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Förord 

Vårt intresse för naturvetenskap uppkom framförallt under vår tid på högskolan när vi läste en 

kurs innehållande ämnena kemi, biologi, fysik och teknik. Vi fick en bredare kunskap och 

förståelse om olika naturvetenskapliga fenomen, som bidrog till att vårt intresse för 

naturvetenskap förstärktes. Vi fick en insyn om att allt som är runtomkring oss är naturvetenskap 

genom att undervisningen byggdes på vardagssituationer och tidigare erfarenheter. Vi är glada 

för att vi nu har denna positiva attityd till naturvetenskap och uppskattar den kunskap vi bär på, 

däremot hade det varit en förmån för oss att få uppleva detta tidigare under vår studietid. Den 

attityd vi har gentemot naturvetenskap idag, vill vi att våra elever ska bära med sig när de ska ut i 

arbetslivet.   

 

Samtliga delar i vår litteraturöversikt är konstruerade tillsammans för att få ett genomtänkt arbete 

med flera synvinklar. Vår arbetsgång har varit att vi individuellt skrivit stycken, men att vi 

därefter har diskuterat och problematiserat delarna tillsammans, med eventuella tillägg och 

justeringar.  
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Handledare            Viktor Aldrin och Ingrid Gyllenlager 

Nyckelord               Attityd, naturvetenskap, undervisning      

Sammanfattning   Forskning visar att elever upplever naturvetenskapsundervisningen som  

   svår och otillgänglig samt att allt färre elever väljer att studera ämnena  

   vidare eller satsa på en karriär inom naturvetenskap. Det är viktigt att  

   besitta kunskap inom naturvetenskap för att kunna leva och verka i dagens 

   samhälle. Undervisningen bör anpassas utefter elevernas intresse och ge  

   eleverna en positiv upplevelse tidigt i livet. Syftet med vår    

   forskningsöversikt var att undersöka vad forskning säger om och i så fall  

   hur arbetssätt påverkar elevernas intresse till naturvetenskap. Utifrån  

   syftet formulerade vi en frågeställning: Vad säger forskning om hur  

   undervisning ska bedrivas i naturvetenskap för att utveckla ett positivt  

   intresse hos eleverna till naturvetenskap? Metoden vi har använt oss av är  

   en allmän litteraturstudie för att belysa hur kunskapsläget ser ut inom vårt  

   område. Fyra kvalitativa studier och fyra studier som kombinerat   

   kvalitativa och kvantitativa datainsamlingsmetoder analyserades och  

   granskades. Resultaten delades in i tre kategorier: undersökande arbetssätt, 

   sviktande intresse och det första mötet med naturvetenskap påverkar. I  

   resultatet framkom det att elevernas attityd och framtida karriärsval  

   påverkas av flera olika faktorer t.ex. hur och i vilken omfattning de  

   bekantar sig med naturvetenskap i grundskolans tidigare år, vilka   

   undervisningsmetoder de erfar samt vilket innehåll som erbjuds. Framtida  

   forskning bör genomföra en longitudinell studie för att få syn på hur  

   undervisning i naturvetenskap i de lägre åldrarna påverkar elevernas  

   fortsatta attityd till no-ämnena. 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ............................................................................................................... 4 

2. Bakgrund .............................................................................................................. 5 

2.1 Varför naturvetenskap? ..................................................................................................... 5 

2.2 Attityder/intresse................................................................................................................. 6 

2.3 Lärarens kunskaper och uppfattningar ........................................................................... 7 

2.4 Sammanfattning av bakgrund ........................................................................................... 7 

3. Problemformulering ............................................................................................ 8 

4. Syfte ....................................................................................................................... 8 

5. Metod ..................................................................................................................... 9 

5.1 Datainsamling ...................................................................................................................... 9 

5.2 Databearbetning ................................................................................................................ 10 

6. Resultat................................................................................................................11 

6.1 Undersökande arbetssätt .................................................................................................. 11 

6.1.1 Kombinerad kvalitativa och kvantitativa studier ............................................................. 11 

6.1.2 Kvalitativa studier ............................................................................................................ 12 

6.2 Sviktande intresse ............................................................................................................. 12 

6.3 Det första mötet med naturvetenskap påverkar ............................................................ 13 

6.4 Sammanfattning ................................................................................................................ 14 

7. Diskussion ...........................................................................................................15 

7.1 Metoddiskussion ................................................................................................................ 15 

7.2 Resultatdiskussion............................................................................................................. 17 

8. Konklusion ..........................................................................................................18 

9. Implikation .........................................................................................................19 

10. Referenslista .....................................................................................................20 

 

