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Abstrakt 
Gymnasieelevers intresse för olika delar av ämnesinnehållet i gymnasiets 

kärnämneskurs Naturkunskap A uppskattades med hjälp av en enkät. Frågorna var 

uppdelade dels efter ett fokus på antingen naturvetenskapliga begrepp eller 

naturvetenskap i vardagen, dels efter ämnena biologi, kemi och fysik. Ett tydligt 

positivt samband observerades mellan intresset för naturvetenskapliga begrepp och 

naturvetenskap i vardagen. Jämfört med elever på det naturvetenskapliga programmet 

var intresset hos elever på yrkesförberedande program och det samhällsvetenskapliga 

programmet lägre för naturvetenskapliga begrepp, men också, i omkring samma 

utsträckning, lägre för naturvetenskap i vardagen. Den individuella spridningen i 

intresse var stor på samtliga program. I enlighet med tidigare studier var tjejer mer 

intresserade än killar av biologi och killar var mer intresserade än tjejer av fysik. 

Killar var dock inte mer intresserade av fysik än av biologi. Tjejer som grupp hade en 

större spridning i intresse än killar som grupp, både sammantaget och inom varje 

program. Även elever på det samhällsvetenskapliga programmet hade som grupp en 

större spridning i intresse än de två grupperna som utgjordes av elever på det 

naturvetenskapliga programmet och elever på yrkesförberedande program.  
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Inledning 
Som praktiserande lärarstudent på gymnasiet har jag mött både motiverade och omotiverade 

elever. Åtminstone är det så jag har uppfattat eleverna, utifrån deras engagemang och positiva 

eller likgiltiga inställning på mina lektioner i naturkunskap, biologi och kemi. På de prov jag 

har haft med eleverna har jag sett ett positivt samband, om än ej helt strikt, mellan hur 

motiverad jag har upplevt eleven och elevens poäng på provet. Även genom min interaktion 

med eleverna i klassrummet har jag tyckt mig se ett positivt samband mellan motivation och 

lärande. Min största och viktigaste utmaning som blivande lärare tror jag kommer att bli att 

öka motivationen för att lära i skolan, hos de elever som tycks ha en liten sådan motivation. 

 

I den här uppsatsen börjar jag med att lyfta fram olika synsätt på vad motivation egentligen är 

och olika faktorer som kan påverka elevers motivation i skolan i allmänhet och i 

naturvetenskapliga ämnen i synnerhet. Därefter presenteras genomförandet av och resultaten 

från en enkät som handlar om en viktig del av elevers motivation, nämligen intresset för 

lektionernas ämnesinnehåll. Bland annat undersöks om intresset för frågor med anknytning 

till elevers vardagserfarenhet skiljer sig från intresset för frågor som är mer fokuserade på 

naturvetenskapliga begrepp. Avslutningsvis jämför jag resultaten från enkäten med tidigare 

forskning och diskuterar deras implikationer för undervisning av naturvetenskap på 

gymnasiet. 
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Syfte 
I den här undersökningen mäts intresset för tänkbara innehållsfrågor i skolans naturvetenskap 

hos elever i en västsvensk kommun, som går första året på gymnasiet läsåret 2006/07. 

Frågorna, som ställs med hjälp av en enkät, är valda så att de skulle kunna beröras på 

kärnämneskursen Naturkunskap A (50 poäng). Frågorna är tagna direkt från min egen 

undervisning som lärarstudent eller från vad jag tror kan komma att ingå i min framtida 

undervisning, i enlighet med de ganska vida ramar som anges i kursplanen för Naturkunskap 

A (Skolverket, 2000). 

 

Undersökningen syftar till att 

(1) ge exempel på enskilda frågor som väcker intresse och  

(2) göra en jämförelse mellan elevernas intresse för frågor som handlar om biologi, kemi och 

fysik och en jämförelse mellan elevernas intresse för frågor som handlar om 

vardagserfarenhet och naturvetenskapliga begrepp. 

 

För både de enskilda frågorna och frågekategorierna (som till exempel biologi) redovisas 

skillnader i intresse mellan killar och tjejer och mellan elever på olika gymnasieprogram. 

Resultaten kan eventuellt, tillsammans med resultat från andra undersökningar, fungera som 

en inspirationskälla vid utformning av undervisning på kursen Naturkunskap A. 
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Bakgrund 

Vad är motivation? 

I Nationalencyklopedin inleds artikeln till ordet ”motivation” med ”motivation (av motiv), en 

sammanfattande psykologisk term för de processer som sätter i gång, upprätthåller och riktar 

beteende.” En liknande definition ges av Madsen (1970), som med motiv avser "[...] de 

processer i organismen, speciellt i hjärnan, som igångsätter och utgör drivkraften till 

beteendet hos djur och människor." (s. 9). I båda definitioner görs alltså en uppdelning mellan 

att sätta igång och upprätthålla ett beteende. För en person som försöker fly från ett lejon 

kanske man kan anta att det är samma process (viljan att överleva/fruktan/instinkt) som sätter 

igång, upprätthåller och bokstavligen riktar beteendet. För en elev som försöker lära sig något 

tror jag, baserat på min egen erfarenhet av lärande, att olika faktorer har olika stor betydelse 

för igångsättandet och upprätthållandet av lärandet. Exempelvis kan den förväntade nyttan av 

att kunna skriva program för datorer kanske vara tillräcklig för att en elev på gymnasiet ska 

välja kursen ”Programmering A”. För att eleven sedan skall upprätthålla sitt lärande inom 

programmering är det kanske däremot inte tillräckligt att bli påmind om varför kursen valdes, 

utan eleven kanske också med jämna mellanrum behöver känna att han eller hon faktiskt lär 

sig något, möter en lagom kravnivå och upplever inflytande över kursens innehåll och 

utformning. Dessa och några andra faktorer som kan tänkas påverka motivationen att lära 

kommer jag kortfattat att diskutera under "Motivationsfaktorer i skolan". 

 

Inre och yttre motivation 

Oavsett om motivationen sätter igång och/eller upprätthåller ett beteende kan den anses vara 

"inre" eller "yttre". Inre motivation beskrivs av Hedin & Svensson (1997), under rubriken 

”Viljan att lära –om motivationens betydelse”, som ”[...] en lust att lära, antingen för att man 

upplever själva kunskapen som viktig eller relevant eller för att kunskapsinhämtandet ses som 

en egenutveckling.” (s. 42). Med yttre motivation avser Hedin & Svensson exempelvis ”[...] 

då man lär sig med syfte att klara en skrivning, få bra betyg, skaffa sig en utbildning eller få 

en möjlighet att visa sin kompetens.” (s. 42). En något annorlunda syn på inre motivation 

beskrivs av Sjöberg (1997), som i sin analys av studieintresse och studiemotivation likställer 

inre motivation med intresse. Enligt Sjöberg kan den praktiska nyttan av något man lär sig i 

skolan ses som en slags belöning och därmed som yttre snarare än inre motivation. I min egen 

erfarenhet är lusten att lära/intresset inte növändigtvis kopplat till den praktiska nyttan med 

det jag lär mig (exempelvis tyckte jag det var roligt att lära mig ett bevis för Pythagoras sats, 
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men inte hur man syr i en knapp i en skjorta), varför jag kommer att hålla mig till Sjöbergs 

definition av inre motivation. Hedin & Svensson betonar att inre och yttre motivation ofta är 

associerat med olika sätt att lära. Yttre motivation är ofta associerat med att lära sig något 

utantill, utan att relatera nya fakta till varandra eller till egen erfarenhet. Hedin & Svensson 

kallar denna typ av lärande för en ”ytinriktad lärandestil”. Inre motivation är å andra sidan 

ofta associerat med en ”djupinriktad lärandestil”, där den studerande strävar efter att förstå det 

nya och försöker relatera det nya till egna erfarenheter och till verkligheten. (I den mån den 

studerande strävar efter den praktiska nyttan hos det som studeras och denna nytta kräver 

förståelse, som exempelvis vid programmering, skulle man dock kanske kunna säga att 

praktisk nytta, som enligt Sjöberg är en form av yttre motivation, gynnar en djupinriktad 

lärandestil.) Sjöberg har också funnit genom en egen undersökning av gymnasieelever att 

intresse är mycket starkt positivt korrelerat med antalet studietimmar hemma (hur 

undersökningen genomfördes redovisas inte). Sjöberg tolkar detta samband som att intresse 

orsakar ett större antal studietimmar hemma, men påpekar också att själva arbetet kan ha 

gynnat intresset. 

 

Urdan & Turner (2005) inkluderar intresse i begreppet inre motivation och skiljer mellan 

individuellt och situationsbundet intresse. Det individuella intresset är en persons (stabila) 

intresse för ett visst ämne och det situationsbundna intresset är ett kortlivat intresse som 

orsakas av en viss situation. Urdan & Turner anser att en lärare i en klass har större utbyte av 

att försöka modifiera "situationen" (exempelvis genom humor och variation), än av att försöka 

anpassa undervisningen till individuellt intresse, som kan variera avsevärt inom en klass. 

 

Motivationsfaktorer i skolan 

Stimulans och aktivitet 

Att sitta och lyssna på en lärare är i min erfarenhet ett effektivt sätt att lära, så länge jag 

förmår fokusera min uppmärksamhet på vad läraren säger. Sjöberg (1997) påpekar att det 

finns ett uppenbart samband mellan elevens intresse för vad läraren säger och elevens 

förmåga att bibehålla sin uppmärksamhet gentemot läraren. Från en analys av 126 uppsatser 

på temat "Vad är roligt i skolan? Vad är tråkigt? Varför?", skrivna av pojkar och flickor på 

mellan- och högstadiet, drar Sjöberg slutsatsen att det som i uppsatserna kunde klassificeras 

som "aktiverande pedagogik" var den i särklass största anledningen till intresse. (I dessa 

uppsatser var "aktiverande pedagogik" betydligt oftare angivet än till exempel 

kompetensökning och kontroll, som diskuteras nedan. Man kan naturligtvis fråga sig hur 

 4



 

sambandet ser ut mellan vad som egentligen är viktigt och vad som ligger närmast till hands 

för eleverna att beskriva i sina uppsatser.) Hedin & Svensson (1997) varnar för att 

egenaktivtet i sig inte är en garant för intresse: olika individer föredrar olika sätt att lära och 

variation i undervisningen är därför viktig. Sjöberg ger ett bra exempel på hur egenaktivitet 

inte bara gynnar intresse utan också inlärning: En bilförare (aktiv) lär sig vanligtvis snabbare 

vägen till en tidigare okänd adress än vad dennes passagerare (passiv) gör. 

 

Madsen (1970) diskuterar "aktivitetsmotivet" ur ett fysiologiskt perspektiv och delar upp det i 

fyra grundläggande delar som han namnger med begrepp hämtade från vardagslivet (eftersom 

det är bland dessa begrepp han har sökt efter de olika delarna): rörelsebehov, skaparlust, 

nyfikenhet och spänningsbehov (känslomässig aktivitet). Enligt Madsen är rörelsebehovet 

kopplat till muskelaktivitet, nyfikenhet till hjärnaktivitet, spänningsbehov till autonom-

hormonal aktivitet (autonoma nervsystemet) och skaparlusten är kopplad till alla tre 

aktiviteter. Madsen fortsätter sedan sin diskussion med att ytterligare spekulera i den 

neurologiska grunden för dessa aktivitetsbehov. En uppdelning som är lik den Madsen gör 

återfinns hos Hedin & Svensson (1997), som under rubriken "Stimulans" särskiljer (med 

referens till tidigare litteratur) fyra sätt att ta till sig kunskap: känslomässig inlevelse, att 

använda sina sinnen, att resonera logiskt och att handla. Hedin & Svensson understryker att 

olika individer föredrar dessa olika sätt i olika utsträckning. 

 

Kompetensökning 

Att tydligt och kontinuerligt kunna observera att man lär sig något kan fungera 

motivationshöjande. Hedin & Svensson (1997) nämner examination och tillfällen till praktisk 

användning av sina kunskaper, som två sätt för en lärare att uppmärksamma eleven på dennes 

kompetensökning. I detta sammanhang kan det vara värt att beakta att olika elever i (o)lika 

situationer kan tänkas ha principiellt olika mål för sin kompetensökning: att kunna förstå 

(eller vara skicklig på) det man lär sig, eller att kunna visa upp, på till exempel ett prov, att 

man har lärt sig något (alternativt undvika att visa upp att man inte kan något, d.v.s. vara rädd 

för att framstå som icke-kapabel; Urdan & Turner, 2005). Att ha som mål att förstå har visats 

vara mer konsekvent associerat med "bättre" motivation och lärande, än att ha som mål att 

kunna visa upp det man lärt sig, varför det förstnämnda bör vara det som i första hand 

uppmuntras av läraren (Urdan & Turner, 2005). En sådan uppmuntran föreslås kunna bestå av 

meningsfulla och för eleven personligen relevanta uppgifter, av att bedöma elever efter 

personlig utveckling snarare än genom jämförelse med andra elever och av att låta eleven i så 
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stor utsträckning som möjligt ha inflytande över sitt eget lärande (nedan). Som Arfwedson 

(1993) påpekar, kan målet (bemästrings- eller prestationsinriktning med Arfwedsons termer) 

hos en elev förändras i endera riktningen under lärandets gång (man kan börja bli intresserad 

och börja vilja förstå, eller man kan ge upp hoppet om att förstå och istället rikta in sig på att 

klara ett prov). 

 

Kontroll 

Urdan & Turner (2005), liksom Sjöberg (1997), framhäver att människor har ett behov av att 

känna kontroll över sin egen situation och att elevers motivation till stor del är beroende av att 

detta behov tillfredsställs. Sjöberg påpekar att aktiverande pedagogik ger större utrymme för 

egenkontroll och skiljer mellan två typer av kontroll: att själv få bestämma vad man ska göra 

och att behärska det man gör. Enligt Sjöberg kan båda typer, var för sig eller tillsammans, 

bidra till motivation hos eleven. Hedin & Svensson (1997) nämner att medbestämmande har 

visats gynna djupinriktat lärande, men diskuterar inte huruvida detta skulle vara en effekt av 

medbestämmandet i sig, eller till exempel av att eleven fick tillfälle att lära om något den 

redan var intresserad av. 

