkar elevernas studier. 

Det nämns sällan i artiklarna om enkäterna eller intervjuerna genomförts under skoltid eller 
efter. Kan man anta att enkäterna fyllts i under skoltid finns inte heller beskrivet huruvida 
hänsyn har tagits till elevernas schema under ifyllnadsdagen eller om studien genomförts 
under en lämplig tid på året i förhållande till exempelvis nationella prov eller slutprov i 
kurser. Lindahl (2003) har dock försökt skapa de bästa förutsättningarna för eleverna genom 
att låta dem själva välja vilken lektion de frånvarar från för att delta på sina intervjuer. 

Vissa studier nämner inte i artikeln ens vilka etiska ställningstaganden de gjort i samband 
med datainsamlandet och här får jag som tidigare nämnt förlita mig på att studien är utförligt 
granskad i samband med publicering. (Baram-Tsabari & Yarden, 2005; Bennett & Hogarth, 
2009; Cakmakci et al., 2012; Jidesjö, 2008; Peer & Fraser, 2015) 
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Litteraturgenomgång och analys 

Huvudsakliga aspekter 
I den valda litteraturen behandlas en mängd olika aspekter, kopplade till elevers intresse för 
naturvetenskap. Tabell 5 vilka undersökta aspekter som är gemensamma för ett flertal av 
artiklarna, om en viss aspekt undersökts markeras det med en bock i tabellen. 

Resultatet i denna uppsats blir således att presentera dessa undersökta aspekter och att göra 
jämförelser med avseende på likheter och skillnader mellan de olika källorna. 

Först kommer en beskrivning av de olika artiklarnas datainsamlingsmetoder och därefter 
undersöker uppsatsen vad som svarats i fråga om elevers allmänna intresse för 
naturvetenskap. Sedan bryts naturvetenskapen ned och vad eleverna uttrycker för åsikter om 
de enskilda ämnena inom naturvetenskap presenteras. Efter detta studeras vad eleverna 
tycker om stoffet i ämnena och slutligen vad eleverna tycker om olika undervisningssätt i 
naturvetenskap. 

Studiernas metoder 
I de utvalda artiklarna kan identifieras ett antal olika datainsamlingsmetoder. I analysen av 
artiklarna har följande metoder kunnat identifieras: 

 Enkäter 

 Intervjuer 

 Observationer 

 Insamlande av elevers frågor 

 Litteraturstudie 

Majoriteten av studierna har låtit skolelever besvara en enkät. Olika typer av analysmetoder 
och redovisningsformer har sedan valts för att tydliggöra studiens resultat. (Bengtsson, 2011; 
Bennett & Hogarth, 2009; Jidesjö, 2008; Peer & Fraser, 2015; Potvin & Hasni, 2014; Tröbst 
et al., 2016) 

Enkäterna som genomförts i studierna innehåller vanligvis en likert-skala, där respondenten 
får ta ställning till ett antal påståenden och indikera i vilken utsträckning de håller med. För 
att erbjuda ett neutralt svarsalternativ innehåller skalan ofta, men inte alltid, ett udda antal 
svarsalternativ. Det finns tre regler för att resultatet av en enkät baserad på en likert-skala 
skall vara tillförlitligt. De enskilda ”frågorna” i enkäten skall inte vara frågor utan påståenden 
och påståendena skall behandla samma område. Om dessutom svaren på flera frågor ska 
räknas samman till ett resultat måste de ha så kallad intern reliabilitet, alltså vara så pass lika 
att resultatet inte blir missvisande. För att säkerställa dessa finns flera olika metoder, av vilka 
några används i de olika artiklarna. (Bryman, 2016) 

Lindahl (2003) väljer att i sin studie kombinera enkäter med intervjuer och som en del i sitt 
förarbete även observationer. Observationer av gruppdiskussioner kombineras med enkäter i 
Murphy & Beggs (2003) studie. Potvin & Hasni (2014), har kompletterat sina enkäter med 
observationer för att kunna jämföra exempelvis hur vanligt förekommande olika 
undervisningsmetoder faktiskt är och hur de uppfattas av eleverna. 
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Tre av som inkluderar enkäter är också så kallade longitudinella studier. En Longitudinell 
studie är en vilken genomför samma mätning, på samma population vid två skilda tillfällen 
för att kunna göra jämförelser mellan skillnader hos samma studieobjekt. Såväl (Lindahl, 
2003), (Tröbst et al., 2016) och (Hasni & Potvin, 2015) presenterar artiklar som i Lindahls 
fall är slutresultatet och de bägge andra är de första delarna i longitudinella studier. 

Just en longitudinell studie erbjuder den unika möjligheten att studera utvecklingen i en och 
samma elevgrupp, vilket Lindahl har gjort. 

Fördelen med att ha resultatet från en longitudinell studie är att eventuell påverkan av 
resultatet från andra faktorer än åldern, exempelvis de knutna till var de utvalda eleverna bor 
går att eliminera (Bryman, 2016). 

Baram-Tsabari & Yarden (2005) samt Bennett & Hogarth (2009) har samlat in frågor om 
naturvetenskap som barn i skolålder ställt. Den första har endast behandlat frågor till ett 
teveprogram medan den sistnämnda sammanställt frågor ställda till ett vetenskapsmagasin 
för barn och unga med frågor formulerade av elever i grundskolan på uppmaning av 
forskarna där eleverna fick hitta på en valfri fråga om naturvetenskap de skulle vilja ställa till 
en expert. 