BILAGOR 

BILAGA A TABELL 1. SÖKHISTORIK 

BILAGA B TABELL 2. ARTIKELÖVERSIKT 



4 
 

1. Inledning 

 

Det finns ett tydligt samband mellan vårt kunskapsintresse och forskning om hur undervisning i 

naturvetenskap påverkar elevernas attityd till naturvetenskap. Kunskapsintresset har sin 

bakgrund i TIMSS (Skolverket, u.å.) resultat, som visar att svenska elever i årskurs 4 har en 

positiv attityd till naturvetenskap, men har tappat intresset för ämnet när de kommer upp i 

årskurs 8. Vidare skriver Skolverket (u.å) att eleverna främst visar brister i förståelsen av 

naturvetenskapliga begrepp och saknar helhetsförståelse i ämnena. En möjlig förklaring till detta 

är att undervisningen främst bedrivs på ett teoretiskt sätt, där eleverna matas med ny kunskap 

utan att förstå innehållet eller förklaringarna bakom olika naturvetenskapliga fenomen, vilket 

eleverna inte upplever som meningsfullt (Gisselberg, Ottander & Hanberger, 2004). ROSE-

projektets resultat, sammanfattas av Sjöberg (2005, s. 366-374) som visar att 15-åriga elever 

tycker mindre om naturvetenskap jämfört med andra ämnen och har en negativ bild av no-

undervisning. 

 

En annan faktor som har bidragit till vårt kunskapsintresse är att allt färre elever väljer att 

fortsätta studera naturvetenskap på högre nivåer eller arbeta vidare med det senare i livet 

(Osborne, Simon och Collins, 2003, s. 1049). Barns attityd till naturvetenskap formas redan vid 

11-12 års åldern och att de redan då bestämt sig för om de gillar ett ämne eller inte skriver 

Harlen (1996, s.12). Elever upplever no-undervisningen som svår och otillgänglig menar 

Helldén, Lindahl och Redfors (2005, s. 44) vilket är en känsla som är svår att bli av med.  

    

I läroplanen (2011) står det att skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar 

kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedborgare. Dessa ger också en 

grund för fortsatt utbildning. Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången 

grundskola, kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga kunskapsområdena för vidare 

studier, i samhällsliv och vardagsliv. För att elever ska erbjudas en utbildning av kvalité, behövs 

lärare med goda ämneskunskaper som de didaktiskt kan förmedla till eleverna på ett givande sätt 

(SOU, 2007, s.178). Studier visar att lärare, som undervisar i de lägre årskurserna, saknar 

kunskap inom naturvetenskapsområdena (Helldén et al. 2005, s. 73). Det bidrar till att lärare får 

ett dåligt självförtroende när de ska lära ut naturvetenskap och en konsekvens kan bli att de 

lägger mindre tid på att undervisa ämnena (Van Aalderen-Smeets & Walma van der Molen, 

2013, s. 578). Vi anser att om framförallt grundskolelärare hade fått mer insikt om hur man kan 

arbeta med naturvetenskap på ett givande sätt för eleverna, och uppmärksamma lärare hur deras 

val av arbetsmetoder och innehåll påverkar elevernas framtida studie- och karriärsval, så hade 

undervisning i naturvetenskap möjligtvis fått högre prioritering ute i skolorna idag. 

Förhoppningen med denna studie är att både yrkesverksamma och blivande lärare, ska tänka 

igenom och problematisera hur deras naturvetenskapsundervisning prioriteras och bedrivs. 
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2. Bakgrund  

 

I detta kapitel redogör vi för vad tidigare forskning och litteratur säger om vårt problemområde, 

samt begrepp som har en betydande roll för vår litteraturstudie. Vi har delat in kapitlet i 

underrubriker som lyder: Varför naturvetenskap?, attityder/intresse och lärarens kunskaper och 

uppfattningar.   

 

2.1 Varför naturvetenskap?  

 

Naturvetenskap är viktigt att lära sig utifrån fyra olika argument skriver Sjöberg (2000, s. 157-

178). Det första är ekonomiargumentet som menas med att naturvetenskapliga ämnen är 

nödvändiga för att vara redo för fortsatta studier och arbetslivet i ett högteknologiskt och 

vetenskapligt samhälle. Nyttoargumentet handlar om att med hjälp av kunskap och förståelse i 

naturvetenskap kunna bemästra vardagslivet genom att t.ex. använda sig av all teknik som finns i 

vårt moderna samhälle. Demokratiargumentet menar att det är viktigt att ha en bra kompetens i 

ämnena för att kunna ta ställning och bilda en egen åsikt som baseras på kunskap och förnuft. I 

en demokrati ska man kunna påverka sin egen situation och en nödvändighet för att klara det, är 

att man förstår situationen och kritiskt kan granska argument. Kulturargumentet menas med att 

naturvetenskapen är en av de viktigaste kulturprodukterna genom att naturvetenskapliga teorier 

utgör vår världsbild. Eftersom skolans mål är att allmänbilda våra elever och naturvetenskap är 

en stor del av vårt kulturarv, ligger ett stort ansvarsområde på skolan att förmedla denna kunskap 

(Sjöberg 2000, s. 157-178). 