 

Attribution 

En elev som har lyckats eller misslyckats på till exempel ett prov kan förklara detta 

(miss)lyckande med antingen interna faktorer (egen förmåga, ansträngning), eller externa 

faktorer (provets svårighetsgrad, tur/otur; Sjöberg, 1997). Elever som använder främst interna 

förklaringar påverkas i högre grad avseende motivation och upplevd kompetens, än elever 

som förklarar resultaten med externa faktorer (Sjöberg, 1997). Ett intressant påstående som 

Sjöberg gör är att ju äldre ett barn blir, desto mindre används ansträngning och desto mer 

används förmåga som förklaring till studieresultat. Självförtroendet hos ett äldre barn som 

anstränger sig och ändå misslyckas skulle alltså kunna få sig en rejäl törn. I en 

forskningsöversikt påpekar Urdan & Turner (2005) att lärare har visats kunna påverka hur 

elever uppfattar sin egen förmåga och ansträngning, och att det är viktigt att läraren ger 

korrekt feedback som, särskilt när det gäller ett misslyckande, är inriktad på faktorer som 

eleven själv kan påverka (ansträngning, men inte förmåga eller de externa faktorer som nämns 

ovan). 
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Läraren 

Läraren spelar naturligtvis en viktig roll för i vilken utsträckning ovanstående 

motivationsfaktorer tas hänsyn till i undervisningen. Både Sjöberg (1997) och Hedin & 

Svensson (1997) diskuterar dessutom betydelsen av lärarens personliga egenskaper för 

elevernas intresse för och attityd till undervisningen. Lärarens entusiasm och ämneskunskaper 

anses vara viktiga, medan Hedin & Svensson även nämner lärarens förmåga till empati för 

sina elever. 

 

Utmaning och trygghet 

I sin diskussion om motivationsfaktorer i skolan betonar Hedin & Svensson (1997) betydelsen 

av balansen mellan utmaning och trygghet: "Om man inte känner sig trygg är det svårt att 

söka utmaningar och utveckling." (s. 56). I detta sammanhang nämns åter lärarens förmåga att 

känna empati för sina elever som betydelsefull, liksom lärarens respekt för eleverna. De 

medstuderandes roll är, enligt Hedin & Svensson, av ännu större betydelse och om uppgifter 

löses i grupp ges tillfällen till att stödja varandra och känslan av trygghet kan öka. 

 

Sammanhang 

Vygotskij (1926/1999) menade att all kunskap har sitt ursprung i praktiska behov eller 

nödvändigheter och var kritisk till att kunskap togs ut ur sitt sammanhang i skolan: 

 
Den största psykologiska försyndelsen i hela det skolastiska och klassiska utbildningssystemet 

var kunskapernas fullständigt abstrakta och livlösa karaktär. Man tillägnade sig kunskaperna 

som en färdig rätt, och ingen visste egentligen vad man skulle ha dem till (s. 216). 

 
Det är lätt att tänka sig att kunskap presenterad utan sammanhang (om nu något utan 

sammanhang kan vara kunskap eller ens existera) inte förmår motivera elever. Hedin & 

Svensson (1997) nämner kunskapens nytta och relevans för den studerande, som mycket 

viktiga för den studerandes inre motivation. Sjöberg (1997) hävdar dock att "det praktiska 

värdet" (s. 32) lätt överskattas: 

 
Trots allt tal om nytta är det ofta andra faktorer som ger utslag i undersökningar av intresse. Det 

eleverna talar om när det gäller naturvetenskap och teknik är fascinationen inför materialet i sig. 

En stark dominans för nyttoaspekter kan verka störande för utvecklingen av nya uppslag; det 

måste till en avspänd lekfullhet för de verkligt kreativa insatserna (s. 32). 
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Vilka dessa elever eller undersökningar är nämns inte, men Sjöberg ger längre fram ett 

exempel beståendes av intervjuer med teknologer på Chalmers. Enligt dessa teknologer var 

"[...] den logiska utmaningen och fascinationen i materialet [...]" (s. 33) av klart större 

betydelse för deras intresse, än vad materialets praktiska användbarhet (som fanns) var. 

Sjöberg påpekar också att det kan vara svårt för både lärare och elever att veta vad eleverna 

kommer att ha nytta av i framtiden. Sjöberg avvisar inte helt kunskapers praktiska värde som 

motivationsfaktor och menar att i de fall elever inte redan är intresserade av ett ämne, så kan 

exempel ges på praktisk nytta för att väcka intresse. 

 

Att sätta in ett ämne i ett sammanhang behöver naturligtvis inte betyda att man måste ge 

exempel på ämnets eventuella praktiska nytta. Hedin & Svensson (1997) beskriver en så 

kallad djupinriktad lärandestil (ovan), som innebär att den studerande lär sig genom att ny 

information relateras till tidigare erfarenhet och till verkligheten. Detta kräver 

tankeverksamhet och kan leda till att tidigare kunskap måste anpassas för att stämma överens 

med den nya informationen. För att ett sådant lärande ska kunna ske måste man alltså som 

lärare se till att ny information relateras till elevens erfarenhet. Vygotskij (1926/1999) menade 

att "[...] den enda uppfostrare som kan bilda nya reaktioner i organismen är den egna 

erfarenheten." (s. 19). Han poängterade även att intresse för ett ämne måste utgå från ett 

tidigare intresse: 

 
[...] för att ett ämne ska intressera oss måste det hänga samman med ett ämne som intresserar 

oss, med något redan känt och därtill innehålla några nya verksamhetsformer, ty annars blir det 

resultatlöst. Det alldeles nya liksom det helt gamla kan inte intressera oss eller väcka intresse för 

något ämne eller någon företeelse. [...] Via barnets intresse till ett nytt intresse för barnet - så 

lyder regeln (s. 58). 

 
Både motivation och lärande verkar alltså vara beroende av att undervisningen relateras till 

elevens erfarenhet. 

 

Begrepp och vardagsföreställningar inom naturvetenskap 

Ovan konstaterades att undervisningen måste relateras till elevens erfarenhet. Men de 

vetenskapliga begrepp som eleven kan möta i skolans naturvetenskap har inte alltid en 

uppenbar koppling till elevens vardagliga erfarenheter. Vetenskapliga begrepp är enligt 

Dimenäs & Sträng Haraldsson (1996) bland annat: 
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[...] resultat av människors tankemöda efter oftast långvarig forskning, dvs. medveten sökning 

av kunskap för att teoretiskt förstå samband och sammanhang som inte kunnat förklaras utifrån 

vardagliga erfarenheter (s. 48). 

 
Sjøberg (2005) uttrycker ungefär samma sak i sin bok om "Naturvetenskap som 

allmänbildning -en kritisk ämnesdidaktik": "Vetenskapens uppgift är att beskriva det konkreta 

och verkliga, men det kan bara göras med hjälp av begrepp och tankar som är teoretiska." (s. 

76). Andersson (1994) påpekar att elever kommer till skolan med sina egna 

vardagsföreställningar om naturvetenskapliga fenomen, som skiljer sig från dessa 

vetenskapliga beskrivningar. Som exempel nämns bland annat seendet, som enligt en 

vardagsföreställning "[...] beror på att ögat sänder ut synstrålar" och enligt den vetenskapliga 

föreställningen "[...] beror på att ljus reflekteras in i ögat" (s. 27). Enligt Andersson (1994) har 

den omfattande forskning, som konstaterat dessa skillnader, även visat att det främst är de 

vardagliga föreställningarna som lever kvar efter elevens tid i skolan. I denna forskning har 

också viktiga skillnader observerats, mellan det vardagliga och det vetenskapliga sättet att 

tänka. Vardagstänkandet är bland annat omedvetet, situationsbundet och personligt, medan 

det vetenskapliga tänkandet är medvetet, generellt och prövbart (Andersson, 1994). Enligt 

Andersson finns det en risk i skolan för att det vetenskapliga sättet att tänka inte kopplas ihop 

med det vardagliga, vilket kan få till följd att eleverna till exempel har lärt sig att skriva ner 

formeln för fotosyntesen, men fortfarande tror att träd får sin näring från marken (Anderssons 

exempel). Andersson påpekar därför att det är viktigt att vetenskapliga begrepp befästs i 

vardagen, men också att vardagliga föreställningar utmanas av de vetenskapliga (kanske som 

när min fysiklärare på gymnasiet lyckades övertyga en del av oss i klassen om att en 

längdhoppares tid i luften inte beror på hoppets längd, utan på hoppets höjd). Sjøberg (2005) 

håller med om att undervisningen måste möta eleven där den befinner sig, men påpekar också 

att olika elever har både olika erfarenheter och föreställningar. Sjøberg frågar sig därför vilka 

elevers erfarenheter och föreställningar läraren skall utgå ifrån. 

 

Intresse för och attityder till skolans naturvetenskap 

Som blivande lärare är jag intresserad av att veta hur elevers attityder till naturvetenskap i och 

utanför skolan påverkar deras intresse och lärande. Lindahl (2003) konstaterar dock i en 

litteraturgenomgång att det är svårt att finna studier om sambandet mellan attityd och 

förståelse för vetenskapliga begrepp. Enligt Hedin & Svensson (1997) är den studerandes 

attityd till sina studier en central motivationsfaktor. En del av de motivationsfaktorer som 
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tagits upp ovan, som till exempel elevens medbestämmande, diskuteras av Hedin & Svensson 

(1997) under rubriken "Skapa positiva attityder". (Sjöberg [1997] och Urdan & Turner [2005] 

verkar koppla kontrollbehov/medbestämmande direkt till motivation, snarare än via attityd.) 

När det gäller naturvetenskap finns mycket forskning rapporterad kring elevers attityder, men 

när denna forskning diskuteras handlar det främst om attitydernas betydelse för elevernas val 

av studieinriktning, snarare än om attitydernas betydelse för intresse och lärande, se till 

exempel Helldén, Lindahl, & Redfors (2005); Lindahl (2003) och Sjøberg & Schreiner 

(2005). Som Schreiner & Sjøberg (2004) påpekar har attityder i klassrummet naturligtvis en 

stor betydelse för lärares och elevers dagliga trivsel. Nedan diskuterar jag begreppen attityd 

och intresse och gör sedan några korta nedslag i den forskning som rapporterats kring elevers 

intresse för och attityder till naturvetenskap. 

 

Begreppen intresse och attityd 

Som tidigare nämnts likställer Sjöberg (1997) inre motivation med intresse. Intresse i sin tur 

är enligt Sjöberg en emotion och han fortsätter: 

 
När vi känner intresse befinner vi oss i ett emotionellt aktiverat tillstånd av (moderat) lust och 

insnävad och samtidigt förstärkt uppmärksamhet. [...] Som emotion är intresse kanske snarast att 

betrakta som ett sentiment eller rent av en passion, alltså ett emotionellt tillstånd som är 

bestående och långvarigt. [...] Den verkligt intresserade vaknar varje morgon på nytt upp till sitt 

intresse (s. 8). 

 
I svenska akademiens ordlista över svenska språket (Svenska Akademien, 1986) beskrivs 

intresse bland annat som "förmåga att väcka uppmärksamhet el. deltagande; riktning av el. 

föremål för håg el. lust", medan attityd beskrivs som "kroppsställning; inställning till ngt". I 

sin litteraturgenomgång finner Lindahl (2003) att intresse och attityd ibland används 

synonymt i forskning om hur elever upplever naturvetenskap och teknik. Lindahl konstaterar 

också att begreppet intresse kan tolkas på tre olika sätt. Enligt den första tolkningen är intresse 

något personligt och stabilt som kan rikta sig mot en särskild företeelse som till exempel 

ridning, eller som uttrycker sig som en allmän nyfikenhet. Den andra tolkningen innebär att 

intresse skapas av situationen och då kan faktorer i omgivningen som till exempel läraren och 

skolmiljön ha betydelse. Enligt den tredje tolkningen är intresse ett psykiskt tillstånd som 

uppstår när en persons intresse möter omgivningens intresse, exempelvis då en redan 

intresserad elev möter ett särskilt innehåll i ett ämne. Om begreppet attityd finner Lindahl att 

det inom socialpsykologin bland annat definieras som en stabil inställning som kan resultera i 
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ord eller handling. Gemensamt för attityd och intresse skulle vara att de handlar om känslor 

och värderingar som skapas i mötet med omgivningen. I följande genomgång av forskning 

kring elevers attityder till och intresse för skolans naturvetenskap diskuterar jag inte 

författarnas eventuella definition av dessa begrepp. Min egen uppfattning om vad intresse är 

ligger nära Sjöbergs beskrivning (ovan). 

 

Intresse för och attityd till skolans naturvetenskap i olika länder  

I ett pågående internationellt forskningsprojekt kallat ROSE (The Relevance of Science 

Education) studeras elevers intresse för och attityder till naturvetenskap i och utanför skolan 

(Schreiner & Sjøberg, 2004). Ett mål för projektet är att resultaten ska kunna användas för att 

förändra innehållet i skolans naturvetenskap, så att det tilltalar fler elever (utan att för den 

skull låta kursplanerna styras helt av elevers tillfälliga värderingar och intressen). Data samlas 

in med hjälp av en omfattande enkät (250 frågor) från elever 14-16 år i cirka 40 länder. 

 

En del av resultaten sammanfattas av Schreiner & Sjøberg (2006). Bland annat framkommer 

det att elever instämmer något så när (somewhat) med påståendet att "NO-ämnena är 

intressanta" (svensk översättning till detta och nedanstående påståenden från enkäten är tagna 

från Sjøberg [2005]). Detta resultat gäller elever i Sverige, Norge, Japan och andra länder som 

enligt FN är högt utvecklade avseende människors inkomst, utbildning och hälsa (Human 

Development Index, HDI). Elever i länder med ett lågt HDI, som Uganda och Bangladesh, är 

enligt enkätsvaren betydligt mer intresserade av skolans naturvetenskap. Samma mönster 

(grad av instämmande och skillnad mellan länder) erhölls även för andra påståenden om 

naturvetenskap i skolan, som "Jag tycker att alla bör läsa NO i skolan" och "Det jag lär mig i 

NO kommer vara till nytta i min vardag". När det gäller naturvetenskapens roll i samhället var 

elever från alla länder positivt inställda, även om elever i länder med ett lågt HDI var ännu 

mer positiva. I denna kategori finns påståenden som "Kommande generationer kommer att ha 

bättre möjligheter tack vare naturvetenskap och teknik" och "Fördelarna med forskning är 

större än nackdelarna". 

 

Trots denna positiva inställning till naturvetenskap både i och utanför skolan väljer flertalet 

elever i länder med ett högt HDI att inte fortsätta med naturvetenskap när möjlighet ges (i 

Sverige är andelen elever i årskurs nio som söker det naturvetenskapliga programmet eller 

teknikprogrammet dessutom i stadigt avtagande; SCB [2004]; data från läsåren 1996/97 till 

2003/04). Schreiner & Sjøberg (2006) förklarar denna observation med resultaten från en 
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annan fråga/påstående i enkäten: "Jag tycker mer om naturvetenskapliga ämnen än de flesta 

andra ämnen." Här var det bara en liten andel av eleverna i länder med ett högt HDI som höll 

med, särskilt liten andel var det bland flickorna. Till påståendet "Jag kan tänka mig att bli 

naturvetenskaplig forskare" var det en ännu mindre andel, i länder med ett högt HDI, som höll 

med, medan det var en mycket stor andel som tyckte det var viktigt att "Arbeta med något jag 

tycker är viktigt och meningsfullt" (egen översättning av påståendet). 