Slutligen så har Lyons (2006) samt Jenkins (2006) båda två gjort litteraturstudier där de 
granskat artiklar inom forskningsfältet samt jämfört dessa och dragit slutsatser. 
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Tabell 5 - Översikt på behandlade aspekter i utvald litteratur 

Författare 
och år 

jämförelser 
mellan 
ålder 

I och 
utanför 
skolan 

Jämförelser 
mellan kön 

Undervisni
ngs-
metoder 

Karriär- 
och 
programval 

Jämför 
med andra 
skolämnen 

Svårighets
grad 

Skolämnen 
i NO 

Ämnesinne
håll 

(Baram-
Tsabari & 
Yarden, 
2005) 

         

(Bengtsson, 
2011)          
(Bennett & 
Hogarth, 
2009) 

         
(Cakmakci 
et al., 2012)          
(Jenkins, 
2006)         ()2 
(Jidesjö, 
2008)          
(Lindahl, 
2003)       ()3   
(Lyons, 
2006)          
(Murphy & 
Beggs, 2003)          
(Peer & 
Fraser, 2015)          
(Potvin & 
Hasni, 2014)          
(Tröbst et 
al., 2016)          

                                                 
2 Delvis fokus på hur ämnesinnehållet framställs. 
3 Eleverna får här värdera sin egen förmåga i ämnena, inte den upplevda svårighetsgraden 
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Skillnad i generellt intresse 
Den primära frågan som skall besvaras i denna uppsats är just om det sker en förändring av 
elevers intresse i mellanstadieåldern. Av den utvalda litteraturen är det endast i två fall som 
skillnader mellan åldrar inte diskuteras, i Bengtssons arbete samt i Lyons review. I det första 
inkluderar helt enkelt urvalet för studier endast en åldersgrupp, och i det andra har en av de 
behandlade studierna endast tillfrågat 16-åringar (Osborne & Collins, 2000). 

Lindahls studie är utförd i södra Sverige med tre klasser mellan årskurs fem och nio. Hasni & 
Potvin har istället tillfrågat elever i årskurs 5–11. Tröbst et al. (2016) har låtit fjärde- och 
sjätteklassare svara på sin enkät och har således ett urval som är mer begränsat i antal 
årskurser men likväl behandlar övergången mellan elementary education och secondary education, 
vad vi Sverige skulle kalla mellan och högstadiet. I Tyskland där studien är genomförd är 
även elever i årskurs sex uppdelade efter prestation, två inriktningar som beskrivs som low 
track respektive academic track, alltså en akademisk eller studieförberedande linje samt en lägre 
eller yrkesförberedande. 

Dessa tre studier, trots att de gör en liknande ansats redovisar dock lite skilda resultat. 
Lindahls studie visar väldigt negativa resultat för både fysik och kemi. I årskurs fem är 
eleverna överlag intresserade av skolans alla ämnen och Natur- och samhällsvetenskap (OÄ) 
är här lika uppskattat av eleverna som svenska, engelska, bild och slöjd. Hasni & Potvin 
(2015) kan redovisa att deras elever har stort intresse för naturvetenskap, något som också 
håller sig positivt genom deras skolgång, även om det stadigt minskar. Tröbst et al. (2016) ser 
att elevers intresse, i årskurs fyra är högre än för dem i årskurs sex både för den studie- och 
yrkesförberedande linjen. 

Lindahls studie (2003) kan kännas svår att tolka vad gäller just övergången från mellan- till 
högstadiet eftersom att eleverna i årskurs fem och sex inte undervisas i de enskilda ämnena 
inom naturvetenskapen utan istället OÄ respektive NO. Det genomsnittliga intresset för 
ämnena i högstadiet är dock lägre än intresset elever uppger för NO i årskurs sex. 

Ytterligare två studier som bör belysas här är Murphy & Beggs (2003) samt Bennett & 
Hogarth (2009) båda två visar samstämmiga resultat från brittiska skolor och något yngre 
respektive äldre elever, den första studien är gjord på Nordirland och den andra i Leicester. I 
(Murphy & Beggs, 2003) tillfrågas elever i årskurs ett till och med sex i vilken utsträckning de 
tycker om olika ämnesområden i NO och när svaren för åldersgrupperna jämförs kan man 
se att eleverna överlag är mindre intresserade av NO högre upp i åldrarna. Bennett & 
Hogarth (2009) kan redovisa liknande resultat,  det vill säga att intresset för naturvetenskap 
sjunker hos elever i åldrarna 11–16 år. 

En studie som liksom Tröbst et al. (2016) ovan jämför elever från olika nivågrupper, i detta 
fall klasser tillhörande vad som i Singapore kallas Gifted Education respektive High Ability. Den 
första representerar ett ytterst litet urval av alla elever, som uppvisar särskild begåvning i 
olika fält. Ett av dessa fält är naturvetenskap och elever med särskild begåvning hamnar i 
olika skolor. (Singapore Ministry of Education, 2016) 

Resultatet från studien visar att ett antal områden visade signifikant skillnad i elevernas svar 
med avseende på ålder och däribland elevernas enjoyment of science, alltså om eleverna fann 
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nöje i undervisningen. Här svarade eleverna i årskurs fyra i högre utsträckning att de fann 
nöje i undervisningen, än de gjorde i årskurs fem eller sex. 