    

För att kunna leva och verka i vårt samhälle är naturvetenskap en viktig baskunskap anser Harlen 

(1996, s. 10-12). Genom att studera naturvetenskap i tidig ålder utvecklar barn förmågan att 

förstå sin omvärld som leder till att de kan fatta beslut och lösa problem på ett effektivt sätt. 

Författaren skriver även att barn utvecklar föreställningar om sin omvärld oavsett om de blir 

undervisade i naturvetenskap eller inte. Dessa föreställningar kan leda till missuppfattningar i ett 

försök att förstå sina upplevelser. Genom att låta barn arbeta vetenskapligt, att de får pröva 

hypoteser och se om de stämmer eller inte, får de chansen att kunna ändra sina idéer och lära sig 

att bli skeptiska mot sin omvärld. Harlen skriver också att det finns flertalet undersökningar som 

visar att ju längre man trott på ovetenskapliga idéer, desto svårare blir det för elever att ändra på 

sina tidigare uppfattningar. I grundskolans senare år finns det många elever som har 

missuppfattningar som hindrar dem att följa med i undervisningen i naturvetenskap. 

 

I läroplanen (2011) står det tydligt att varje elev efter genomgången grundskola, ska kunna 

använda sina kunskaper inom naturvetenskap för vidare studier och vardagsliv. Lärarna ska 

gemensamt se till att alla elever klarar utbildningsmålen inom respektive ämne. Det finns även 

sex andra anledningar till varför man ska börja undervisa naturvetenskap för unga elever anser 

Eshach och Fried (2005, s. 332-333). Dessa sex är: 

 

1. Barn uppskattar naturligt att observera och tänka om naturen. Vi föds med en instinkt att 

utforska och upptäcka världen. Barn tar sina första steg mot naturvetenskap med eller 

utan vår hjälp. 
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2. Attityder till naturvetenskap formas tidigt hos barn och får inflytande över elevers senare 

val och framgång inom naturvetenskap. För att utveckla positiva attityder till 

naturvetenskap bör vi introducera ämnena tidigt på ett sätt som väcker elevernas 

nyfikenhet och engagemang.  

3. Att tidigt börja bekanta elever med naturvetenskapliga fenomen leder till bättre förståelse 

vid senare studier, eftersom tidigare kunskap inom ett område förenklar utvecklingen av 

ny kunskap.  

4. Användandet av det naturvetenskapliga språket vid tidig ålder blir ett hjälpmedel för 

elever i framtiden att utveckla ett naturvetenskapligt tänkande. 

5. Barn kan tänka på ett naturvetenskapligt sätt genom att koppla teori med praktik. Vi bör 

utmana eleverna genom att ha ett arbetssätt där eleverna får använda sin förmåga att 

koppla teori till praktik för att utveckla deras tänkande ytterligare.  

6. Barn utvecklar sitt naturvetenskapliga tänkande när de får arbeta i naturvetenskapliga 

kontexter. De får en möjlighet att se utifrån olika synvinklar på naturvetenskap och 

utvecklar förmågan att vara kritisk.    

 

Om vi som lärare tänker på dessa sex argument vid planering och genomförande av 

naturvetenskapsundervisning i de lägre årskurserna, ger vi fler elever möjlighet att utveckla en 

positiv attityd till ämnet i framtiden. Forskning menar på att barn har ett naturligt intresse för 

naturvetenskap, vilket vi anser är viktigt att ta tillvara på för att kunna skapa lärandesituationer 

där eleverna ges möjlighet att vara delaktiga. Om vi lyckas ge eleverna tillräckligt med 

instrument för att skapa sig en positiv attityd, ser vi det som ett hjälpmedel för elever att uppnå 

tillräckliga kunskaper för att förstå naturvetenskap ur ett samhällsperspektiv.    

 

Precis som Eshach och Fried (2005, s. 332-334) skriver om att attityder formas tidigt hos barn, 

kommer vi i nästa avsnitt in på attityder och dess definition. Forskning om attityder i allmänhet 

kan hjälpa oss att förstå hur en positiv attityd kan utvecklas hos eleverna till naturvetenskap.  