 

Schreiner & Sjøberg (2006) spekulerar i att ovanstående skillnader mellan länder delvis kan 

förklaras med att ungdomars uppfattning om vad som är viktigt speglar landets 

utvecklingsnivå. I mindre utvecklade länder uppfattas naturvetenskap och teknik (N&T) som 

en grundförutsättning för bland annat ekonomisk tillväxt och förbättrad hälsovård. Landets 

ungdomar skulle därför uppfatta N&T som meningsfullt. Schreiner & Sjøberg refererar också 

till en tidigare studie som visat att vetenskapsmän och ingenjörer i fattiga länder har en 

framtoning som hjältar, vilket de inte har i väst. Schreiner & Sjøberg diskuterar också 

resultaten utifrån beskrivningen av samhällen i rika länder som individcentrerade. I denna 

beskrivning, se till exempel Ahmadi (2003), skapar individen sin egen identitet i större 

utsträckning än tidigare i historien, då identiteten var mer beroende av faktorer som kön och 

samhällsklass. Valet av utbildning och jobb är en del av utvecklingen av identiteten. Schreiner 

& Sjøberg menar därför att det är viktigt att lyfta fram verksamheter inom N&T som stämmer 

bra överens med ungdomars värderingar, om man vill öka rekryteringen till utbildningar inom 

N&T. Sådana verksamheter kan vara utveckling av alternativa energikällor, metoder för att ta 

bort landminor och bota sjukdomar. Slutligen påpekar Schreiner & Sjøberg att ungdomar i 

"moderna samhällen" hela tiden frågar sig hur deras utbildning bidrar till deras personliga 

utveckling och att de vill känna "passion" för vad de gör. Att endast ett fåtal elever väljer 

naturvetenskap efter den obligatoriska skolgången kanske alltså speglar att naturvetenskapen i 

skolan inte förmår intressera eleverna. Många av frågorna i ROSE handlar just om vad i 

skolans naturvetenskap som upplevs som intressant och en summering av vad svenska elever i 

årskurs nio upplever som mest och minst intressant ges av Sjøberg (2005), se vidare under 

"Innehåll och sammanhang".  

 

Förändringar av elevers intresse för och attityder till naturvetenskap under grundskolans 

senare år 

Lindahl (2003) presenterar i sin doktorsavhandling en undersökning av hur intresse för och 

attityder till naturvetenskap och teknik förändras från årskurs 5 till årskurs 9, hos elever på en 
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skola i södra Sverige (tre olika skolor i årskurs 5). I årskurs 5 uppger drygt 80% av pojkarna 

och knappt 70% av flickorna att de tycker vetenskap är intressant och spännande. Pojkars och 

flickors intresse för biologi som skolämne ökar från årskurs 7 då det introduceras till och med 

årskurs 9, då ämnet står sig väl i förhållande till andra ämnen. Intresset för fysik och kemi är 

lägre än för nästan alla andra ämnen och ökar inte mellan årskurs sju (då ämnena 

introduceras) och årskurs nio. Trots att intresset för NO (naturorienterande ämnen) är lågt i 

förhållande till andra ämnen, vill mer än hälften av eleverna i årskurs nio lära sig mer inom 

dessa ämnen (vilket dock inte tycks avspeglas i deras val till gymnasiet). I en 

forskningsöversikt över lärande och undervisning i naturvetenskap finner Lindahl (2003) att 

elevers intresse för naturvetenskap har rapporterats vara som högst vid ungefär 11 års ålder. 

 

Korrelation mellan elevers prestationer och deras intresse och attityder 

Ovan påpekade jag att jag kunde se ett positivt samband mellan elevers motivation och deras 

poäng på de prov jag har haft med eleverna. Här får jag bara ett halvhjärtat stöd från den 

forskning som gjorts på sambandet mellan elevers attityd eller intresse och elevernas 

prestation, och som sammanfattas i en forskningsöversikt av Helldén, Lindahl & Redfors 

(2005). I denna forskning är korrelationen mellan attityd och prestation sällan högre än 0,3. 

Dessutom påpekas att sambandet mellan intresse och prestation förmodligen är komplext, inte 

minst då intresse bestäms av flera olika individuella faktorer. Å andra sidan påpekas att när 

förklaringar eller förutsägelser om studieframgång eftersöks, är det intresse, studiemotivation 

och kognitiva faktorer (som intelligens) som verkar vara av störst betydelse. Intressant nog är 

sambandet mellan intresse och prestation dubbelt så stort hos pojkar som hos flickor, vilket 

tolkas som att flickor anstränger sig mer, oavsett intresse. 

 

Aktivitet, inflytande och NO-läraren 

Den "kritik" mot NO som Lindahl (2003) uppfattar bland eleverna innehåller bland annat en 

besvikelse över för lite experimenterande, för litet eget inflytande i undervisningen och NO-

lärare som visserligen uppskattas men som inte är lika entusiastiska som SO-lärarna. Lindahl 

redovisar också tidigare forskning som har visat att elever som själva får undersöka och 

diskutera är mer intresserade och har en mer positiv attityd, än elever som passivt tar emot 

information. Lindahl noterar i sin egen undersökning att elever upplever undervisningen i 

kemi och fysik som auktoritär, i betydelsen att innehållet inte kan diskuteras. I sin 

forskningsöversikt finner Lindahl flera forskare som framhäver argumentationens betydelse i 

 13



 

naturvetenskap, dels för att aktivera eleverna men också för att ge eleverna tillfälle att värdera 

information från olika källor och diskutera informationens sociala konsekvenser.  

 

När det gäller NO-lärare finner Lindahl i sin litteraturgenomgång, under rubriken 

"Attityder/intresse och faktorer i skolan" dels att NO-läraren är en av de viktigaste faktorerna 

i NO-undervisningen, dels att NO-lärare åtminstone tidigare har uppfattats som bland annat 

mindre vänliga och kunniga än andra lärare. Det är dock skillnad på NO-lärare och NO-lärare. 

Biologen uppfattas bland annat som mer demokratisk och spännande, medan fysikern är mer 

auktoritär och hänsynslös. I Lindahls litteraturgenomgång framkommer också att pojkar och 

flickor använder olika beskrivningar av de lärare de uppskattar: pojkarna fokuserar oftare på 

lärarens professionella egenskaper, medan flickorna oftare fokuserar på lärarens personliga 

egenskaper.  

 

Innehåll och Sammanhang 

Ovan framhölls betydelsen av att information presenteras i ett sammanhang, både för att visa 

på dess relevans för eleven och för att knyta an till elevens erfarenhet. Inom naturvetenskap 

(och andra ämnen) har naturligtvis olika innehåll och sammanhang olika förmåga att väcka 

intresse hos eleverna. Av de 250 frågorna i enkäten till ROSE finns drygt 100 under rubriken 

"What I want to learn about" (Schreiner & Sjøberg, 2004). En summering av vad svenska 

elever i årskurs nio har angett som mest och minst intressant ges av Sjøberg (2005). För 

pojkar är de tre mest intressanta frågorna "Hur det känns att vara tyngdlös i rymden.", "Hur 

atombomben fungerar." och "Explosiva kemikalier." och för flickor "Varför vi drömmer när 

vi sover och vad drömmarna kan betyda.", "Hur man ska träna för att få en vältrimmad och 

stark kropp." och "Vad vi vet om HIV/AIDS och hur det bekämpas". De tre mest ointressanta 

frågorna för pojkar och flickor sammantaget är "Optiska instrument och hur de fungerar." 

"Atomer och molekyler." och "Ekologiskt jordbruk som inte använder bekämpningsmedel 

eller konstgödsel.". Sjøberg påpekar att det finns både likheter och skillnader mellan pojkars 

och flickors topplistor. De gemensamma frågorna är bland annat de som handlar om träning, 

liv utanför jorden och känslan av tyngdlöshet. Sjøberg påpekar också att de frågor som 

återfinns i topplistorna sällan återfinns i undervisningen, i motsats till de frågor som återfinns 

i bottenlistan. 

 

En annan intressant observation som Sjøberg gör är att de frågor som elever är minst 

intresserade av ofta knyter an till deras vardag, som till exempel växter och djur i 
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hemtrakterna, medan företeelser som liv i universum och Big Bang väcker större intresse. 

Även i en finländsk studie baserad på enkäten för ROSE framkom att sammanhang som inte 

tillhörde vardagen (som till exempel tankeläsning och spöken) väckte större intresse hos 

eleverna än vad vardagliga sammanhang gjorde (Lavonen, Meisalo, Byman, Uitto, & Juuti, 

2005). 

 

I den bottenlista som redovisas av Sjøberg återfinns "Berömda forskare och deras liv." samt 

"Hur vetenskapliga tankar och idéer ibland utmanar religion, auktoriteter och traditioner." 

Detta verkar stämma dåligt överens med Lindahls (2003) konstaterande att "Andra förordar en 

mycket starkare betoning av historiska och filosofiska perspektiv i undervisningen (Ekstig, 

2002; Stinner & Williams, 1998)". Jag har visserligen inte lyckats följa Lindahls referenser 

ända tillbaks till någon empiri (Ekstig [2002] talar om ett pågående projekt i USA, "Science 

for all Americans", där "History and Philosophy of Science" lyfts fram), men eventuellt 

speglar denna dåliga överensstämmelse en svaghet med att använda en enkät i detta 

sammanhang: den mäter inte vad som intresserar eleverna under pågående undervisning, utan 

vad eleverna tror skulle intressera dem. Sjøberg hävdar längre fram i sin bok att en 

intresseväckande undervisning i naturvetenskap måste "[...] visa de naturvetenskapliga 

ämnenas betydelse för det filosofiska tänkandet och för vår kultur." (s. 377). 

 

Sjøberg redovisar också de frågor där skillnaden i intresse är störst mellan pojkar och flickor. 

Bland de 20 frågor där skillnaden är störst till flickornas "fördel" är cirka 17 (beroende på 

definition) relaterade till människans kropp och hälsa. För pojkar handlar motsvarande frågor 

i stor utsträckning om teknik, gärna explosiv sådan. I Lindahls litteraturgenomgång 

framkommer också att flickor är mer intresserade av bland annat relationer och människor, 

medan pojkar är mer intresserade av bland annat regler och maskiner. 

 

Andersson (1994) hävdar att naturkunskapen på både högstadiet och gymnasiet innehåller för 

mycket fakta för att eleverna ska hinna förstå det de "lär" sig. För att utveckla elevers 

förståelse för naturvetenskapliga begrepp menar Andersson att innehållet måste skäras ned så 

att eleverna hinner diskutera sina egna uppfattningar kring de begrepp som behandlas. 

Liknande tankegångar avseende kemiundervisning redovisas av Pilot & Bulte (2006): "The 

consequences of high content loads have been that curricula are too often aggregations of 

isolated facts detached from their scientific origin." (s. 1087-8). Enligt Pilot & Bulte finns det 

ett samband mellan dessa överfulla kursplaner och andra problem i kemiundervisningen, som 
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att eleverna inte kan knyta ihop olika fakta med varandra, att de inte kan använda begrepp för 

att lösa problem som skiljer sig från den typ av problem de har vant sig vid i undervisningen, 

att de inte ser någon relevans med det de lär sig (annat än att det är ett krav för att studera 

något annat, som till exempel medicin) och att fel anledningar till att lära sig kemi betonas 

(för en elev som inte kommer att fortsätta med kemistudier är det till exempel inte särskilt 

relevant att skapa en "solid foundation" inom kemi). Pilot & Bulte diskuterar sedan de 

erfarenheter som har gjorts från undervisning i fem olika länder, mestadels under 

universitetsnivå, där dessa problem har bemötts genom att sätta in kemiundervisningens 

innehåll i olika sammanhang. Gemensamt för dessa fem exempel är en (outsagd) strävan 

redan i kursplanen efter djupförståelse för några få nyckelbegrepp, snarare än att försöka 

täcka så mycket som möjligt inom kemins värld. I alla fem exemplen ökade elevernas 

upplevda relevans av att lära sig kemi, medan endast mycket lite utvärdering fanns tillgänglig 

avseende de tre andra problemen (knyta ihop fakta, lösa "andra" problem och 

motiveringsgrund för kemiundervisning). 

 

Ett av de fem exempel (det enda på universitetsnivå) som studerades av Pilot & Bulte är ett 

projekt kallat "Chemistry in Context". Detta projekt startades med hänsyn till studenter i 

USA, som inte avser specialisera sig inom naturvetenskap (vid de flesta universitet i USA 

läser studenterna kurser inom flera olika discipliner de två första åren). En av initiativtagarna 

till detta projekt, A. Truman Schwartz, menar att endast få studenter (exempelvis blivande 

vetenskapsmän/kvinnor) stimuleras av ämnet så som det traditionellt undervisas, där begrepp 

bygger på begrepp i en linjär, kumulativ och oftast logisk följd (Schwartz, 2006). Schwartz 

liknar denna följd vid en stege, där de flesta studenter inte ser meningen med att klättra uppåt 

och i stället antingen hoppar av eller trillar ner innan de får se den fina utsikten längst upp, 

som läraren ser hela tiden. Istället ser Schwartz dessa kemikurser som "[...] the last 

opportunity within the formal educational system to demonstrate to potential poets, painters, 

philosophers, and politicians the beauty and utility of chemistry" (s. 979). Varje kapitel i 

läroboken till "Chemistry in Context" består därför av ett tema, som till exempel "The Air We 

Breath" och "The World of Plastics and Polymers". Bakom varje kapitel finns dock en 

baktanke, beståendes av introduktionen av kemiska begrepp i en logisk följd. 

 

Sammanfattning 

Motivation kan ses som drivkraften bakom vårt beteende och denna drivkraft kan komma 

antingen inifrån (inre motivation) eller utifrån (yttre motivation). Inre motivation för lärande 
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har här likställts med intresse och i litteraturgenomgången framkom att det finns många 

faktorer i skolan och hos eleven som kan påverka intresset för lärande. I den här 

undersökningen studeras endast en av dessa faktorer, undervisningens ämnesinnehåll. Det är 

emellertid lätt att föreställa sig att olika motivationsfaktorer påverkar varandra och tolkningen 

av undersökningens resultat kan därför underlättas av en översikt av motivationsfaktorer. 