Kanske värt att notera är också att både Cakmakci et al. (2012) samt Baram-Tsabari & 
Yarden (2005) visar att de självgenererade frågor de undersökt inskickat till ett 
vetenskapsmagasin för barn respektive ett tv-program, oftare skickats in av yngre än av äldre 
barn. 

Detta skulle kunna ses som ett tecken på att intresset för naturvetenskap minskar med åldern 
även i Turkiet och Israel, men denna trend skulle lika gärna kunna bero på formatet i de 
respektive medierna och att de inte attraherar de äldre barnen. (Lindahl, 2003) i sin studie att 
flera av hennes äldre elever tittade på program som Mitt i Naturen, ett program som, även 
om det kan ha barn och ungdomar som del av sin tittarkrets, inte gör några tydliga 
anpassningar för målgruppen. 

Som svar på den första frågeställningen verkar alltså som om det finns en utbredd minskning 
av elevers intresse för naturvetenskap, även om attityden till ämnet är positiv så går trenden 
nedåt i många länder, både i studier som publicerats nyligen och i äldre artiklar. Frågan är 
dock ifall förändringen ser likadan ut för alla ämnen och grupper, och vad som är orsak till 
förändringen. 

Potvin & Hasni (2014) beskriver att intresset i deras undersökta elevgrupp minskar med 
ålder även för ett antal andra ämnen och i vissa fall ännu mer än för de naturvetenskapliga 
ämnena. Eftersom både franska och idrott visar en ännu skarpare nedgång, diskuterar Potvin 
och Hasni om en generell nedgång i intresset för skolan är ett faktum. 

Krapp & Prenzel (2011) beskriver en välkänd modell för generell utveckling av 
ämnesintresse under skolåren där elever i ett tidigt stadium är intresserade för i princip alla 
ämnen men där deras intresse sedan ”smalnar” och de hittar sina favoriter i skolan och 
vardagen. Artikeln diskuterar dock också det som Tröbst et al. (2016) behandlar, nämligen 
allmänt och situationsbaserat intresse, att nya erfarenheter kan få fäste och inspirera under en 
kort period, som undervisningen i teknik och fysik, men om de inte blir ett inslag under en 
längre tid riskerar de att betraktas som mindre intressanta av eleverna. 

Både Potvin & Hasni (2014) samt Lindahl (2003), konstaterar dock att det finns en skillnad i 
intresseutvecklingen för Naturvetenskapen och skolans övriga ämnen, alltså finns det 
faktorer som påverkar elevernas intresse för ett visst ämne över tid, förutom åldrandet självt. 

Intresse för de olika skolämnena 
Om man går vidare från elevernas generella intresse upptäcks skillnader mellan de olika 
naturvetenskapliga skolämnena, dock är det endast två av studierna som i en skolkontext 
tydligt analyserat skillnader mellan kemi, fysik och biologi nämligen Lindahl (2003), samt 
Bennett & Hogarth (2009).  

Lindahl (2003) undersöker skillnader i attityd till de olika skolämnena i högstadiet och här 
sker signifikanta förändringar för samtliga ämnen. Eleverna tillfrågas om vilka ämnen de vill 
lära sig mer i, både de naturvetenskapliga ämnena och de övriga skolämnena. Skillnaderna 
som noteras är inte desamma mellan könen mer än att det är tydligt att intresset för biologi 
är större överlag än det både för fysik och kemi. 
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Hos Bennett & Hogarth (2009)minskar som nämnt antalet elever som har de 
naturvetenskapliga ämnena som favorit markant mellan åldrarna elva och 14. Hos dem som 
har No-ämnena som favoritämnen visade sig inledningsvis en betydande del välja kemi som 
främsta ämne, 75 % av elvaåringarna, en siffra som minskat till 65 % vid 16 års ålder, 
förklaringen som ges av eleverna är den stora mängden praktiskt arbete i ämnet. 

Biologi är det istället vid elva års ålder 45 % som väljer, en siffra som sedan ökat till 77 % vid 
16 års ålder. Hos dem som inte hade naturvetenskapslektionerna bland sina favoritlektioner 
ogillades särskilt fysiken, och detta redan med start vild elva års ålder, då den sågs som för 
svår. 

Som svar på fråga 2 verkar det alltså som om elever uppfattar de enskilda ämnena olika, och 
inte uppfattar dem som ”naturvetenskap” utan istället har skilda uppfattningar om dem, vilka 
förändras över tid. Vad detta sedan består i, om det är ämnets innehåll och sättet på vilket 
många elever, som hos Lyons (2006) och Jenkins (2006), uppfattar att undervisningen saknar 
relevans för dem och brist på anknytning till deras vardagsliv. Krapp & Prenzel, (2011) 
beskriver en modell som utvecklats för att analysera elevers intresse i fysikundervisning på 
Leibnitz Institute for Science Education (IPN), denna delar upp intresset i detta ämne i tre 
dimensioner: 

“(1) interest in a particular topic of physics; (2) interest in a particular context in which a 
physical topic is presented; and (3) interest in the particular activity a student is allowed to 

engage in, in conjunction with that topic” (Krapp & Prenzel, 2011, p. 33) 

Det är alltså tydligt att elevers intresse inte endast skiljer sig mellan olika ämnen, utan också 
mellan delar av innehållet som presenteras, vilken kontext den presenteras i, som beskrivs i 
fråga om optikundervisningen hos Lindahl (2003) samt vilken typ av aktivitet eleven deltar i, 
kopplat till det specifika ämnesinnehållet. Vi kommer nedan att just därför bryta ner 
elevernas uppfattningar om intresset ytterligare och titta på ämnesinnehåll, samt vad eleverna 
har att säga om undervisningssätt. 