 

2.2 Attityder/intresse 

 

 

Attityd innebär att alla individer har känslor för eller emot något och detta påverkar hur man 

agerar i skilda situationer (Eshach och Fried, 2005, s. 321). Attityd kan vara glädje, självkänsla, 

bra respektive dåliga prestationer eller ångest gentemot naturvetenskap. Faktorer som föräldrar, 

vänner, lärare, den sociala bakgrunden, klassrumsmiljön och intresse påverkar attityder till ett 

ämne (Helldén et al. 2005, s. 33-35). Vi tror att intresse och attityd är sammanlänkade, och att 

man som pedagog kan, genom undervisningen, påverka elevernas intresse och på sikt också 

förändra attityden. Elever väljer inte sin framtid beroende på vad som är bra för samhället skriver 

Sjöberg (2005, s. 354-356) utan de väljer utifrån sina egna intressen och därför, menar 

författaren, att no-undervisningen bör ta mer hänsyn till ungdomskulturen. 

 

Genom att utveckla en positiv attityd hos eleverna till naturvetenskap, kan deras förhållningssätt 

och val av handlingar påverkas, vilket även Helldèn et al. (2005, s. 33-35) visar samband på. En 

genomgång av forskning har lett fram till fem olika modeller för hur attityder och beteenden är 

sammanlänkade. Den mest förespråkade modellen är att attityd och beteende påverkar varandra 

ömsesidigt. Om en person får en positiv påverkan på attityden, blir också beteendet positivt 
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vilket leder till att man får en positiv attityd (Helldén et al. 2005, s. 33-35). Vi vill poängtera 

vikten av att som lärare vara medveten om hur attityd och beteende är sammanlänkade. Lärare 

kan påverka elevernas förhållningssätt till naturvetenskap beroende på hur de bemöter sina 

elever. Vår tanke är att läraren måste vara lyhörd och ta tillvara på alla de tillfällen där en positiv 

förstärkning kan ges till en elevs attityd eller beteende. Detta kan göras genom uppmuntran och 

visat intresse.       

 

För att ge barn positiva upplevelser inom naturvetenskapen har lärarnas undervisning en stor 

påverkan. Nästa avsnitt handlar om hur lärares kunskaper och tidigare erfarenheter inom 

naturvetenskapen får för betydelse på undervisningens utformning.   

 

2.3 Lärarens kunskaper och uppfattningar 

 

Kunskapen som läraren själv besitter får stor betydelse för hur no-undervisningen kommer se ut 

menar Eriksson (1996, s. 184). En studie som Harlen (1997, s. 335) har genomfört visar att 

många grundskolelärare saknar tidigare erfarenheter av naturvetenskap och att de inte har 

tillräckliga förståelser om olika naturvetenskapliga fenomen. Författaren skriver vidare att detta 

bidrar till ett sämre självförtroende hos lärarna när de undervisar ämnena. För att lärare ska 

känna sig mer trygga att undervisa naturvetenskapsämnena, använder de sig av olika strategier 

t.ex. att undervisa ämnena i mindre omfattning, hålla sig till ämnen där självförtroendet är bättre 

(att man undervisar mer biologi än fysik och kemi), använda sig av läroböcker och undvika 

praktiskt arbete som kan gå fel. När lärare tar till dessa strategier skriver Harlen (1997, s. 335) att 

pedagogerna inte finner det lika svårt att undervisa i naturvetenskapsämnena, däremot får 

eleverna en undervisning som varken utmanar eller utvecklar deras kunskaper. Pedagogerna ser 

också en svårighet att arbeta utifrån ett undersökande arbetssätt, eftersom de är osäkra på vad 

eleverna faktiskt lär sig (Helldén et al. 2005, s. 76).  

 

Lärares uppfattningar och metaforer konstaterar Helldén et al. (2005, s. 51) påverkar hur lärare 

bestämmer sina målsättningar och hur de handlar utifrån sin kunskap i praktiken. Dahlin (2002, 

s. 89-92) ifrågasätter vilka effekter det får på elevernas förståelse om lärarna, som undervisar i 

naturvetenskap, ser ämnena som ”tunga och avskalade”. Risken skribenten kan se med denna 

negativa inställning är att det kan bidra till att det skapas en främlingskänsla hos eleverna till 

naturvetenskapsämnena, eftersom allt som har med entusiasm, upptäckarglädje och kreativitet 

”skalas av”. Känslan som istället förmedlas till eleverna är att ämnet är tungt och svårt (Dahlin, 

2002, s. 89-92).   