Exempelvis kan en elevs intresse för ett visst ämnesinnehåll kanske delvis förklaras med att 

eleven associerar innehållet med en viss typ av undervisningsform/aktiverande pedagogik, att 

eleven sedan tidigare har upplevt en tydlig kompetensökning inom just det ämnesinnehållet, 

känner att den behärskar/har kontroll över ämnesinnehållet eller upplever ämnesinnehållet 

som intelektuellt stimulerande eller praktiskt användbart. ROSE-projektet har likheter med 

och har delvis inspirerat till den undersökning som presenteras här. Även analysen av 

resultaten i den här undersökningen har till viss del inspirerats av ROSE-projektet. En del av 

resultaten från ROSE-projektet kan jämföras med resultat från den här undersökningen, vilket 

kan fungera som en indikation på den här undersökningens reliabilitet. 
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Metod 
Val av enkät som metod 

Den här undersökningen syftar bland annat till att kartlägga skillnader i intresse mellan killar 

och tjejer och mellan elever på olika gymnasieprogram. För att uppnå detta syfte behöver 

intresset hos ett stort antal elever undersökas. En enkät ansågs därför inom tidsramen för 

denna undersökning vara att föredra framför intervjuer. Eftersom mina frågor handlar om 

elevers intresse för naturvetenskapliga ämnen är det viktigt att jag i så liten utsträckning som 

möjligt låter min egen (positiva) inställning till naturvetenskap påverka elevernas svar och 

tolkningen av dessa. En sådan påverkan är lättare att undvika med en enkät än med en 

intervju, se t.ex. Ejlertsson (2005). Nackdelen med att använda en enkät i den här 

undersökningen är att det blir svårt (omöjligt med föreliggande enkäts utformning) att ta reda 

på hur eleverna resonerar kring fördelar och nackdelar med att använda deras egen erfarenhet 

i undervisningen, vilket hade varit intressant att veta och vilket hade kunnat undersökas med 

hjälp av intervjuer. 

 

Urval 

Elevers studieintresse och intresse för naturvetenskap i skolan minskar med ökande ålder 

(Hedin & Svensson, 1997; Lindahl, 2003). För att kunna bortse från variation orsakad av ålder 

valdes i denna undersökning därför elever från en och samma årskurs. Elever från årskurs ett 

på gymnasiet valdes, eftersom jag som blivande lärare är mest intresserad av intresset hos 

eleverna när jag möter dem för första gången. Dessa elever hade dessutom för mindre än ett år 

sedan gjort sitt val till gymnasiet och det ämnesintresse som eventuellt påverkat detta val har 

därför haft mindre än ett år på sig att förändras (i ett examensarbete från Malmö högskola 

fann Gullberg [2006] att intresse var den klart viktigaste faktorn vid grundskoleelevers val av 

gymnasieprogram och enligt Statistiska Centralbyrån [2004] kom 83% av alla sökande i 

Sverige in på sitt förstahandsalternativ läsåret 2003/04). Urvalet är tänkt att representera alla 

gymnasieelever på årskurs ett i en västsvensk kommun, som går på det samhällsvetenskapliga 

programmet, det naturvetenskapliga programmet och vissa yrkesförberedande program. Jag 

valde klasser från två olika kommunala gymnasieskolor i kommunen. Skolorna valdes efter 

tillgänglighet och efter vilka program skolorna erbjuder. Av bekvämlighetsskäl gjordes inget 

medvetet försök att fördela enkäterna jämt mellan kommunens gymnasieskolor, med hänsyn 

tagen till hur många elever som går på de olika programmen på de olika skolorna. En sådan 

jämn fördelning hade krävt antingen att enkäten delades ut till samtliga elever i populationen, 
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eller att enkäten delades ut till några elever i varje klass, eftersom flera program bara finns 

representerade av en klass på vissa skolor. Eventuella systematiska skillnader i intresse mellan 

elever på samma eller liknande program men på olika skolor kommer därför att återspeglas i 

resultaten. På skola A delades enkäten ut till en klass på byggprogrammet, en klass på 

energiprogrammet, en klass på fordonsprogrammet och två klasser på naturvetenskapliga 

programmet. På skola B delades enkäten ut till en klass på naturvetenskapliga programmet, 

två klasser på omvårdnadsprogrammet och tre klasser på samhällsvetenskapliga programmet 

(totalt 11 klasser). Klasserna valdes, förutom efter programtillhörighet, efter vilka lärare som 

fanns på plats och som var villiga att ställa upp då förfrågan gjordes på skolan veckan innan 

undersökningen (alla tillgängliga lärare var villiga att ställa upp, men i ett fåtal fall hittades 

ingen passande lektionstid för att lämna ut enkäten). Lärarna söktes upp efter att jag hade fått 

lärarnas namn på skolans expedition eller från skolans intranät. Jag valde alltså inte lärare 

efter personlig kännedom, förutom i ett fall. Kategorin "yrkesförberedande program" gör inget 

anspråk på att vara representativt för alla 14 nationella yrkesförberedande program. I Sverige 

var andelen tjejer på första året på yrkesförberedande program 50% läsåret 2003/04 

(Statistiska centralbyrån, 2004) och i denna undersökning var andelen 25%. 

 

Genomförande av undersökningen 

En pilotstudie genomfördes med en klass på första året på det samhällsvetenskapliga 

programmet, som jag själv tidigare undervisat i Naturkunskap A under fyra veckor som 

praktiserande lärarstudent. Pilotstudien föranledde att fråga 28 ändrades från "Evolution" till 

"Evolution (livets utveckling)" och till att tre öppna frågor ströks. De tre öppna frågorna 

handlade om vad eleven helst skulle vilja lära sig inom biologi, kemi och fysik, men 

svarsfrekvensen blev låg (ungefär 6 meningsfulla svar på 17 enkäter) och de svar som gavs 

var svårtolkade. 

 

I huvudstudien ingick inga klasser där jag själv hade undervisat. Enkäten delades ut i 

klassrum i början (9 klasser) eller slutet (2 klasser) på en ordinarie lektion. Jag var närvarande 

under hela den tid eleverna besvarade enkäten, för att kunna svara på frågor och för att 

minimera bortfall (dock ej genom att aktivt förhindra att eleverna avbröt besvarandet av 

enkäten). Eleverna hade gott om tid att besvara enkäten och för de flesta elever tog det mellan 

5 och 10 minuter att besvara enkäten. Eleverna besvarade enkäten på andra lektioner än 

lektioner i naturvetenskapliga ämnen, för att ge eleverna lite distans till naturvetenskaps-

undervisningen och för att undvika att lärare i något naturvetenskapligt ämne var närvarande 
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(för en av klasserna, en klass på naturvetenskapsprogrammet, var detta dock inte möjligt och 

enkäten delades ut i slutet på en lektion i Naturkunskap A).  

 

Enkätens och frågornas utformning 

På enkätens (Bilaga 1) försättsblad (innehåller enkätens syfte, m.m.) har jag tagit med 

meningen "Frågorna handlar endast om lektionernas ämnesinnehåll och inte om hur till 

exempel själva undervisningen går till.". Syftet med den meningen var att minska eventuell 

frustration över att jag inte frågar efter det eleven tycker skulle vara viktigare att svara på. 

 

Utformningen av enkätens frågedel (men inte frågorna i sig) är inspirerad av den enkät som 

används i projektet ROSE. Hänsynstaganden vid utformningen av enkäten för ROSE 

(Schreiner & Sjøberg, 2004), som också är relevanta för min enkät, innefattar: 

1. Slutna svarsalternativ minskar svarstid och bortfall och underlättar tolkningen av svaren. 

2. Ett jämt antal svarsalternativ erbjuder inget "bekvämt" mittenalternativ, vilket tvingar den 

svarande att ta ställning och därigenom kanske också att tänka till lite extra. Eftersom att 

tvingas ta ställning eventuellt kan upplevas som jobbigt eller irriterande för vissa svaranden 

påpekas längst upp på varje sida att frågan kan, om så önskas, lämnas obesvarad. Huruvida 

man skall använda ett jämnt eller udda antal svarsalternativ är omdebatterat. 

3. Ett litet antal svarsalternativ underlättar för svaranden, men minskar eventuellt reliabiliteten 

(Schreiner & Sjøberg, 2004). 

 

Ett sätt att kontrollera att den som har svarat på enkäten har tänkt igenom sina svar, är att 

använda frågor som återkommer på mer än ett ställe i enkäten, men med något annorlunda 

formuleringar. Om dessa frågor inte har besvarats konsekvent, kan detta vara ett tecken på att 

svaranden inte har läst igenom frågan eller inte tänkt igenom sina svar. Jag beslöt att inte 

inkludera denna typ av kontroll eftersom antalet frågor redan var relativt stort för att besvaras 

på en del av en lektion och eftersom jag fann det svårt att formulera om frågor om intresse på 

ett neutralt sätt. 

 

Enkäten innehåller totalt 43 frågor, varav endast den första är en "bakgrundsfråga" (kille eller 

tjej). Övriga 42 frågor (Tabell 1) handlar om elevernas intresse och har alla fyra fasta 

svarsalternativ på samma ordinalskala ("Inte alls", "Lite", "Ganska" och "Mycket") under 

rubriken "Hur intresserad är Du av följande?". 14 av dessa frågor är formulerade för att 

handla om biologi, 14 om kemi och 14 om fysik. Gränserna mellan dessa tre ämnen är 
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flytande. Sju av frågorna inom varje ämne fokuserar på ett vetenskapligt begrepp, som i min 

erfarenhet tas upp på gymnasiet och i de flesta fall i större eller mindre utsträckning även i 

grundskolan. De övriga sju frågorna inom varje ämne är formulerade med avsikten att 

innehållet skall ligga närmare elevens vardagliga erfarenhet och/eller vara lättare för eleven 

att föreställa sig i fantasin. Uppdelningen är gjord efter min egen uppfattning om vad som är 

vardaglig erfarenhet och naturvetenskapliga begrepp och är alltså godtycklig. 

 

Frågorna i tabell 1 är indelade i par, med en "begreppsfråga" och en "vardagsfråga" i varje 

par. Det finns ett ämnesmässigt samband mellan frågorna i varje par, som är tänkt att vara 

större än det "genomsnittliga" sambandet mellan enkätens frågor. Syftet med detta är att få 

ungefär samma ämnesmässiga spridning för frågor runt begrepp som för frågor runt 

vardagserfarenhet. Frågorna i frågeparen placerades inte tillsammans i enkäten (se tabell 1), 

för att eleven inte skulle kunna göra en direkt jämförelse mellan de två frågorna. Som 

nämndes i undersökningens syfte är frågorna tagna antingen direkt från min egen 

undervisning som lärarstudent eller från vad jag tror kan komma att ingå i min framtida 

undervisning. Undersökningens innehållsvaliditet (Ejlertsson, 2005) är alltså beroende av i 

vilken utsträckning dessa frågor stämmer med läsarens egen uppfattning om vad som ingår 

eller vad som bör/kan ingå i undervisningen (och om vad som är vardagsanknytning, se ovan). 

Frågorna är formulerade för att kunna förstås åtminstone ungefärligt av de allra flesta elever 

på gymnasiets första år. Här har min egen begränsade erfarenhet av undervisning på 

gymnasiet och grundskolans senare år (totalt ca 16 veckor) samt pilotstudien varit vägledande. 
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Tabell 1. Enkätens frågor indelade efter ämne (biologi, fysik, kemi) och begrepp/vardag. Frågans nummer i 

enkäten anges inom parentes. 

 
Begrepp Vardag 

 
Biologi 

 
 

Vilka faktorer som ingår i ett ekosystem och hur dessa 
faktorer samverkar (7) 

 

Vad som skulle kunna hända ur ett ekologiskt 
perspektiv om lejon släpptes ut i Australien (15) 

 

Hur en cell växer och delar sig till två nya celler (11) 
 

Hur cancer uppkommer (34) 
 

 
Genetik (ärftlighetslära) (18) 

 

Hur man kan räkna ut risken för att ett barn ska få en 
viss ärftlig sjukdom (39) 

 

Hur en bakteriecell skiljer sig från växt och djurceller 
(27) 

 

Hur antibiotika kan döda till exempel 
Salmonellabakterier (10) 

 

 
Evolution (livets utveckling) (28) 

 

Varför våra förfäder utvecklade förmågan att tala och 
hur det gick till (31) 

 

 
Vad fotosyntesen innebär och hur den går till (36) 

 

Regnskogens betydelse för mängden syre i atmosfären 
(24) 

 

Vad DNA består av och hur det kopieras (41) 
 

Hur man klonar en katt (33) 
 

Kemi 
 

 

 
Hur metaller skiljer sig från andra grundämnen (1) 

 

Varför man kan böja metaller men inte kol eller kisel 
(32) 

 

 
Hur atomer sitter ihop i en molekyl (5) 

 

Varför ett gram fett innehåller fler kalorier än ett gram 
socker (20) 

 

 
Hur molekyler kan dras till varandra (6) 

 

Varför en droppe vatten kan bli större än en droppe 
sprit (21) 

 

Vad som bestämmer ett grundämnes kemiska 
egenskaper (9) 

 

 
Varför en guldring aldrig rostar (42) 

 

 
Vad protein består av och hur de bildas (26) 

 

Vad insulin består av och hur det kan tillverkas av 
bakterier (3) 

 

Starka och svaga syror och baser (35) 
 

Hur vissa mediciner mot halsbränna fungerar (25) 
 

 
Kemiska reaktioner (37) 

 

Vad som händer när ved brinner och vart massan tar 
vägen (12) 

 
Fysik 

 
Elektricitet och magnetism (4) Hur en cykelgenerator fungerar (30) 
 

Optik (ljus, linser, med mera) (14) 
 

Hur regnbågen uppstår (2) 
 

Samband mellan gasers tryck, volym och temperatur 
(17) 

 

Varför det är farligt för en dykare med tuber att simma 
snabbt mot ytan (22) 

 

Kraft, massa och acceleration (23) 
 

Hur man kan räkna ut bromssträckan för en bil (16) 
 

Vad som händer när en vätska omvandlas till en gas 
eller till ett fast ämne (29) 

 

 
Hur ett kylskåp fungerar (8) 

 

 
Hur atomer är uppbyggda (38) 

 

Hur materien tros ha sett ut en sekund efter Big Bang 
(19) 

 

Olika former av energi (40) 
 

Hur ett kärnkraftverk fungerar (13) 
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Analys av enkätsvaren 

Svaren översattes till "poäng" enligt följande: "Inte alls" = 1, "Lite" = 2, "Ganska" = 3 och 

"Mycket" = 4 poäng. För den statistiska analysen användes programmen "SPSS 12.0.1 for 

Windows", "SPSS 15.0 for Windows" och "Microsoft® Excel 2000". För uträkning av 

signifikansnivå för skillnader mellan grupper användes rangsummetestet "Mann-Whitney U 

test" tvåsidigt. För korrelation mellan intresse för frågor som handlar om vardagserfarenhet 

och frågor om naturvetenskapliga begrepp användes Spearmans korrelationskoefficient. 