Intresse för ämnesinnehåll 
Tre artiklar som istället för att titta på elevers intresse eller attityd till naturvetenskap på ett 
generellt plan och istället undersökt vad eleverna är intresserade av är de skrivna av Jidesjö 
(2008), Cakmakci et al. (2012) samt Baram-Tsabari & Yarden (2005). 

Jidesjö (2008) analyserar i sin artikel två studier genomförda i Sverige. Den första är del av 
ROSE-projektet (Relevance of Science Education), ett multinationellt projekt om elevers 
intresse och attityder till naturvetenskap som genomfört enkätstudier exempelvis i Sverige, 
England, Japan och Uganda. Jidesjö har kompletterat de svenska ROSE-resultaten, vilka 
behandlar svaren från 751 elever i årskurs nio, med en studie genomförd med 112 
femteklassare i tre skolor i Östergötland vilka fått samma frågor.  

Både Baram-Tsabari & Yarden (2005) samt Cakmakci et al. (2012) har istället tagit vara på 
uttryck för elevers eget spontana intresse. Den första har använt sig av frågor insända till ett 
populärt israeliskt TV-program för barn med fokus på naturvetenskap medan den senare 
hämtat sina frågor från ett turkiskt naturvetenskapsmagasin, Science and Children, och likt 
Jidesjö sedan kompletterat detta själva, denna gång genom att be elever från ett antal utvalda 
skolor att själva skriva frågor de skulle vilja ställa kring naturvetenskap. 
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Bland de olika frågorna eleverna ställt i Baram-Tsabari och Yardens studie finns en väldig 
mångfald och ett intresse i flera åldrar. Efter att de kategoriserat elevernas frågor kunde de 
dock se att knappt hälften (49,6%) av frågorna kan kopplas till skolämnet biologi. Inom 
dessa frågor kan dock hela 72 % kategoriseras som zoologiska frågor och en fjärdedel som 
frågor om ”mänsklig biologi” med frågor om sjukdomar, anatomi, kost och beteende. 

Att biologi är populärast stämmer också överens hos Cakmakci et al. (2012) där frågor som 
kan kopplas till biologi är populärast, om än inte i så stor utsträckning som i Israel utan utgör 
istället knappt en tredjedel av frågorna. 

Jidesjö (2008), noterar att gemensamt för de båda undersökta åldersgrupperna är deras 
intresse för drömtydning, hälsa, viktlöshet och livet på andra planeter. Han noterade dock en 
intresseglidning mellan åldrarna där de yngre eleverna valde spektakulära och ganska globala 
ämnen som dinosaurier och atombomber medan de äldre intresserade sig särskilt för ämnen 
som kan uppfattas vara mer personliga som alkohol och narkotika men också ”phenomena that 
scientists can’t explain”. 

Baram-Tsabari & Yarden (2005) visar en liknande rörelse i intresse där yngre elever har ett 
tydligare intresse för de zoologiska frågorna minskar medan de som rör människokroppen 
ökar. Cakmakci et al. (2012) redovisar tyvärr inte tydligt vilka delar i biologiämnet som 
efterfrågas av eleverna men här noterar författarna istället att intresset för biologi verkar 
minska med åldern medan intresset för teknik och kemi ökar. 

Ytterligare en studie, som tittat på elevers intresse för olika ämnesområden är den av  
Murphy & Beggs (2003). I den studien tillfrågades eleverna om de gillade eller ogillade olika 
teman så som ”ourselves”, ”animals”, ”health education”, ”rusting”, ”forces and friction” m.fl.(Murphy 
& Beggs, 2003, p. 111). De olika områdena kunde relateras till kemi, biologi och teknik.  

Resultatet visar att alla ämnen uppskattades mer av elever i åldrarna 8–9 än 10–11 och för 
tolv av de sexton ämnena var den skillnaden signifikant. En stor skillnad noteras på frågan 
om eleverna tycker om the water cycle samt sound. För water cycle så svarade ca 80 % av 
eleverna, både pojkar och flickor att de tyckte om området i åldrarna 8–9, den siffran för de i 
åldrarna 10–11 var istället ungefär 55 %. För sound svarade ca 90 % av pojkarna och 80 % av 
flickorna i 8–9 att de tyckte om området, motsvarande siffra i åldern 10–11 var endast drygt 
50 % för båda. Det ämne där skillnaden mellan åldersgrupperna var minst var dock healthy 
living. Där minskade de positiva svaren endast med tio procentenheter. 