 

2.4 Sammanfattning av bakgrund 

 

Kunskap inom naturvetenskap är viktigt att ha med sig för att kunna leva och verka i samhället, 

att kunna ta viktiga beslut och lösa problem. Forskning och litteratur visar att yngre elever har ett 

naturligt intresse till naturvetenskap. Attityden som eleverna får till naturvetenskap påverkas av 

lärarens kunskaper och uppfattningar till ämnet, undervisning, arbetssätt, föräldrar och vänner. 

Forskningsresultat visar att elevernas intresse sviktar när de kommer upp i högre årskurser. Ett 

undersökande arbetssätt förhåller sig nära till barns intresse och hjälper barnen att utveckla sitt 

naturvetenskapliga tankesätt ytterligare. Många lärare saknar självförtroende med att undervisa 

naturvetenskap och tar till strategier som t.ex. att de väljer att undervisa i ämnen där 
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självförtroendet är högre och utesluter praktiskt naturvetenskapligt arbete, för att känna sig mer 

trygga i klassrumssituationen. Denna sammanställning har lett fram till följande 

problemformulering och syfte.  

  

 3. Problemformulering  

 

Ett stort problem idag är att det finns ett sjunkande intresse hos studenter att vidareutbilda sig för 

att satsa på en yrkeskarriär som t.ex. naturvetenskapslärare. Flertal lärare, som undervisar i de 

lägre årskurserna, saknar tidigare erfarenheter och förståelser i de naturvetenskapliga ämnena 

vilket kan leda till ett sämre självförtroende. Ett sämre självförtroende kan bidra till en försämrad 

eller utesluten undervisning för eleverna, vilket vi också har uppmärksammat stämmer överens 

med våra egna erfarenheter från den verksamhetsförlagda utbildningen. Får en försämrad eller 

utesluten undervisning i naturvetenskap i grundskolans tidigare år, någon påverkan på elevers 

framtida attityd till naturvetenskap?   

4. Syfte 

Syftet med vår litteraturöversikt är att undersöka om och i så fall hur arbetssätt i 

naturvetenskapsundervisningen, enligt forskning, påverkar elevernas intresse till naturvetenskap. 

  

Huvudfrågan är följande: 

  

1. Vad säger forskning om hur undervisning ska bedrivas i naturvetenskap för att utveckla ett 

positivt intresse hos eleverna till naturvetenskap?   
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5. Metod 

 

I denna del kommer vi redovisa för vilka metoder vi använt oss av och hur vi har gått tillväga i 

vår forskningsöversikt. Vi har gjort en allmän litteraturstudie som innebär att man analyserar 

utvalda studier för att beskriva kunskapsläget inom ett visst område (Eriksson Barajas, Forsberg 

och Wengström, 2013, s. 25). Fokus har legat på de datainsamlingar som är baserade på 

kvalitativa studier, men också forskning som använder sig av triangulering för att styrka sitt 

resultat, som enligt Eriksson Barajas et al. (2013, s. 58) innebär att man kombinerar kvalitativ 

och kvantitativ data.   

 

5.1 Datainsamling   

 

Vi påbörjade vår datainsamling med att söka på summon med sökbegreppet “undervisning i 

naturvetenskap” för att få en överblick över tidigare forskning inom ämnesområdet. Via summon 

hittade vi avhandlingar som fanns i tryckt form på högskolans bibliotek och även tidsskrifter 

innehållande studier inom vårt område. Vi använde oss av en manuell sökningsmetod som enligt 

Eriksson Barajas et al. (2013 s. 74) innebär att man hittar en intressant artikel som passar till 

problemområdet och utifrån referenslistan letar man vidare efter andra intressanta artiklar. De två 

tidsskrifterna vi ansåg passande var “Nordina” och “Journal of science education”, som båda 

publicerar vetenskapliga artiklar utifrån olika aspekter av undervisning i naturvetenskap. 

Sökningen fortsatte i dessa tidsskrifter med relevanta sökord för att hitta passande artiklar. I 

“Nordina” använde vi främst svenska sökord då det är en skandinavisk tidsskrift, men även 

engelska då många skandinaviska studier publiceras på engelska. I “Journal of science 

education” nyttjades samma sökord fast endast på engelska. Sökorden var: science education, 

attitudes towards science och student interests. Vi sökte och läste tidigare forskning för att sedan 

komma fram till ett syfte och en forskningsfråga, som utvecklades under arbetets gång utefter en 

bredare kunskap inom området. Utifrån syftet och forskningsfrågan bestämde vi nya 

specificerade sökord.  