 

Etiska aspekter 

De deltagande eleverna informerades både skriftligt och muntligt om undersökningens syfte, 

om att de inte behövde skriva sitt namn på enkäten och om att deltagandet var frivilligt. Innan 

eleverna började fylla i enkäten informerades eleverna dessutom muntligt om att det skulle gå 

bra att avbryta besvarandet av enkäten och därefter inte behöva lämna tillbaks enkäten. Jag 

har tagit del av de forskningsetiska principer som har formulerats av Vetenskapsrådet (2002) 

och har inte funnit någon motsättning mellan dessa principer och föreliggande undersökning. 
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Resultat 
I nedanstående tabeller och diagram är de 197 respondenterna (de elever som har lämnat 

tillbaks en användbar enkät) och de 42 enkätfrågorna uppdelade i kategorier. Eleverna, varav 

alla går första året på en gymnasieskola i en västsvensk kommun, är uppdelade med avseende 

på kön och/eller gymnasieprogram, där "YF" = yrkesförberedande program, "SP" = 

samhällsvetenskapligt program och "NV" = naturvetenskapligt program. Enkätfrågorna är 

uppdelade enligt Tabell 1, med kategorierna "Vardag" och "Begrepp" (21 frågor per kategori), 

"Bi" för biologi, "Ke" för kemi och "Fy" för fysik (14 frågor per kategori) och "BiVardag", 

"BiBegrepp", etc. (7 frågor per kategori). Enkätens svarsalternativ "Inte alls" har översatts till 

1 "poäng" och "Mycket" till 4 poäng (se Metod), varför de medelpoäng som redovisas nedan 

också kan variera mellan 1 och 4. De skillnader mellan elevkategorier som har observerats har 

angetts som signifikanta eller inte, med signifikansnivån 0,05. De tänkta populationerna som 

jämförs är alla gymnasieelever i kommunen inom respektive kategori. Urvalet är inte 

slumpmässigt inom någon av populationerna, varför informationen om signifikans får tolkas 

försiktigt, om alls. 

 

Bortfall 

Bortfallet sammanfattas i tabell 2. Av eleverna i de besökta klasserna var 14% frånvarande 

(32 av 233). Samtliga 201 utdelade enkäter lämnades tillbaka. Av dessa var 4 enkäter ej 

användbara på grund av att frågorna inte hade besvarats eller besvarats felaktigt (mer än ett 

kryss per fråga eller kryss mellan rutor). 

 

Tabell 2. Undersökningens bortfall fördelad på gymnasieprogram och orsak. 
 

Program 
 

Elevera 
 

Frånvarande 
 

Utlämnadeb
 

Användbarac 
 

Strukna frågord 

 

YF 
 

84 
 

14 
 

70 
 

67 
 

6 

SP 86 16 70 70 7 

NV 63 2 61 60 7 

Totalt 233 32 201 197 20 
aTotalt antal elever i de besökta klasserna, enligt klasslistor 
bAntal utlämnade enkäter. Samtliga närvarande elever accepterade att ta emot enkäten. 
cAntal användbara enkäter, se text. 
dTotalt antal obesvarade eller felaktigt besvarade frågor (mer än ett kryss eller kryss mellan rutor) i de enkäter 

som bedömdes som användbara. 

 

 24



 

Antal elever i varje elevkategori 

I Tabell 3 anges det antal enkäter som har använts i var och en av de elevkategorier som 

redovisas nedan. 

 

Tabell 3. Antal använda enkäter i varje elevkategori.  

 
 

YF 
 

SP 
 

NV 
 

Totalt 
 

Tjejer 
 

17 
 

39 
 

28 
 

84 

Killar 50 31 32 113 

Totalt 67 70 60 197 

 

Tjejerna utgjorde totalt 43% av eleverna i den här undersökningen och är alltså 

underrepresenterade sett till hela gymnasieskolan. Detta beror främst på en större andel killar 

på de program som här ingår i kategorin YF. Andelen tjejer på YF, SP och NV var i 

undersökningen 25%, 56% och 47%. Motsvarande siffror för de elever som blev antagna till 

gymnasiet läsåret 2002/03 var i hela Sverige 50% (för alla yrkesförberedande program), 61% 

och 46% (Statistiska centralbyrån, 2004). Könsfördelningen på SP och NV i den här 

undersökningen verkar alltså vara rätt lik den på SP och NV i Sverige, men inte nödvändigtvis 

i den kommun där undersökningen genomfördes. 

 

Intresse uppdelat på gymnasieprogram och frågekategori. 

Som framgår av Figur 1 är det intresse som har angivits av eleverna på NV betydligt större i 

samtliga frågekategorier än det intresse som har angivits av eleverna på SP och YF. För alla 

frågekategorier utom KeBegrepp och FyBegrepp är dessutom det intresse som har angivits av 

eleverna på SP större än vad som har angivits av eleverna på YF. Skillnaden mellan YF och 

SP beror på en stor skillnad i angivet intresse mellan killarna på YF och killarna på SP. 

Tjejerna på YF (varav alla tillhör omvårdnadsprogrammet) har, för alla frågor sammantaget, 

angivit ett intresse som var något större och mindre än det som har angivits av tjejerna 

respektive killarna på SP, se Figur A4 och A5 i Bilaga 2. De frågor som har formulerats inom 

ämnet biologi har fått högre medelpoäng än frågorna inom ämnena fysik och kemi, mellan 

vilka det inte fanns någon stor skillnad i angivet intresse. De frågor som har formulerats inom 

biologi, särskilt inom kategorin BiVardag, är dessutom de enda frågor där angivet intresse 

kom upp över den "neutrala" medelpoängen 2,5 för elever på SP. Eleverna på NV kom upp 

över 2,5 i samtliga frågekategorier. 
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Figur 1. Medelpoäng uppdelad på gymnasieprogram och frågekategori. Skillnaden 

mellan NV och YF eller SP är signifikant (p < 0,05) i varje frågekategori. I kategorier 

markerade med en stjärna (*) är skillnaden mellan YF och SP signifikant. 
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fysik, där tjejerna har angivit ett större respektive mindre intresse än killarna. Det får dock 

påpekas att killarnas angivna intresse för frågorna inom fysik och biologi inte skiljer sig 

nämnvärt åt. I denna undersökning var NV det gymnasieprogram som hade jämnast 

könsfördelning och en uppdelning av staplarna i Figur 2 i gymnasieprogram visade att NV är 

mest jämställt även när det gäller killarnas och tjejernas angivna intresse, se Figur A1-A3, 

Bilaga 2. 

 

Jämförelse mellan intresse för frågor om vardagserfarenhet och frågor om begrepp 

Det angivna intresset för de frågor som handlade om vardagserfarenhet var något större än för 

de frågor som handlade om begrepp (Figur 1). Denna skillnad var signifikant (p < 0,05) för 

elever på SP, men inte för elever på YF eller NV. En elev med ett relativt stort intresse för 

frågor som handlade om begrepp hade oftast också ett relativt stort intresse för frågor som 

handlade om vardagserfarenhet och vice versa (Figur 3). Korrelationen mellan intresse för 

begrepp och vardagserfarenhet var, angiven som Spearmans korrelationskoefficient , 0,80 och 

denna korrelation var signifikant (p < 0,01). Korrelationen var signifikant även inom vart och 

ett av de olika gymnasieprogrammen. 
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Figur 3. Korrelation mellan intresse för naturvetenskapliga begrepp och intresse för 

naturvetenskap i vardagen. Varje punkt i diagrammet representerar en elev. Begrepp (X-

axeln) och Vardag (Y-axeln) avser elevens medelpoäng inom frågekategorin Begrepp 

respektive Vardag.  
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Som diskuteras nedan återfinns en del vetenskapliga begrepp även bland de frågor som tillhör 

kategorin Vardag. Korrelationen mellan intresse för frågor om begrepp och vardagserfarenhet 

testades därför med nio utvalda frågepar (i stället för alla 21; tre par vardera från biologi, kemi 

och fysik), där frågan i kategorin Vardag enbart innehöll ord som åtminstone delvis används 

vardagligt. (Frågeparen var, med enkätens numrering, 11-34, 18-39, 28-31, 5-20, 9-42, 35-25, 

4-30, 14-2 och 17-22.) Korrelationskoefficienten blev något lägre (0,74) när dessa frågepar 

användes, men korrelationen var fortfarande signifikant (p < 0,01). Detta gällde även inom 

vart och ett av de tre gymnasieprogrammen. 

 

Intressanta frågor och frågor där skillnaden i intresse är stor mellan elevkategorier  

Som blivande lärare vill jag veta vilka frågor som intresserar eleverna mest och vilka frågor 

som intresserar dem minst. Jag är också intresserad av att veta vilka frågor som tilltalar främst 

tjejer och främst killar, samt om det finns någon typ av frågor där skillnaden är stor mellan det 

naturvetenskapliga programmet och program där naturvetenskap inte ingår som 

karaktärsämne. I Tabell 4 är enkätens 42 frågor (skrivna på förkortad form, se Bilaga 3 för ett 

förtydligande) sorterade efter angivet intresse (alla elever sammantaget) och efter skillnader 

mellan killar och tjejer och mellan NV och SP (i Tabell A1-A3 i Bilaga 2 finns frågorna 

dessutom sorterade efter angivet intresse inom elevkategorierna killar, tjejer, YF, SP och NV, 

samt efter skillnader i intresse mellan NV och YF och mellan SP och YF). 

 

Av de tio mest intressanta frågorna handlar sju om biologi (liksom de sex mest intressanta) 

och sju om vardagserfarenheter (Materia/BigBang kanske borde ha ingått i kategorin 

Begrepp). All biologi är dock inte intressant, vilket bland annat framgår av att de två minst 

intressanta frågorna handlar om biologi. Nio av de tio minst intressanta frågorna handlar om 

begrepp. I kolumnen för skillnader i intresse mellan tjejer och killar handlar sju av de tio 

översta frågorna (där alltså tjejernas intresse är högt i förhållande till killarnas) om biologi 

(bland de tre övriga ingår "Kalorier/fett" och "Halsbränna", vilka här har räknats till kemi men 

som tydligt överlappar med biologi). Av de tio längst ner handlar sju om fysik (och inte någon 

om biologi). När denna kolumn jämförs med topplistorna för killar och tjejer (Tabell A1, 

Bilaga 2) framgår att de översta frågorna har hamnat där främst eftersom de ligger högt också 

på tjejernas topplista (de ligger inte särskilt lågt på killarnas topplista). De frågor som har 

hamnat längst ner har hamnat där främst eftersom de ligger långt ner på tjejernas topplista (de 

ligger inte särskilt högt på killarnas lista). Det verkar alltså som om intresset hos tjejer som 

grupp varierar mer mellan frågor än intresset hos killar som grupp. Detta tydliggörs i Figur 5. 
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Tabell 4. Frågor sorterade efter minskande intresse eller efter skillnad mellan elevkategorier. 

TOPPLISTA SKILLNADER 
 Medel  Tjejer-  NV- 

Frågaa poäng Fråga Killarb Fråga SPc 
Cancer 3,01 Genetik  1,00 Kemiska egenskaper 1,13 
Klona en katt 2,95 Ärftlig sjukdom  0,87 Metaller 0,93 
Talförmåga 2,80 Kalorier/fett  0,72 Molekylattraktion 0,93 
DNA 2,78 Cancer  0,69 Bakterier 0,90 
Ärftlig sjukdom 2,76 Antibiotika  0,51 Atomer 0,86 
Genetik 2,75 DNA  0,47 Kraft/massa/acc. 0,82 
Regnbåge 2,73 Regnbåge  0,40 Insulin 0,79 
Evolution 2,72 Lejon/Australien  0,39 Energi 0,79 
Guldring/rost 2,64 Halsbränna  0,31 Kemiska reaktioner 0,76 
Materia/Big Bang 2,63 Celldelning  0,30 Molekylbindning 0,74 
Droppstorlek 2,59 Talförmåga  0,29 Celldelning 0,74 
Lejon/Australien 2,58 Droppstorlek  0,28 Syror/baser 0,74 
Dykare 2,55 Kemiska reaktioner  0,23 Kärnkraftverk 0,73 
Kärnkraftverk 2,51 Insulin  0,22 Halsbränna 0,71 
Antibiotika 2,50 Evolution  0,19 Böja metaller 0,67 
Optik 2,45 Dykare  0,17 El/Magnetism 0,64 
Regnskogen 2,44 Bakterier  0,15 Gaser 0,62 
El/Magnetism 2,36 Fotosyntes  0,15 Vätska/omvandling 0,62 
Elda ved 2,36 Optik  0,11 DNA 0,62 
Kalorier/fett 2,32 Molekylattraktion  0,10 Cykelgenerator 0,61 
Bromssträcka 2,31 Protein  0,10 Fotosyntes 0,61 
Kylskåp 2,30 Guldring/rost  0,08 Antibiotika 0,57 
Celldelning 2,29 Klona en katt  0,08 Regnskogen 0,55 
Halsbränna 2,26 Ekosystem  0,07 Protein 0,50 
Protein 2,25 Materia/Big Bang  0,06 Ekosystem 0,46 
Kemiska reaktioner 2,24 Elda ved  0,02 Droppstorlek 0,45 
Insulin 2,20 Vätska/omvandling  0,02 Kalorier/fett 0,42 
Kraft/massa/acc. 2,19 Kylskåp -0,02 Elda ved 0,40 
Molekylbindning 2,17 Regnskogen -0,02 Evolution 0,40 
Energi 2,14 Kemiska egenskaper -0,08 Optik 0,39 
Kemiska egenskaper 2,13 Atomer -0,12 Materia/Big Bang 0,39 
Böja metaller 2,13 Syror/baser -0,17 Bromssträcka 0,37 
Vätska/omvandling 2,09 Molekylbindning -0,20 Cancer 0,37 
Fotosyntes 2,08 Böja metaller -0,31 Lejon/Australien 0,35 
Molekylattraktion 2,07 Bromssträcka -0,34 Guldring/rost 0,34 
Gaser 2,04 Gaser -0,34 Ärftlig sjukdom 0,31 
Cykelgenerator 2,04 Energi -0,39 Talförmåga 0,29 
Atomer 2,03 Metaller -0,41 Dykare 0,28 
Metaller 2,03 Kärnkraftverk -0,46 Klona en katt 0,28 
Syror/baser 2,03 Cykelgenerator -0,53 Genetik 0,19 
Ekosystem 2,01 El/Magnetism -0,67 Kylskåp 0,06 
Bakterier 1,96 Kraft/massa/acc. -0,75 Regnbåge 0,05 
aFrågor i kursiv stil tillhör kategorin Vardag. 
bMedelpoäng för tjejer minus medelpoäng för killar. Skillnader i kursiv stil är signifikanta. 
cMedelpoäng för NV minus medelpoäng för SP. Skillnader i kursiv stil är signifikanta. 
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När det gäller skillnader i intresse mellan NV och SP är det slående att det inte finns någon 

fråga där elever på SP har angivit ett större intresse än elever på NV. Av de tio frågor där 

skillnaden är störst handlar nio om begrepp, medan nio av de tio frågor där skillnaden är minst 

handlar om vardagserfarenhet. Av Tabell A3 i Bilaga 2 framgår att det inte heller finns någon 

fråga där elever på YF har angivit ett större intresse än elever på NV. Däremot är fördelningen 

betydligt jämnare på denna lista, mellan frågor som rör begrepp och vardagserfarenhet. De 

frågor som finns i den vänstra kolumnens övre del i Tabell 4 tycks vara överrepresenterade i 

den högra kolumnens nedre del och vice versa. I en graf med skillnaden i medelpoäng (högra 

kolumnen) avsatt mot frågans medelpoäng (vänstra kolumnen sågs ett tydligt linjärt samband 

dem emellan (visas ej). Detta tycks vara ett annat uttryck för vad som framgick av Figur 1, 

nämligen att skillnaden mellan angivet intresse för frågor som rör vardagserfarenhet och 

frågor som rör begrepp är särskilt stor för elever på SP. 