Lindahl (2003) undersöker också vilket ämnesinnehåll som attraherar eleverna mest, alltså 
vilka områden inom No-ämnet de skulle vilja lära sig mer om. Gemensamt för både pojkar 
och flickor i årskurs fem är att de likt eleverna hos Jidesjö (2008) intresserar sig för 
spektakulära fenomen och sin egen hälsa. Rubriker som båda kön placerar högt på sin 
önskelista över ämnen de vil ha mer av är Hur fåglar och djur kommunicerar och kan förstå 
varandra, Möjligheter till liv utanför jorden samt Hur man lagar mat på bästa sätt. Högt kommer 
också Vad vi bör äta för att hålla oss friska. Flickorna väljer dock i genomsnitt färre favoriter än 
pojkarna och där det skiljer sig  

Lindahl (2003) hänvisar här också till den då, nyligen genomförda SAS-undersökningen och 
konstaterar att detta är ett mönster som återfinns inte bara i Sverige utan då avhandlingen 
skrevs, också globalt. 
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Lyons, (2006) har bland sina studier tittat på ovan nämnda Lindahl (2003) och i sin 
jämförelse valt att fokusera mycket på de kvalitativa aspekterna i undersökningarna och visar 
många exempel av elevernas egna åsikter kring undervisningen. Här är det många elever som 
noterar att innehållet i deras naturvetenskapskurser ofta var irrelevant och tråkigt och dessa 
två åsikter hörde ofta ihop, innehållet kändes oväsentligt när undervisningen var tråkig. 
Lyons lånar i sin tur elevcitat likt det nedan från artikelns behandlade studier där elever 
uttrycker sina attityder till undervisningens innehåll. 

” [The periodic table] doesn’t mean anything to me. I’m never going to use that. It’s never 
going to come into anything; it’s just boring. (Osborne & Collins, 2001, p. 449)”(Lyons, 

2006, p. 600)  

Detta uttalades av en elev i England i samband med en intervju och liknande åsikter 
presenteras av både Lindahl (2003) och Lyons (2003). I bearbetningen av ett antal tidigare 
genomförda studier presenterar Jenkins (2006) en intressant slutsats från Haste (2004) där 
eleverna delats in i ett antal grupper baserat på vilka värderingar de presenterade kopplat till 
naturvetenskapen.  

Den första gruppen Green, kopplade etiska bekymmer, miljön och var skeptiska mot 
människans ingrepp i naturen. Techno-Investor kallade de den grupp som visade entusiasm för 
samhälleliga investeringar i teknik och särskilt sådan knuten till rymdfart. Denna grupp 
visade tro på att vetenskapligt tänkande kan appliceras i bred utsträckning. Den sista 
kategorin som presenterades var Alienated from Science och kände, kanske förväntat av namnet 
att naturvetenskap var tråkigt och såg ytterst skeptiskt på dess möjligheter.  

Svaret på den tredje frågeställningen blir alltså att det alltså finns stora skillnader i vilka delar 
av ett visst skolämne som eleverna intresserar sig för. Hos Jidesjö (2008) syns tydligt att 
eleverna är intresserade för ett antal olika områden, vilka vi traditionellt skulle fästa vid flera 
av naturvetenskapens skolämnen, men de områden eleverna markerar som intressanta är 
också sådana där flera av ämnena möts. The possibility of life outside earth bjuder in till innehåll 
som rör både kemi, fysik och biologi medan Why we dream while we are sleeping, and what the 
dreams may mean, innehåller både biologi, kemi, psykologi och är föremål för en hel del 
pseudovetenskapliga diskussioner.  

Precis som hos Lindahl (2003) där många elevers intresse för regnbågen, varför himlen är blå 
eller kamouflage men intresset för optik var lågt så verkar det som om elevers intresse för ett 
specifikt ämnesområde beror mycket på hur det framställs och vilken ”ingång” 
undervisningen tar i likhet med en av konstruktionerna som Krapp & Penzel (2011) 
presenterar för intresse som nämnts ovan. 

Undervisningsmetoder 
I princip samtliga av de valda studier som har genomfört enkätundersökningar har också valt 
att titta på elevers attityd till olika undervisningsmetoder. Bengtsson (2011) frågar exempelvis 
eleverna både på vilket sätt de tycker bäst om att lära sig på samt på vilket sätt de själva tror 
att de lär sig bäst. På den första frågan noterar Bengtsson att eleverna bäst uppskattar 
lektioner med laborationer samt dem då de får möjlighet att diskutera med varandra. 
Samtliga påståenden hon ställer: laborationer, självständigt arbete, genomgång, diskussion 
med lärare respektive andra elever samt självständig läsning genererar många både positiva 
och negativa svar. 
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På frågan vilket sätt eleverna tror att de lär sig bäst ligger också det praktiska arbetet i topp 
följt av diskussioner med läraren och med kompisarna. Om huruvida det bästa för dem 
skulle vara att arbeta enskilt eller i grupp i laborativa moment svarar de att grupparbete är 
sättet de bäst lär sig på. 

Bengtsson (2011) gör i sin studie inga jämförelser mellan åldrar, eftersom det i studien som 
tidigare nämnt endast finns en undersökt årskurs. Inte heller görs i studien några jämförelser 
mellan kön. 

Lindahl (2003) beskriver elever i både årskurs fem och sex som tydligt förknippar NO med 
experiment och ser fram emot dessa. Vissa elever i årskurs sex berättar dock att de är 
besvikna över att inte få göra experimenten själva, utan att de demonstreras av läraren.  