 

Vi påbörjade sökning i Swepub och ERIC, som tillhandahåller vetenskapliga artiklar inom 

pedagogik och undervisning. Vi valde dessa databaser eftersom de innehåller artiklar som är 

relevanta för vårt ämnesområde. Sökningen i Swepub inleddes med begreppen “undervisning i 

naturvetenskap”, attityd och intresse. Varför vi använde oss av apostroftecken var för att 

begränsa sökningen. Sökningarna på Swepub gav oss inga intressanta artiklar och därmed 

fortsatte vi vår sökning på ERIC. Vi sammansatte våra sökord genom att vi använde oss av de 

booleska-operatorerna AND för att begränsa resultatet och/eller OR för att utvidga sökningen 

(Eriksson Barajas et al. 2013, s. 78; se bilaga A). Vi delade in våra sökord i grupperingar efter 

liknande betydelse och letade även efter synonymer till våra begrepp för att få en bredd i vår 

sökning, som också Bryman (2008, s.113, 116) anser är viktigt vid sökandet av vetenskaplig 

litteratur. Vid sökord inom en och samma grupp använde vi termen OR och vid sökord mellan 

grupperna användes termen AND. Efter flera sökningar med begreppet “attitude” i ERIC, kom vi 

fram till att vi behövde specificera sökordet till “student attitudes”, eftersom majoriteten av 

studierna inriktade sig på lärares attityd till naturvetenskap.  
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Ett första urval gjordes genom att vi läste igenom alla rubriker i dem olika sökresultatet och 

därefter de väsentliga abstractsen. En del abstracts var vid närmare granskning inte användbara 

då de inte stämde överens med vår litteraturstudies syfte och forskningsfråga. Vi exkluderade de 

studier som enbart baserades på kvantitativa datainsamlingsmetoder samt de som inriktade sig på 

lärarens synsätt kring naturvetenskap. Eftersom vi vill undersöka om hur elevernas intresse 

påverkas av olika arbetssätt så var det nödvändigt att använda oss av studier med kvalitativa 

inslag för att få större förståelse utifrån elevernas upplevelser och erfarenheter av 

undervisningen. Enligt Bryman (2011) inriktar sig kvalitativa studier mer på ord och ger en 

djupare förståelse om den sociala verklighet som råder. 

 

Vi använde oss av olika databaser för att hitta artiklar, avhandlingar och rapporter med en tydlig 

struktur innehållande, inledning, bakgrund, syfte, metod, resultat/analys, diskussion och som 

varit kritiskt granskade, peer-reviewed, för att säkerställa att texten var vetenskaplig (Eriksson 

Barajas et al. 2013, s. 61). Efter att vi kritiskt granskat syfte, metod, resultat och diskussion 

selekterade vi bort de artiklar och avhandlingar som inte ansågs bidra till att besvara vårt syfte 

och forskningsfråga eller där studiens pålitlighet inte ansågs tillräcklig. Vi bedömde att de studier 

som inte var pålitliga, hade inte framställt sitt tillvägagångssätt i metoddelen eller använt sig av 

ett tillräckligt stort urval. Metoddelen är viktig att granska för att få syn på hur studien är 

genomförd och dess validitet, som innebär ett instruments förmåga att mäta det som är avsett att 

mätas (Eriksson Barajas et al. 2013, s. 105). Urval två bestod av sju artiklar och en avhandling. 

Fyra artiklar fick vi fram genom databasen ERIC, avhandlingen genom manuell sökning från 

studentlitteraturs referenslistor och tre artiklar från sökning inom vetenskapliga tidsskrifter. 

Artiklarna vi erhöll i urval två besvarar vårt syfte eftersom de utgår ifrån elevernas åsikter kring 

olika undervisningssituationer inom naturvetenskap.   

 

5.2 Databearbetning 

 

Databearbetningen påbörjades när vi hade samlat in tillräckligt med data för att kunna besvara 

vårt syfte och forskningsfråga. Vi läste noggrant igenom alla de vetenskapliga artiklar och 

avhandlingar från vårt andra urval. Det gjorde vi utifrån en mall där syftet, metodvalet, 

resultatdelen och diskussionen kritiskt granskades, för att få syn på om studiens resultat svarade 

på deras syfte och forskningsfrågor. Resultatdelen och diskussionen gick vi igenom flertalet 

gånger och diskuterade tillsammans för att få full förståelse för studien. Vi granskade varje 

artikel enskilt för att se om det fanns något upprepande mönster gällande hur undervisning 

påverkar elevernas intresse gentemot naturvetenskap. Vi kodade och sorterade vårt insamlade 

material, kvalitativa ansatser för sig och kombinerad kvalitativa och kvantitativa ansatser för sig 

eftersom, enligt Eriksson Barajas et al. (2013, s. 167) ska man undvika att blanda olika 

forskningsmetoder eftersom varje metod är unik. Vi använde oss av färgkodning i varje studie 

för att markera vad de olika delarna i resultatet handlade om och besvarade utifrån vårt syfte. 