 

Individuell spridning inom elevkategorier 
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ördelning mellan elever, uppdelade på gymnasieprogram eller kön. Varje 

rammet representerar medelpoängen för en elev, beräknad på samtliga frågor. SP 

ppdelade klassvis. 

de lärare vill jag veta hur stor variationen är mellan eleverna i min klass, avseende 

se för naturvetenskap. I Figur 4 åskådliggörs den individuella variationen som 

n eleverna inom en viss kategori och bilden indikerar att variationen var stor. I de 
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sex klasserna på SP och NV är de flesta eleverna rätt jämnt utspridda i ett intervall om ett 

poäng, men många elever hamnar både över och under detta intervall. 

 

Spridning mellan frågor inom elevkategorier 

I Bilaga 2 finns tabeller över vilka frågor som har angivits som intressanta och mindre 

intressanta av eleverna i de olika kategorierna. I Figur 5 visas samma information i ett 

diagram och utan att frågorna skrivs ut, vilket gör spridningen mellan frågorna mer 

överskådlig. Spridningen tycks vara större hos tjejer än hos killar (vilket även gäller inom var 

och en av kategorierna YF, SP och NV; visas ej) och större inom SP än inom YF och NV. 
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ördelning mellan frågor, uppdelade på gymnasieprogram eller kön. Varje 

rammet representerar medelvärdet för en fråga inom respektive elevkategori. 

g till karaktärsämnen 

nns några frågor som tycktes passa väl in med karaktärsämnena på vissa av de 

edande program som ingick i undersökningen. I Tabell 5 jämförs medelpoängen 

gor mellan elever på det naturvetenskapliga programmet och elever på respektive 

edande program. En jämförelse görs också med respektive programs medelvärde 

or sammantaget. Som framgår av Tabell 5 är det endast frågan om bromssträcka 

högre medelpoäng på ett yrkesförberedande program (fordonsprogrammet) än på 

enskapliga programmet (i just detta fall kan det dock ha förekommit en påverkan 

, se "Diskussion mellan elever och påverkan från lärare" under "Felkällor och 

31



 

metoddiskussion" nedan). Alla karaktärsfrågor ligger över medelvärdet för alla frågor 

sammantaget inom respektive program och placerar sig högt på respektive programs topplista. 

 

Tabell 5 Medelpoäng för utvalda frågor på yrkesförberedande program och 

naturvetenskapligt program 

 
 

Program 

 
 

Omvårdnad 

(n = 25) 

 

Fordon 

(n = 17) 

 

Energi 

(n = 13) 

 

Naturvetenskapligt

(n = 60) 
 

Cancer 
 

2,88 (1)a - - 
 

3,47 (1) 

Antibiotika 2,24 (13) - - 3,07 (8) 

Bromssträcka - 2,76 (1) - 2,57 (34) 

Kärnkraftverk - - 2,77 (1) 2,97 (12) 

El/magnetism - - 2,46 (6) 2,75 (23) 

Energi - - 2,31 (10) 2,63 (31) 

Alla (42 frågor) 2,06 1,91 2,19 2,81 

n = antal använda enkäter inom respektive program aSiffra inom parentes anger frågans placering inom 

respektive programs topplista (där frågorna är ordnade efter fallande medelpoäng). 
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Diskussion 
Felkällor och metoddiskussion 

Bortfall 

Bortfallet bland de enkäter som besvarades var rätt litet (2%) och bör därför inte ha påverkat 

resultaten i stor utsträckning. Däremot var andelen frånvarande elever rätt stor (14%) och kan 

ha påverkat resultaten om det fanns generella skillnader i intresse mellan närvarande och 

frånvarande elever. I min egen erfarenhet är mindre motiverade elever något 

överrepresenterade bland de frånvarande eleverna. Om detta stämmer skulle i så fall frånvaron 

kunna resultera i en överskattning av elevernas intresse för naturvetenskap. Det var en större 

andel frånvarande elever på de yrkesförberedande programmen och på 

samhällsvetenskapsprogrammet än på naturvetenskapsprogrammet, vilket alltså eventuellt kan 

ha resulterat i en underskattning av skillnaden i intresse mellan elever på 

naturvetenskapsprogrammet och elever på de yrkesförberedande programmen eller på 

samhällsvetenskapsprogrammet. 

 

Ej genomtänkta svar 

Jag fick intrycket att eleverna upplevde enkäten som lätt att fylla i och ibland till och med 

rolig. Det kan dock tänkas att ett antal elever lämnade ogenomtänkta svar på en eller flera 

frågor. Exempelvis hade två av enkäterna genomgående besvarats med ett och samma 

svarsalternativ. Ej genomtänkta svar kan påverka resultaten i endera riktningen och det är inte 

möjligt att veta i vilken utsträckning sådana svar har förekommit. 

 

Ej genomtänkta frågor  

Formuleringen av en del av frågorna kunde ha gjorts bättre. Exempelvis innehåller frågan 

"Vad som skulle kunna hända ur ett ekologiskt perspektiv om lejon släpptes ut i Australien" 

begreppet ekologi, trots att frågan återfinns inom kategorin "Vardag". Frågan "Varför våra 

förfäder utvecklade förmågan att tala och hur det gick till" är olyckligt formulerad eftersom 

den implicerar att evolutionen drivs av mål, vilket den inte gör. 

 

Personlig prägel 

Det är svårt för mig att veta hur jag skiljer mig i relevanta avseenden från andra personer som 

kan tänkas göra en undersökning som denna och hur dessa skillnader kan ha påverkat 

resultaten och tolkningen därav. Vad jag tror mig veta är att jag är en man och att jag är 
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mycket intresserad av naturvetenskap, både i och utanför skolan. Om det finns något manligt 

mönster i mitt intresse för naturvetenskap kan detta ha avspeglats i formuleringen av frågorna 

och därigenom bidragit till en högre medelpoäng för det intresse som har angivits av killarna 

och/eller en lägre medelpoäng för det intresse som har angivits av tjejerna. Detta skulle i så 

fall ha lett till en underskattning och överskattning av skillnaden mellan killarnas och tjejernas 

angivna intresse för biologi respektive fysik (om inte skillnaden i fysik hade blivit omvänd 

och större). Det är fullt möjligt att mitt eget intresse för naturvetenskap innebär att jag har 

formulerat frågor som gynnar intresserade elever i förhållande till ointresserade elever, vilket i 

så fall skulle ha lett till en överskattning av spridningen i intresse mellan elever.  

 

Min förväntan avseende resultaten var bland annat att tjejer i förhållande till killar är mer 

intresserade av biologi och mindre intresserade av fysik. Jag kan inte se hur detta kan ha 

påverkat min tolkning av resultaten, men utesluter inte alls att så har skett. 

 

Diskussion mellan elever och påverkan från lärare 

Det förekom vid ett fåtal tillfällen att eleverna diskuterade enstaka frågor med varandra. Det 

är möjligt att detta kan ha påverkat svaren i endera riktningen (exempelvis genom att frågan 

fick en ny innebörd eller genom att eleven har fallit för ett kompistryck), hos både de elever 

som deltog i diskussionen och de elever som kunde höra diskussionen. Jag ombads lyckligtvis 

aldrig att förklara en fråga, förutom i pilotundersökningen. Av de totalt elva tillfällen då 

enkäten delades ut och fylldes i, förekom ett tillfälle då jag lade märke till att läraren 

kommenterade enkäten inför klassen. Detta var på fordonsprogrammet och innebörden av 

lärarens kommentar, som jag tolkade den, var att eleverna borde vara intresserade av hur man 

räknar ut bromssträckan för en bil. Jag noterade visserligen inga utsuddningar eller 

överstrykningar på denna fråga i enkäten, men jag tror att en del elever inte hade hunnit fylla i 

frågan innan kommentaren gjordes. 

 

Elevernas tidigare undervisning i naturvetenskapliga ämnen 

Av de 11 klasserna hade sju klasser inte påbörjat någon kurs i något naturvetenskapligt ämne 

på gymnasiet. Två klasser på det naturvetenskapliga programmet hade påbörjat kursen "Kemi 

A", den tredje klassen på det naturvetenskapliga programmet och en av de tre klasserna på det 

samhällsvetenskapliga programmet hade påbörjat kursen "Naturkunskap A". Dessa fyra 

klasser hade ingen lärare gemensamt i dessa ämnen. De elever som hade påbörjat en kurs i ett 

naturvetenskapligt ämne kan tänkas ha hunnit ändra sitt intresse för naturvetenskapliga ämnen 
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mer i endera riktningen, sedan valet av gymnasieprogram, än elever som inte hade påbörjat en 

kurs i ett naturvetenskapligt ämne. 

 

Tolkning av frågorna 

Varje frågesida på enkäten har rubriken "Hur intresserad är Du av följande?" och sedan följer 

"frågor" som till exempel "Hur regnbågen uppstår". Om två elever redan vet hur regnbågen 

uppstår är de eleverna förmodligen inte intresserade av att höra det en gång till, även om 

eleverna var mycket intresserade av att lära sig det första gången och nu tycker det är roligt att 

kunna det. En elev kanske då svarar "Inte alls" och en elev kanske svarar "Mycket", beroende 

på hur eleven tolkar frågan. Båda svaren har för- och nackdelar för min analys (jag vill å ena 

sidan veta vad eleverna är intresserade av i allmänhet, å andra sidan vill jag veta vad eleverna 

vill lära sig på lektionerna), men eftersom jag inte vet hur eleverna har tolkat frågorna kan jag 

inte dra någon sådan slutsats. Jag utgår dock ifrån att det endast är ett litet antal elever, om 

någon, som på mer än ett fåtal frågor anser sig ha en tillräckligt uttömmande kunskap för att 

ställas mellan tolkningsalternativen. För att i förekommande fall gynna tolkningsalternativet 

som inte tar hänsyn till tidigare kunskap formulerades rubriken som "Hur intresserad är Du av 

följande?" till skillnad mot motsvarande formulering i enkäten för ROSE "What I want to 

learn about How interested are you in learning about the following?" (Schreiner & Sjøberg, 

2004). 

 

Vad mäter enkäten? 

Mitt syfte med enkäten var att mäta elevers intresse för olika delar av innehållet i skolans 

naturvetenskap. Olika elever kan tänkas lägga olika betydelse i begreppet intresse. Det är 

också troligt att eleverna i sina svar i varierande grad uttrycker sina attityder till skolans 

naturvetenskap och kanske även till frågornas innehåll, som består av en del (extra) laddade 

ord och begrepp som "kärnkraftverk" och "Big Bang". Jag ansluter mig därför till Schreiners 

(2006) resonemang angående tolkningen av resultaten: 

 
Although the questionnaire requests the students' interest (in a scale from zero to positive), 

students probably in some instances express their attitudes (in a scale from negative to positive). 

I do not see how detailed and specific definitions of the concepts interests and attitudes from 

my, the researcher's, side can help me understand the meaning the students put in their responses 

(s. 30). 
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Detta innebär att jag i tolkningen av resultaten inte kan inskränka mig till någon enstaka, 

specifik definition av intresse. 

 

Förutom denna osäkerhet är det åtminstone tänkbart att enkäten i sig påverkar elevens 

intresse. Jag utgår dock ifrån att denna eventuella påverkan är försumbar för tolkningen av 

mina resultat. Som nämndes ovan ser Sjöberg (1997) intresse som något stabilt och i Lindahls 

litteraturgenomgång av begreppet framkom att en tolkning av begreppet intresse är att det är 

något personligt och stabilt. I en annan tolkning skapas intresse av situationen, men i detta 

sammanhang nämns faktorer som normalt finns i personens omgivning under en längre tid 

(jämfört med enkäten), som exempelvis lärare, skolmiljö och läromedel. (Däremot är det 

tänkbart att enkätens utformning påverkar själva besvarandet av enkäten, exempelvis genom 

att innehålla fyra och inte exempelvis fem svarsalternativ och genom att frågor om 

vardagserfarenhet och vetenskapliga begrepp blandas, se resultatdiskussion.) 

 

Resultatdiskussion 

Intresse för naturvetenskapliga begrepp och intresse för naturvetenskap i vardagen 

Att elever på det naturvetenskapliga programmet skulle vara relativt intresserade av 

naturvetenskap i skolan stämmer bra överens med min egen erfarenhet som lärarstudent och 

med att valet av gymnasieprogram främst styrs av intresse (Gullberg, 2006; Lindahl, 2003). 