När eleverna sedan i högstadiet hunnit få en tydligare bild av skolämnet breddas åsikterna. 
Fortfarande tycker de flesta eleverna att laborationerna är den mest intressanta delen av 
undervisningen, även om eleverna uppger att den största tiden av lektionerna går åt till att 
skriva av tavlan och att fylla i stenciler. Eleverna nämner som positivt arbeten de skrivit 
själva, de menar att de längre kommit ihåg den kunskap de varit delaktiga i. 

Viss kritik lyfts dock mot laborationerna då eleverna uppfattar en brist på tydlighet, de 
upplever att den saknas ett syfte med övningarna, samt att man inte förstår vad man gjort, 
trots en skriftlig instruktion. 

Under laborationerna delas också eleverna i de tillfrågade klasserna i grupper efter kön, något 
som de har blandade åsikter om. Vissa av eleverna, både flickor och pojkar, tycker att det blir 
bättre diskussioner på dessa timmar medan andra inte alls ser meningen i denna uppdelning 
och heller inte önskar en sådan i fler ämnen. Lindahl (2003) nämner dock att det framförallt 
är flickorna som framför synpunkter på sin undervisning, medan pojkarna hade en större 
tendens att acceptera undervisningssituationen som det är. 

I både enkäten och den elev-lärardiskussion som ingick i studien behandlade Murphy & 
Beggs (2003) elevers inställning till undervisningsmetoder, i enkäten fick eleverna ta ställning 
till påståendet Doing experiments is fun, vilket både pojkar och flickor i hög utsträckning höll 
med om. 

I diskussionerna ställdes frågan What do you like best about science och svaret blev ett rungade 
“experiment!”, oavsett ålder, kön och förmåga. På frågan om vad eleverna inte gillade 
svarade de yngre att de gillade alla delar. Bland de äldre eleverna svarade flera att de inte 
uppskattade mängden skrivande i naturvetenskapsundervisningen. 

Peer & Fraser (2015) har undersökt vilka attityder eleverna har till sin lärmiljö. Här får 
eleverna svara om de tycker att olika undervisningsaspekter är närvarande i deras skolmiljö 
och ett högt resultat visar en hög närvaro av momentet. Eleverna i årskurs 6 såg hög närvaro 
av teacher support och cooperation, men resultatet av den förra var lägst i årskurs 5 och både 
årskurs fyra och fem visade liknande resultat för samarbete. För task orientation, uppgiftsfokus 
hade årskurs 6 högst resultat och årskurs 5 lägst. 

En ytterligare analys av studiens insamlade data visade att det också fanns ett starkt samband 
mellan hur undervisningsmetoderna förändras genom årskurserna och vilken nivågrupp de 
tillfrågade eleverna hörde till. 
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Peer & Frasers (2015) studie visar alltså att medan undervisningsmoment som elevsamarbete 
och stöd från läraren ökar så minskar som tidigare nämnt elevers nöje i undervisningen. 

I Kanada gjordes en tydligare utredning av flera undervisningsmetoder och här visar 
resultatet att det finns ett flertal undervisningsmoment som ökar i frekvens, andra som 
minskar och slutligen ett antal som förekommer i lika stor utsträckning från årskurs fem till 
årskurs sju. (Potvin & Hasni, 2014) 

De undervisningsmoment som ser en tydlig ökning är observations, manipulations, and 
experiments, alltså de praktiska delarna av undervisningen; worksheets, exercise books, or booklets, 
alltså enskilt skrivarbete samt mathematical calculations. Särskilt den sistnämnda är intressant, 
menar Potvin & Hasni, då de andra undervisningsmetoderna redan återfanns i de 
naturvetenskapliga ämnena medan matematiken går från att vara ganska ovanlig till att vara 
väldigt ofta förekommande. Bland de moment som minskade kan noteras att muntliga 
presentationer och inbjudna gäster blir allt mindre förekommande. 

Överlag anser eleverna i studien att variationen i undervisningen vid övergången till 
högstadiet minskar drastiskt. 

Slutligen så fäster vi ögonen på vad Tröbst et al. (2016), presenterar som resultat för sin 
studie, angående undervisningsformer i tyska mellan- och högstadieklassrum. Skillnaderna 
mellan mellanstadiet samt högstadiets, studieförberedande program, var i stort till fördel för 
mellanstadiet där eleverna i större utsträckning fick genomföra experiment, mindre men 
ändå existerande skillnader var det i hur stor utsträckning lärarna gjorde kopplingar till 
elevernas vardag, här noterades framförallt brister i det yrkesförberedande programmet. 

Jämför man de två nivågrupperna, den yrkesförberedande och studieförberedande linjen så 
noterar författarna att man på den förra erbjuder mer experiment men på den senare har 
tydligare kopplingar till vardagen, samt uppmanar till mer förklaringar från eleverna. 

Som syns här så har forskarna i de olika studierna haft olika approach till just 
undervisningsmomenten, de som nämns först i denna uppsats har fokuserat till stor del på 
elevernas attityd till momenten samt vilka delar i undervisningen de såg mest nytta i medan 
författarna till de senare artiklarna lägger större vikt vid i vilken utsträckning dessa moment 
erbjuds i undervisningen. 