Därefter jämförde vi de kvalitativa studierna för sig och de studier som erhållit en kombinerad 

ansats för sig, för att hitta gemensamma nämnare och/eller skillnader, med hjälp av 

färgkodningen. Vi kom fram till tre olika teman, som baserades på likheter i våra utvalda studiers 

resultat. De studier av kombinerad ansats finns med i alla tre teman medan de kvalitativa 

undersökningarna enbart finns med i ett tema.        
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Vår litteraturstudie följer de etiska aspekterna som är viktiga att förhålla sig till enligt Eriksson 

Barajas et al. (2013, s. 69-70) genom att vi inte förvrängde resultat eller gav vilseledande 

uppgifter.  

 

Efter att vi samlat in och bearbetat vår data, påbörjade vi de resterande delarna i litteraturstudien. 

Under skrivprocessen diskuterade och problematiserade vi resultaten i studierna för att få en 

resultatdel som svarade på vårt syfte och forskningsfråga. Producering av samtlig text gjordes 

gemensamt för att få en hög kvalité på vår forskningsöversikt.  

6. Resultat 

 

I detta kapitel redogör vi vårt resultat som vi har delat upp i teman och upprepande mönster som 

vi hittat i artiklarna utifrån vår forskningsfråga som lyder: Vad säger forskning om hur 

undervisning ska bedrivas i naturvetenskap för att utveckla ett positivt intresse hos eleverna till 

naturvetenskap?. Samtliga resultat är baserade på kombinerad kvalitativa och kvantitativa 

ansatser förutom 6.1.2 som är baserad på kvalitativa studier. Våra teman är uppdelade i tre 

underrubriker: undersökande arbetsätt, sviktande intresse och det första mötet med 

naturvetenskap påverkar.   

 

6.1 Undersökande arbetssätt  

Denna del belyser olika aspekter om hur ett undersökande arbetssätt utvecklar ett positivt 

intresse till naturvetenskap hos elever.   

 

6.1.1 Kombinerad kvalitativa och kvantitativa studier 

Flertalet studier visar att det som elever anser är mest intressant och roligt, är när de får arbeta 

undersökande, genom att de får ställa frågor, lösa problem, designa och utföra experiment, tänka 

kritiskt, skriva hypoteser, göra slutsatser och kommunicera sina resultat (Zhai, Jocz och Tans, 

2014 s. 563, 568, 569; Murphy, Varely och Veales, 2012, s. 423, 426, 432; se bilaga B:5 och 

B:7). När eleverna är aktiva och engagerade i sitt lärande menar Murphy et al. (2012, s. 426, 

431) att eleverna lär sig mer. Att lära sig eller upptäcka nya saker är också något som eleverna, i 

forskarens studie, anser som motiverande.  

 

Elever blir engagerade, i det naturvetenskapliga klassrummet, när de får agera som forskare 

(Turner och Iresons, 2010, s. 124; se bilaga B:6). Elever kan dra paralleller mellan sig själva och 

yrkesverksamma forskare när de aktivt får delta vid praktiskt arbete menar Zhai et al. (2014, s. 

568-569). Författarnas resultat visar också att när elever får lära sig naturvetenskap utanför 

skolans ramar, t.ex. vid besök på museum, botaniska trädgårdar eller zoo, så känner sig eleverna 

mer som forskare eftersom de kan studera, lukta, ta på, och kanske även smaka på 

naturvetenskapliga objekt eller fenomen.  

 

När man arbetar undersökande är grupparbeten en betydande arbetsform för att väcka ett intresse 

till naturvetenskap hos elever (Zhai et al. 2014, s. 564; Turner & Ireson, 2010, s. 124; Murphy et 

al. 2012, s. 427- 429). I Murphy et al. (2012, s. 427-428) resultat bidrar grupparbeten till att 

eleverna får möjlighet att skapa egna undersökningar och lösa problem genom att diskutera med 

sina klasskamrater. En majoritet av alla elever, som deltog i forskarens undersökning, uttrycker 

stor entusiasm för grupparbeten. Detta eftersom eleverna lär sig mer, får höra varandras åsikter, 
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kan få hjälp när man tycker något är svårt och att det är roligare att göra experiment tillsammans 

med andra.      