En liten reservation får dock göras för Lindahls (2003) observation att de elever som väljer ett 

program med mycket naturvetenskap säger sig göra det främst med hänsyn till framtida 

karriärmöjligheter och inte för att de är mer intresserade än sina klasskamrater av 

naturvetenskap. Lindahl fann också att bland de elever som väljer ett naturvetenskapligt 

program är de elever överrepresenterade, som har en god förmåga att klara av programmet (de 

flesta elever med denna förmåga väljer dock inte ett naturvetenskapligt program). Som 

framgick ovan påstås att det finns ett samband mellan kontroll (i betydelsen känna att man 

behärskar något) och motivation. Även en synliggjord kompetensökning påstods öka 

motivationen. Båda dessa motivationsfaktorer skulle alltså kunna gynna intresset (inre 

motivation) hos elever med god förmåga, vilka i Lindahls studie alltså var överrepresenterade 

bland de som valde naturvetenskapliga program. 

 

Skillnader mellan elever avseende exempelvis relevant förmåga skulle alltså kunna vara en 

del av förklaringen till skillnaderna i deras angivna intresse för naturvetenskapliga begrepp. 

Här observerades emellertid också att ett relativt stort angivet intresse för vetenskapliga 

 36



 

begrepp åtföljdes av ett relativt stort angivet intresse för naturvetenskap i vardagen, både på 

individ- och gruppnivå. Skillnaden i angivet intresse mellan dessa båda frågekategorier var 

ungefär lika stor för elever på det naturvetenskapliga programmet som för elever på de andra 

programmen; resultaten var dock inte entydiga, se nedan. Huruvida det finns något 

orsakssamband i endera riktningen mellan intressena inom de båda kategorierna svarar inte 

den här undersökningen på, inte heller på hur skolan eventuellt påverkar detta samband. 

Ekstig (2002) frågar sig, i detta sammanhang, om "[...] vetenskapens enorma kunskapsomfång 

och abstraktionsnivå kommit att utgöra en tröskel för elevernas intresse för naturvetenskapliga 

frågor? Känns kunskapsfronten alltför avlägsen? Känns ett deltagande som ouppnåeligt?" (s. 

17). Kanske eleverna, när de svarade på enkätens frågor om vardagliga erfarenheter, såg 

framför sig en rad vetenskapliga begrepp som förklaring till frågorna. Detta skulle i så fall 

kanske förklara en del av sambandet mellan det angivna intresset för de två frågekategorierna. 

I så fall är det också tänkbart att det angivna intresset för naturvetenskap i vardagen hade 

blivit större om enkäten hade besvarats i ett sammanhang utanför skolan och om frågorna om 

vetenskapliga begrepp hade tagits bort från enkäten. 

 

Ovan framhölls att skillnaden i angivet intresse mellan de båda frågekategorierna Vardag och 

Begrepp var ungefär lika stor för elever på det naturvetenskapliga programmet som för elever 

på de andra programmen. Åtminstone två anmärkningar kan göras, som får mana till en viss 

försiktighet i tolkningen av detta resultat. För det första är skillnaderna i medelpoäng tagna 

från något skilda delar av ordinalskalan, vilket förmodligen betyder att skillnaderna är något 

olika stora även om skillnaderna i medelpoäng var lika stora. För det andra var denna skillnad 

signifikant för elever på det samhällsvetenskapliga programmet, men inte för elever på det 

naturvetenskapliga programmet eller de yrkesförberedande programmen. Denna skillnad blev 

särskilt tydlig när intresset jämfördes fråga för fråga, vilket kan ses i den högra kolumnen i 

Tabell 4 (NV-SP) och i den vänstra kolumnen i Tabell A3 (SP-YF). Att elever på just det 

samhällsvetenskapliga programmet utmärker sig på detta sätt är en intressant observation, om 

den går att upprepa, men som jag inte hittar någon uppenbar förklaring till vare sig i denna 

undersökning eller någon annanstans. 

 

Killars och tjejers intresse för naturvetenskap 

Tjejer var mer intresserade än killar av biologi och killar var mer intresserade än tjejer av 

fysik. Killar var dock inte nämnvärt mer intresserade av fysik än av biologi. Liknande 

skillnader mellan killar och tjejer har rapporterats från bland annat ROSE-projektet (Sjøberg, 
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2005) och av Lindahl (2003), vilket får ses som ett gott tecken på den här undersökningens 

reliabilitet. Att tjejer som grupp hade en större spridning i intresse än killar som grupp var en 

intressant och oväntad observation. Denna större spridning hos tjejer återfanns inom samtliga 

tre kategorier där eleverna delats upp efter programtillhörighet. Jag hittar ingen uppenbar 

förklaring till denna större spridning. Eventuellt innebär den att lärarens val av ämnesinnehåll 

spelar en större roll för tjejernas intresse än för killarnas intresse. Denna tolkning är dock 

vågad, bland annat eftersom enkätens frågor endast representerar ett visst ämnesinnehåll och 

eftersom var och en av frågorna måste anpassas till en undervisningssituation. Som påpekades 

ovan verkar det som att tjejer anstränger sig mer, oavsett intresse (Helldén, Lindahl & 

Redfors, 2005). 

 

Resultatens implikationer för undervisning och lärare 

Enligt de resultat som presenteras här har en elev som angivit ett relativt litet sammantaget 

intresse också ofta angivit ett relativt litet intresse för naturvetenskap i vardagen. Intresset för 

vardagsfrågorna var emellertid oftast något högre än intresset för begreppsfrågorna. Genom 

att betona vardagsanknytning i undervisningen skulle alltså elevernas intresse för 

undervisningen eventuellt kunna ökas något, men inte mycket (förutsatt bland annat att 

skillnaderna i intresse består efter att de olika frågorna har anpassats till undervisningen). En 

större betoning av vardagsanknytning är i min erfarenhet redan förekommande på icke-

naturvetenskapliga program. Som diskuterats tidigare måste en meningsfull undervisning 

innehålla både naturvetenskapliga begrepp och knyta an till elevernas erfarenheter. 

 

Stora skillnader i angivet intresse observerades mellan specifika frågor, ofta större än 

skillnaderna mellan vardags- och begreppsfrågor. Vilka frågor som var intressanta varierade 

mellan killar och tjejer och mellan gymnasieprogram. Innehåll som knyter an till elevers 

karaktärsämnen visade sig vara extra intressant. Ett effektivare sätt att öka elevernas intresse 

än en generell betoning på vardagsanknytning, vore kanske därför att lägga vikt vid att 

bestämma kursens innehåll tillsammans med eleverna. Enligt denna undersökning tycks detta 

vara effektivt även om innehållet hålls inom kursplanens ramar. Ett sådant medbestämmande 

har jag som praktiserande lärarstudent varken observerat eller själv förverkligat och jag tror 

att det är något som kräver mycket av en lärare. En lärare på kursen Naturkunskap A träffar 

ofta eleverna endast under denna relativt korta kurs (50 poäng). Att i början av kursen då hitta 

bra former för medbestämmande kan kanske vara svårt när man inte känner eleverna (är 

exempelvis en elev som inte säger mycket inte intresserad eller snarare tystlåten? finns det 
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elever i klassen som brukar få sin vilja igenom på bekostnad av andra elever?). Att anpassa 

undervisningen delvis efter elevernas intresse tror jag också kräver ett bredare kunnande hos 

läraren än att låta undervisningen följa läroboken. En lärare som har flera klasser i 

Naturkunskap A skulle troligen också behöva förbereda flera varianter på kursen, i stället för 

att bara använda exempelvis en "läroboksvariant". I en skola där elever har ett särskilt stort 

inflytande tror jag, mot bakgrund av ovanstående, att en lärares erfarenhet får en ännu större 

betydelse än i en "vanlig" skola. Samtidigt skulle kanske ett stort elevinflytande i större 

utsträckning utveckla lärarens erfarenhet, delvis eftersom intresset tycks variera med 

gymnasieprogram och eftersom det åtminstone är tänkbart att intresset varierar mellan 

årskullar. Även om denna undersökning konkretiserar ett stöd för elevers medbestämmande, i 

form av stor skillnad i elevers intresse för olika ämnesinnehåll, tror jag att de flesta lärare 

redan är medvetna om att medbestämmande kan ha stor betydelse. Dess förverkligande, i den 

utsträckning det inte redan sker och i den utsträckning det kräver mycket av en lärare, tror jag 

därför till stor del är en resursfråga. Exempelvis skulle elevmedbestämmande kanske 

underlättas av mindre klasser eller färre klasser per lärare. 

 

Fortsatt forskning 

I den här undersökningen observerades ett tydligt positivt samband mellan intresse för 

naturvetenskap i vardagen och intresse för naturvetenskapliga begrepp. Det hade varit 

intressant att ta reda på orsaker till detta samband och om skolan eventuellt har förstärkt 

sambandet. En förståelse för de naturvetenskapliga begrepp som presenteras i skolan kan 

eventuellt öka intresset för naturvetenskap i vardagen. Ett misslyckande i att förstå dessa 

begrepp kan å andra sidan kanske minska intresset för naturvetenskap i vardagen. En metod 

för en sådan undersökning skulle kunna vara att låta elever diskutera detta samband i 

fokusgrupper. Eleverna i fokusgrupperna skulle kunna väljas utifrån hur de har besvarat en 

enkät liknanade den som har använts i denna undersökning. Exempelvis skulle elever med ett 

stort eller litet intresse inom båda frågekategorierna kunna ingå i fokusgrupperna, liksom 

elever som eventuellt har angivit ett relativt stort intresse för naturvetenskap i vardagen och 

ett relativt litet intresse för naturvetenskapliga begrepp, som i den här undersökningen fanns 

främst på det samhällsvetenskapliga programmet. 
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Bilaga 1    Enkät 

 
 

 
Vad tycker DU om naturvetenskap i skolan? 

 
 
 
Hej! 
 
Jag heter Björn Gullbrand och läser till lärare i kemi och biologi på Högskolan i Halmstad. 
Jag vill gärna veta vad Du som elev tycker är roligt eller tråkigt på lektioner i 
naturvetenskapliga ämnen. Den här enkäten är en del av mitt examensarbete. Frågorna 
handlar endast om lektionernas ämnesinnehåll och inte om hur till exempel själva 
undervisningen går till. 
 
Ditt deltagande är frivilligt och Du behöver inte skriva Ditt namn på dessa papper. Om Du 
har några frågor i efterhand får Du gärna skriva till mig på bjorn_gullbrand@hotmail.com. 
 
 
Tack för Din medverkan! 
 
underskrift 
 
Björn Gullbrand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    
 



Bilaga 1    Enkät 

Jag är:    Kille     Tjej 

       □      □ 
 
 

Hur intresserad är Du av följande? 
(Om Du inte förstår eller inte vill svara på en fråga så lämna den obesvarad) 

 
  Inte alls       Lite       Ganska      Mycket 

1. Hur metaller skiljer sig från andra grundämnen......□ □ □ □ 

 

2. Hur regnbågen uppstår ............................................□ □ □ □ 

 
3. Vad insulin består av och hur det kan tillverkas 

 av bakterier ..............................................................□ □ □ □ 

 

4. Elektricitet och magnetism......................................□ □ □ □ 

 

5. Hur atomerna sitter ihop i en molekyl.....................□ □ □ □ 

  

6. Hur molekyler kan dras till varandra.......................□ □ □ □ 

 
7. Vilka faktorer som ingår i ett ekosystem och hur 

 dessa faktorer samverkar .........................................□ □ □ □ 

 

8. Hur ett kylskåp fungerar..........................................□ □ □ □ 

 
9. Vad som bestämmer ett grundämnes kemiska 

 egenskaper...............................................................□ □ □ □ 

 
10. Hur antibiotika kan döda till exempel 

 Salmonellabakterier.................................................□ □ □ □ 

 

11. Hur en cell växer och delar sig till två nya celler....□ □ □ □ 

 
12. Vad som händer när ved brinner och vart 

 massan tar vägen .....................................................□ □ □ □ 

 
 
 
 

    
 



Bilaga 1    Enkät 

Hur intresserad är Du av följande? 
(Om Du inte förstår eller inte vill svara på en fråga så lämna den obesvarad) 

 
  Inte alls       Lite       Ganska      Mycket 

13. Hur ett kärnkraftverk fungerar ................................□ □ □ □ 

 

14. Optik (ljus, linser, med mera)..................................□ □ □ □ 

 
15. Vad som skulle kunna hända ur ett ekologiskt 

 perspektiv om lejon släpptes ut i Australien ...........□ □ □ □ 

 

16. Hur man kan räkna ut bromssträckan för en bil ......□ □ □ □ 

 
17. Samband mellan gasers tryck, volym och 

 temperatur................................................................□ □ □ □ 

 

18. Genetik (ärftlighetslära) ..........................................□ □ □ □ 

  
19. Hur materien tros ha sett ut en sekund efter 

 Big Bang..................................................................□ □ □ □ 

 
20. Varför ett gram fett innehåller fler kalorier än 

 ett gram socker ........................................................□ □ □ □ 

 
21. Varför en droppe vatten kan bli större än en 

 droppe sprit..............................................................□ □ □ □ 

 
22. Varför det är farligt för en dykare med tuber att 

 simma snabbt mot ytan............................................□ □ □ □ 

 

23. Kraft, massa och acceleration..................................□ □ □ □ 

 
24. Regnskogens betydelse för mängden syre i 

 atmosfären ...............................................................□ □ □ □ 

 

25. Hur vissa mediciner mot halsbränna fungerar.........□ □ □ □ 

 

26. Vad protein består av och hur de bildas ..................□ □ □ □ 

 
 
 

    
 



Bilaga 1    Enkät 

Hur intresserad är Du av följande? 
(Om Du inte förstår eller inte vill svara på en fråga så lämna den obesvarad) 

 
  Inte alls       Lite       Ganska      Mycket 

27. Hur en bakteriecell skiljer sig från växt- och 

 djurceller..................................................................□ □ □ □ 
 

28. Evolution (livets utveckling) ...................................□ □ □ □ 

 
29. Vad som händer när en vätska omvandlas till en 

 gas eller till ett fast ämne.........................................□ □ □ □ 

 

30. Hur en cykelgenerator fungerar...............................□ □ □ □ 

 
31. Varför våra förfäder utvecklade förmågan att tala 

 och hur det gick till..................................................□ □ □ □ 

 
32. Varför man kan böja metaller men inte ett 

 stycke kol eller kisel ................................................□ □ □ □ 

 

33. Hur man klonar en katt............................................□ □ □ □ 

 

34. Hur cancer uppkommer...........................................□ □ □ □ 

 

35. Starka och svaga syror och baser ............................□ □ □ □ 

 

36. Vad fotosyntesen innebär och hur den går till.........□ □ □ □ 

 

37. Kemiska reaktioner .................................................□ □ □ □ 
 

38. Hur atomer är uppbyggda........................................□ □ □ □ 

 
39. Hur man kan räkna ut risken för att ett barn 

 ska få en viss ärftlig sjukdom..................................□ □ □ □ 

 

40. Olika former av energi ............................................□ □ □ □ 

 

41. Vad DNA består av och hur det kopieras................□ □ □ □ 

 

42. Varför en guldring aldrig rostar ..............................□ □ □ □ 
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Figur A4. Killars medelpoäng uppdelad på gymnasieprogram och frågekategori. 
Skillnaden mellan NV och YF eller SP är signifikant (p < 0,05) i varje frågekategori, 
förutom i kategorin BiVardag, där skillnaden är signifikant mellan NV och YF, men 
inte mellan NV och SP. I kategorier markerade med en stjärna (*) är skillnaden 
mellan YF och SP signifikant. Staplarna i figuren är tagna från Figur A1, A2 och A3. 