De första artiklarna väljer att utifrån elevernas svar om vilka preferenser de har, dra slutsatser 
om vilken undervisning som skulle visa sig mest nyttig för elevernas intresse. (Bengtsson, 
2011; Lindahl, 2003; Murphy & Beggs, 2003) Dessa författare visar här tydligt att elevernas 
attityder till undervisningsformerna är något som är värt att ta ställning till i utformningen av 
undervisningen. 

De senare författarna väljer istället att undersöka förekomsten av dessa undervisningsformer 
i elevernas naturvetenskapsundervisning och använder sedan statistiska analysmetoder för att 
hitta korrelationer mellan detta och elevernas intresse för naturvetenskapsämnet. Här fästs 
inte lika stor vikt vid elevernas förmåga att ”bygga ämnets didaktik” utan författarna vill, för 
sin läsare presentera hur undervisningen tros påverka elevernas intresse då de drar samband 
mellan bristen på undervisningsformer och att elevernas intresse minskar. (Peer & Fraser, 
2015; Potvin & Hasni, 2014; Tröbst et al., 2016) 
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Diskussion och slutsatser 

Uppsatsens begränsningar 
I denna uppsats läggs resultat från ett antal utvalda studier fram. Urvalet av dessa studier har, 
som diskuterats ovan, skett enligt ett antal kriterier. Den faktor som haft störst inverkan på 
den utvalda litteraturens bredd, omfång och relevans är dock begränsningen i tid och vana 
hos författaren. 

Trots att uppsatsens syfte försökt begränsas och dess frågeställningar tillspetsats finns en 
massiv mängd material som skulle kunna ha varit relevant för denna systematiska 
litteraturstudie. Mycket litteratur inom det geografiska och tidsmässiga spannet har valts bort 
för att ge en hanterbar textmängd och samtidigt ge ett brett perspektiv på området. 

Ingen av de behandlade studierna är nationella och inga av dem använder slumpmässigt 
urval. Antalet deltagande elever i studierna är i många fall tillräckligt men ofta kommer 
elevgrupperna från enstaka skolor eller ett enskilt geografiskt område. Flera av forskarna tar 
dock viss hänsyn till detta och försöker välja skolor med skiftande elevunderlag där det finns 
en spridning på Socio-ekonomisk status. (Lindahl, 2003; Tröbst et al., 2016) 

Frågans komplexitet 
Efter denna systematiska litteraturstudie visar det sig tydligt att ”som man frågar får man 
svar”. Är frågan endast vad elever tycker om naturvetenskap är det inte otroligt att man får 
svaret att elever överlag är positivt inställda till naturvetenskap (Bengtsson, 2011; Potvin & 
Hasni, 2014; Tröbst et al., 2016). Detta svar skulle man sedan kunna applicera på styrningen 
av skolan och konstatera att undervisningen, på de platser i världen där studierna genomförts 
bör fortgå som nu. 

Här gäller det att någon djärv forskare kommer på tanken att ställa ytterligare en fråga, eller 
att dela in respondenterna i olika kategorier och gör hen detta så finns chansen att ett flertal 
mönster i studiens insamlade data upptäcks. Det visar sig snabbt att när de rätta frågorna 
ställs och de rätta jämförelserna görs så finns skillnader i hur elever uttrycker sitt intresse inte 
bara mellan elever av ålder, kön och förmåga, utan ”intresse för naturvetenskap” är i sig 
självt ett mer komplext begrepp än vad det först ser ut. 

Med åldern så verkar det som om intresset för naturvetenskap minskar (Jenkins, 2006; 
Lindahl, 2003; Lyons, 2006; Peer & Fraser, 2015; Tröbst et al., 2016), även om det på vissa 
håll klarar sig bättre än andra ämnen (Potvin & Hasni, 2014). 

Det sker också en skiftning i elevers intresse i de olika åldrarna, äldre barn är inte 
intresserade av samma frågor som yngre. Pojkar tycker inte heller om samma innehåll som 
flickor (Baram-Tsabari & Yarden, 2005; Cakmakci et al., 2012; Jidesjö, 2008). 

Undervisningen ändrar också karaktär i övergången mellan mellanstadiet och högstadiet och 
många elever är missnöjda när lektionerna domineras av katederundervisning (Lindahl, 2003; 
Potvin & Hasni, 2014; Tröbst et al., 2016). 
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Implikationer för undervisning 
En potentiell slutsats skulle kunna dras av resultaten som presenterats i denna uppsats är den 
att vi bör ”strömlinjeforma” vår kursplan i de naturvetenskapliga ämnena. Detta är också 
något som nämns som en potentiell lösning av några av författarna. (Jenkins, 2006; Potvin & 
Hasni, 2014) 

I stället för att lägga tid på att bygga en så bred grund som möjligt med begrepp och 
beskrivningar av naturvetenskapliga fenomen borde vi fokusera vår undervisning på de 
moment som eleverna uppger att de uppskattar. Då skulle undervisningen kanske endast 
bestå av zoologi, liv på andra planeter och dinosaurier i låg- och mellanstadiet samt att i 
högstadiet fokusera mer på den egna kroppen och elevers individuella hälsa. 

Som Lindahl (2003) skriver verkar det dock inte handla om vilket innehåll som undervisas 
utan istället hur det paketeras. Alla delar i kemin är exempelvis sådana som kan knytas an till 
olika teman, som kanske ligger eleverna nära eller är intressanta för deras spektakulära natur. 
Elevernas intresse för naturfenomen som vulkaner går exempelvis att koppla till flera delar 
av det centrala innehållet i kemi exempelvis:  

 ”Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och 
äldre tiders naturvetenskap.” 