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Alla

Vard
ag

Beg
rep

p Bi
Ke Fy

BiVard
ag

BiBeg
rep

p

KeV
ard

ag

KeB
eg

rep
p

FyV
ard

ag

FyB
eg

rep
p

YF
SP
NV

 
Figur A5. Tjejers medelpoäng uppdelad på gymnasieprogram och frågekategori. 
Skillnaden mellan NV och YF eller SP är signifikant (p < 0,05) i varje frågekategori, 
förutom i kategorin BiBegrepp, där skillnaden är signifikant mellan NV och SP, men 
inte mellan NV och YF. Skillnaden mellan YF och SP är inte signifikant i någon av 
frågekategorierna. Staplarna i figuren är tagna från Figur A1, A2 och A3. 

 



Bilaga 2   Kompletterande resultat 

Tabell A1. Frågor sorterade efter minskande medelpoäng för killar och tjejer. 
Frågaa Killar Fråga Tjejer

Klona en katt 2,92 Cancer 3,40 
Cancer 2,71 Genetik 3,32 
Kärnkraftverk 2,70 Ärftlig sjukdom 3,25 
Talförmåga 2,67 DNA 3,05 
El/Magnetism 2,65 Klona en katt 3,00 
Evolution 2,64 Regnbåge 2,96 
Materia/Big Bang 2,61 Talförmåga 2,96 
Guldring/rost 2,61 Evolution 2,83 
DNA 2,58 Lejon/Australien 2,81 
Regnbåge 2,56 Antibiotika 2,79 
Kraft/massa/acc. 2,51 Droppstorlek 2,75 
Dykare 2,48 Kalorier/fett 2,74 
Droppstorlek 2,47 Guldring/rost 2,69 
Bromssträcka 2,46 Materia/Big Bang 2,67 
Regnskogen 2,45 Dykare 2,65 
Lejon/Australien 2,42 Optik 2,52 
Optik 2,41 Celldelning 2,46 
Ärftlig sjukdom 2,38 Halsbränna 2,44 
Elda ved 2,35 Regnskogen 2,43 
Kemiska reaktioner 2,34 Elda ved 2,37 
Genetik 2,32 Insulin 2,33 
Kylskåp 2,31 Protein 2,31 
Energi 2,31 Kylskåp 2,29 
Antibiotika 2,28 Kärnkraftverk 2,24 
Molekylbindning 2,26 Fotosyntes 2,17 
Cykelgenerator 2,26 Molekylattraktion 2,13 
Böja metaller 2,26 Bromssträcka 2,12 
Protein 2,21 Kemiska reaktioner 2,11 
Metaller 2,20 Vätska/omvandling 2,10 
Gaser 2,19 Kemiska egenskaper 2,08 
Kemiska egenskaper 2,16 Molekylbindning 2,06 
Celldelning 2,16 Ekosystem 2,05 
Halsbränna 2,13 Bakterier 2,05 
Insulin 2,11 El/Magnetism 1,98 
Syror/baser 2,10 Atomer 1,96 
Vätska/omvandling 2,08 Böja metaller 1,95 
Atomer 2,08 Syror/baser 1,93 
Molekylattraktion 2,03 Energi 1,92 
Kalorier/fett 2,02 Gaser 1,85 
Fotosyntes 2,02 Metaller 1,79 
Ekosystem 1,98 Kraft/massa/acc. 1,76 
Bakterier 1,90 Cykelgenerator 1,73 
aFrågor i kursiv stil tillhör kategorin Vardag. 
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Tabell A2. Frågor sorterade efter minskande medelpoäng för olika program. 
Frågaa YF Fråga SP Fråga NV 

Talförmåga 2,55 Klona en katt 3,10 Cancer 3,47 
Cancer 2,49 Cancer 3,10 Klona en katt 3,38 
Klona en katt 2,42 Regnbåge 2,90 DNA 3,32 
Evolution 2,40 Genetik 2,89 Ärftlig sjukdom 3,18 
Guldring/rost 2,40 Ärftlig sjukdom 2,87 Evolution 3,10 
DNA 2,39 Talförmåga 2,79 Genetik 3,08 
Kärnkraftverk 2,37 Lejon/Australien 2,70 Talförmåga 3,08 
Regnbåge 2,36 Evolution 2,70 Antibiotika 3,07 
Genetik 2,30 DNA 2,70 Lejon/Australien 3,05 
Materia/Big Bang 2,30 Materia/Big Bang 2,63 Materia/Big Bang 3,02 
El/Magnetism 2,27 Guldring/rost 2,61 Droppstorlek 3,02 
Dykare 2,27 Droppstorlek 2,57 Kärnkraftverk 2,97 
Ärftlig sjukdom 2,25 Dykare 2,57 Regnbåge 2,95 
Droppstorlek 2,22 Antibiotika 2,50 Guldring/rost 2,95 
Bromssträcka 2,21 Optik 2,41 Kemiska egenskaper 2,90 
Optik 2,19 Kalorier/fett 2,41 Celldelning 2,88 
Regnskogen 2,19 Kylskåp 2,39 Regnskogen 2,86 
Kraft/massa/acc. 2,15 Regnskogen 2,31 Dykare 2,85 
Elda ved 2,10 Elda ved 2,30 Halsbränna 2,85 
Kylskåp 2,07 Kärnkraftverk 2,24 Kalorier/fett 2,83 
Kemiska reaktioner 2,07 Bromssträcka 2,20 Optik 2,80 
Lejon/Australien 2,04 Protein 2,17 Insulin 2,78 
Metaller 2,01 Celldelning 2,14 El/Magnetism 2,75 
Energi 2,01 Halsbränna 2,14 Molekylattraktion 2,73 
Antibiotika 1,99 El/Magnetism 2,11 Kemiska reaktioner 2,73 
Protein 1,97 Insulin 1,99 Molekylbindning 2,70 
Cykelgenerator 1,96 Kemiska reaktioner 1,97 Elda ved 2,70 
Böja metaller 1,94 Molekylbindning 1,96 Protein 2,67 
Molekylbindning 1,93 Ekosystem 1,93 Kraft/massa/acc. 2,66 
Insulin 1,91 Vätska/omvandling 1,91 Atomer 2,63 
Celldelning 1,91 Böja metaller 1,91 Energi 2,63 
Syror/baser 1,91 Fotosyntes 1,91 Bakterier 2,60 
Gaser 1,90 Kraft/massa/acc. 1,84 Böja metaller 2,58 
Halsbränna 1,87 Energi 1,84 Bromssträcka 2,57 
Vätska/omvandling 1,86 Gaser 1,83 Metaller 2,53 
Fotosyntes 1,86 Molekylattraktion 1,80 Vätska/omvandling 2,53 
Kemiska egenskaper 1,82 Cykelgenerator 1,80 Fotosyntes 2,52 
Kalorier/fett 1,78 Kemiska egenskaper 1,77 Syror/baser 2,48 
Atomer 1,78 Atomer 1,77 Kylskåp 2,45 
Molekylattraktion 1,76 Syror/baser 1,74 Gaser 2,45 
Ekosystem 1,76 Bakterier 1,70 Cykelgenerator 2,41 
Bakterier 1,67 Metaller 1,60 Ekosystem 2,39 
aFrågor i kursiv stil tillhör kategorin Vardag. 

 



Bilaga 2   Kompletterande resultat 

Tabell A3. Frågor sorterade efter skillnad i intresse mellan SP och YF, samt mellan NV och 
YF 

Frågaa 
SP- 
YFb Fråga 

NV- 
YFc 

Klona en katt  0,68 Kemiska egenskaper 1,08 
Lejon/Australien  0,66 Antibiotika 1,08 
Kalorier/fett  0,63 Kalorier/fett 1,05 
Ärftlig sjukdom  0,62 Lejon/Australien 1,01 
Cancer  0,61 Halsbränna 0,98 
Genetik  0,59 Cancer 0,98 
Regnbåge  0,54 Molekylattraktion 0,97 
Antibiotika  0,51 Celldelning 0,97 
Droppstorlek  0,35 Klona en katt 0,96 
Materia/Big Bang  0,33 Bakterier 0,93 
Kylskåp  0,32 Ärftlig sjukdom 0,93 
DNA  0,31 DNA 0,93 
Dykare  0,30 Insulin 0,87 
Evolution  0,30 Atomer 0,85 
Halsbränna  0,27 Droppstorlek 0,80 
Talförmåga  0,24 Genetik 0,78 
Celldelning  0,23 Molekylbindning 0,77 
Optik  0,22 Materia/Big Bang 0,72 
Guldring/rost  0,21 Protein 0,70 
Elda ved  0,20 Evolution 0,70 
Protein  0,20 Regnskogen 0,67 
Ekosystem  0,17 Vätska/omvandling 0,67 
Regnskogen  0,12 Fotosyntes 0,66 
Insulin  0,08 Kemiska reaktioner 0,66 
Vätska/omvandling  0,05 Böja metaller 0,64 
Fotosyntes  0,05 Ekosystem 0,63 
Molekylattraktion  0,04 Energi 0,62 
Molekylbindning  0,03 Optik 0,61 
Bakterier  0,03 Elda ved 0,60 
Bromssträcka -0,01 Kärnkraftverk 0,60 
Atomer -0,01 Regnbåge 0,59 
Böja metaller -0,03 Dykare 0,58 
Kemiska egenskaper -0,05 Syror/baser 0,57 
Gaser -0,07 Gaser 0,55 
Kemiska reaktioner -0,10 Guldring/rost 0,55 
Kärnkraftverk -0,13 Talförmåga 0,53 
El/Magnetism -0,16 Metaller 0,52 
Cykelgenerator -0,16 Kraft/massa/acc. 0,51 
Syror/baser -0,17 El/Magnetism 0,48 
Energi -0,17 Cykelgenerator 0,45 
Kraft/massa/acc. -0,31 Kylskåp 0,38 
Metaller -0,41 Bromssträcka 0,36 
aFrågor i kursiv stil tillhör kategorin Vardag. 
bMedelpoäng för SP minus medelpoäng för YF. Skillnader i kursiv stil är signifikanta. 
cMedelpoäng för NV minus medelpoäng för YF. Skillnader i kursiv stil är signifikanta. 

 



Bilaga 3   Enkätens frågor på kort form 

Fråga i enkäten Fråga på kort form 
1. Hur metaller skiljer sig från andra grundämnen..........Metaller 

2. Hur regnbågen uppstår ................................................Regnbåge 

3. Vad insulin består av och hur det kan tillverkas 
 av bakterier..................................................................Insulin 

4. Elektricitet och magnetism..........................................El/Magnetism 

5. Hur atomerna sitter ihop i en molekyl.........................Molekylbindning 

6. Hur molekyler kan dras till varandra ..........................Molekylattraktion 

7. Vilka faktorer som ingår i ett ekosystem och hur 
 dessa faktorer samverkar.............................................Ekosystem 

8. Hur ett kylskåp fungerar..............................................Kylskåp 

9. Vad som bestämmer ett grundämnes kemiska 
 egenskaper...................................................................Kemiska egenskaper 

10. Hur antibiotika kan döda till exempel 
 Salmonellabakterier.....................................................Antibiotika 

11. Hur en cell växer och delar sig till två nya celler........Celldelning 

12. Vad som händer när ved brinner och vart 
 massan tar vägen .........................................................Elda ved 

13. Hur ett kärnkraftverk fungerar ....................................Kärnkraftverk 

14. Optik (ljus, linser, med mera)......................................Optik 

15. Vad som skulle kunna hända ur ett ekologiskt 
 perspektiv om lejon släpptes ut i Australien ...............Lejon/Australien 

16. Hur man kan räkna ut bromssträckan för en bil ..........Bromssträcka 

17. Samband mellan gasers tryck, volym och 
 temperatur....................................................................Gaser 

18. Genetik (ärftlighetslära) ..............................................Genetik 

19. Hur materien tros ha sett ut en sekund efter 
 Big Bang......................................................................Materia/Big Bang 

20. Varför ett gram fett innehåller fler kalorier än 
 ett gram socker ............................................................Kalorier/fett 

21. Varför en droppe vatten kan bli större än en 
 droppe sprit..................................................................Droppstorlek 

22. Varför det är farligt för en dykare med tuber att 
 simma snabbt mot ytan................................................Dykare 

23. Kraft, massa och acceleration......................................Kraft/massa/acc. 

24. Regnskogens betydelse för mängden syre i 
 atmosfären ...................................................................Regnskogen 

25. Hur vissa mediciner mot halsbränna fungerar.............Halsbränna 

26. Vad protein består av och hur de bildas ......................Protein 

27. Hur en bakteriecell skiljer sig från växt- och 
 djurceller......................................................................Bakterier 
28. Evolution (livets utveckling).......................................Evolution 

29. Vad som händer när en vätska omvandlas till en 
 gas eller till ett fast ämne ............................................Vätska/omvandling 

30. Hur en cykelgenerator fungerar...................................Cykelgenerator 

31. Varför våra förfäder utvecklade förmågan att tala 
 och hur det gick till .....................................................Talförmåga 

 
32. Varför man kan böja metaller men inte ett 
 stycke kol eller kisel....................................................Böja metaller 

 



Bilaga 3   Enkätens frågor på kort form 

33. Hur man klonar en katt................................................Klona en katt 

34. Hur cancer uppkommer ...............................................Cancer 

35. Starka och svaga syror och baser ................................Syror/Baser 

36. Vad fotosyntesen innebär och hur den går till ............Fotosyntes 

37. Kemiska reaktioner .....................................................Kemiska reaktioner 
38. Hur atomer är uppbyggda............................................Atomer 

39. Hur man kan räkna ut risken för att ett barn 
 ska få en viss ärftlig sjukdom......................................Ärftlig sjukdom 

40. Olika former av energi ................................................Energi 

41. Vad DNA består av och hur det kopieras....................DNA 

42. Varför en guldring aldrig rostar ..................................Guldring/rost 
 
 
 

 