 ”Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och 
oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och 
gasform.” eller 

 ”Luftens egenskaper och sammansättning.”(Skolverket, 2011, Centralt innehåll i kemi) 

Som Lyons (2006) och Jenkins (2006) beskriver är det dock mycket fler saker som spelar in 
när elever anser lektionsinnehållet ointressant, många elever kopplar som nämnt ihop 
ointressant undervisning med undervisning de finner tråkig, något som antyder att även 
innehåller som är till synes ointressant för eleverna kan, om framställt på ett intressant sätt 
och med varierade metoder, vara intressant. 

Något som elever i flera studier också uppger som ett problem, både för nöjet och 
svårighetsgraden i lektionerna är undervisningens matematisering. Särskilt Potvin & Hasni 
(2014), beskriver en dramatisk ökning av mängden räknande i de naturvetenskapliga ämnena 
och detta nämns som en potentiell anledning till varför intresset i högre utsträckning 
bibehålls för biologi men minskar för fysik och kemi. Även Lindahl (2003) nämner denna 
matematisering av ämnena och eleverna i hennes studie uttrycker oro över att ämnenas 
svårighetsgrad skall öka. 

Huruvida det går att ta bort räknandet från de naturvetenskapliga ämnena kommer inte 
besvaras i denna uppsats, matematikundervisningen på mellanstadiet har länge haft sina egna 
utmaningar, skilda från dess integration i naturvetenskapsundervisningen. Kanske är fallet 
inte att matematik i No-ämnena är en svårighet i sig men att den attityd eleverna redan har 
till matematiken har en negativ effekt på naturvetenskapsundervisningen. 

En fråga som ligger läsarna nära om hjärtat kanske då slutligen är huruvida dessa studier har 
något att säga om vilken attityd mellanstadieelever i Sverige har till naturvetenskap. Min 
slutsats är inte att alla elever i världen tycker likadant, men snarare att de reagerar likartat på 
sin lärmiljö. 
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För att få en framgångsrik undervisning i naturvetenskap, där vi skapar ett livslångt intresse 
för naturvetenskap och teknik bör vi därför ta hänsyn till elevernas olika åsikter. Eftersom 
det tydligt framgår att eleverna tycker att en hel del av innehållet i kursplanerna i de 
undersökta länderna saknar relevans för dem måste lärarna antingen identifiera det innehåll 
som är meningsfullt eller framställa innehållet på ett sådant sätt att det tilltalar eleverna. 

Eleverna i de olika studierna uppger att den typ av undervisning de tycker bäst om i de 
naturvetenskapliga ämnena är laborationer. Jenkins (2006) noterar dock att för att 
laborationer liksom gruppdiskussioner, en annan metod som eleverna föredrar, ska fungera 
krävs en intellektuell investering och risken, menar han är att eleverna inte är beredda att 
göra denna. 

Laborationer får inte bli inslag i undervisningen som inkluderats endast för att motivera 
eleverna, utan att en reflektion görs över momentens syfte. 

Slutsatser 
Analysen av resultatet som presenteras i denna uppsats leder sammanfattningsvis fram till 
följande slutsatser: 

För det första kan det sägas att frågan om elevers intresse för naturvetenskap är betydligt 
mer komplicerad än det inledningsvis verkar, elever tycker olika saker om olika delar av 
undervisningen och olika elever har också skilda åsikter. 

För det andra kan det konstateras att i de studier som undersökt frågan minskar elevers 
intresse för de naturvetenskapliga ämnena överlag. 

Till sist kan det då konstateras att med en bristande rekrytering till både gymnasie- och 
lärarutbildningar inom naturvetenskap behöver även svensk skola reflektera över hur 
undervisningen i naturvetenskap ser ut i grundskolan för att bättre försäkra sig om att ett 
intresse för de naturvetenskapliga ämnena etablerar sig och håller i sig. 

Framtida forskning 
Syftet med denna uppsats var att ge en översikt på detta forskningsområde men om det är 
möjligt att dra slutsatser av dessa studier som är representativa för elever i Sverige är inte 
självklart. Lyons (2006) noterar i sin litteraturstudie att det finns stora likheter i läroplanen 
samt hur undervisningen bedrivs i Sverige, Australien och Storbritannien för att göra en 
adekvat jämförelse. Även Baram-Tsabari & Yarden (2005) och Cakmakci et al. (2012) 
påpekar att skillnaderna internationellt mellan vad elever intresserar sig för i naturvetenskap 
och hur naturvetenskapsundervisningen i deras skola går till är små. Resultaten de får fram i 
sina studier, borde överensstämma med vad elever i andra länder tycker, vilket det också gör. 
(Jidesjö, 2008) 

Longitudinell forskning vilken mäter flera aspekter har i denna uppsats visat sig vara väldigt 
användbar. Därför är det av intresse att svenska forskare på detta område följer de fortsatta 
resultaten av Tröbst et al. (2016) samt Potvin & Hasnis (2014) studier. Motsvarande 
forskning, behandlande flera perspektiv samt med flera mätningar över tid bör också 
genomföras på ett större slumpmässigt urval här i Sverige. 
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