 

6.1.2 Kvalitativa studier  

Syftet med Song och Cheung Kongs (2014, s. 231-233; se bilaga B:3) studie var att undersöka 

hur elever utvecklar sin förkunskap och deras naturvetenskapliga tankesätt, när de fick arbeta 

utifrån ett undersökande arbetssätt. Undervisningen gick ut på att eleverna gruppvis skulle 

utforma tre egna metoder för att ett föremål inte skulle börja rosta och därefter fick de genomföra 

sina tre metoder. Tillsammans fick klassen ihop totalt 18 olika metoder. Innan de utförde sina 

experiment gjorde de en gemensam hypotes, för vilken metod de tror kommer rosta mest 

respektive minst. Eleverna observerade sina experiment dagligen och fotograferade 

utvecklingen. Avslutningsvis blev en av grupperna utvald till att ha utformat den bästa 

rostförebyggande designen och utsågs till ”experter” inom området. En slutsats forskarna drar, är 

att om eleverna får arbeta utefter ett undersökande arbetssätt och göra dagliga observationer, så 

hjälper det eleverna att lättare minnas de naturvetenskapliga fenomenen och de får en djupare 

förståelse för hur och varför de fick fram sitt resultat. Eleverna anser att detta arbetssätt är mer 

intressant och lärorikt i jämförelse med att lära sig naturvetenskap genom användning av 

läroböcker. 

 

Vid arbete utifrån ett undersökande arbetssätt bör man knyta an till elevernas tidigare 

erfarenheter menar Löfgren, Scholtz, Johnsson och Domino Ostergaard (2014, s. 142; se bilaga 

B:2), eftersom eleverna blir mer aktiva och engagerade, då de kan vara med och diskutera fram 

lämpliga metoder för att lösa ett problem. Johansson och Wickmans (2013, s. 59, 62; se bilaga 

B:1) studie styrker deras resultat, då även deras studier visar att en förutsättning för att skapa en 

lärandeprocess i naturvetenskap, är att man utgår från elevernas intresse. Forskarna nämner i sin 

undersökning att praktiska arbetssätt i naturvetenskap är något som påverkar elevernas 

engagemang och intresse positivt, eftersom eleverna får möjlighet att använda olika estetiska 

uttryckssätt, sin fantasi och kreativitet. Appeltons (2002, s. 400; se bilaga B:4) resultat 

poängterar att det är viktigt i en elevaktivitet, att den är utmanade och håller sig på en kognitiv 

nivå. Däremot förtydligar han för att en utveckling ska ske måste den utmanade aktiviteten vara 

av intresse för eleverna.  

 

 6.2 Sviktande intresse  

Nedan belyser vi några av de undervisningsmetoder eleverna erfar i skolan och elevernas 

synpunkter kring dessa.  

 

Kombinerad kvalitativa och kvantitativa studier  

I Lindahls (2003, s. 211, 236; se bilaga B:8) studie uttrycker elever att de vill lära sig mer inom 

naturvetenskap, men den undervisning som erbjuds i skolan är kritiserad och bidrar till att få 

elever har lust att fortsätta med studier inom naturvetenskap. En del elever har intresset för 

ämnet, men får ingen möjlighet att utveckla sin potential genom undervisningen och blir därmed 

ointresserade. Både Lindahl (2003, s. 117), Zhai et al. (2014, s. 564, 565) och Murphy et al. 

(2012, s. 430, 432, 433) resultat visar att det är den lärarstyrda undervisningen som främst 

bedrivs ute i skolorna, där eleverna är passiva mottagare av den kunskap som förmedlas. Det 

förekommer sällan att elever får upptäcka kunskap eller söka förståelse genom ett undersökande 

arbetssätt, utan lektionerna bedrivs på ett auktoritärt sätt där elevernas uppgift är att lyssna på 
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läraren, skriva av från tavlan och lära sig fakta utantill. Elever som upplever denna arbetsmetod 

vill inte fortsätta studera naturvetenskap i framtiden framkommer det i Zhai et al. (2014, s. 565) 

studie. Å andra sidan har enstaka elever i Murphy et al. (2011, s. 430) studie upplevt lärarstyrd 

undervisning som något positivt. Vidare skriver forskaren att både induktiva och deduktiva 

undervisningsmetoder är att föredra för att individualisera undervisningen utefter alla elevers 

olika behov. Forskaren kom också fram till, i sitt resultat, att 94 % av eleverna uppfattar att i ett 

no-klassrum ska eleven lyssna, följa instruktioner och vara tyst. 

 

Ett komplement till den lärarstyrda undervisningen är att eleverna får jobba i arbetsboken under 

naturvetenskapstimmarna (Zhai et al. 2014, s. 566; Murphy et al. 2012, s. 431). Lindahls (2003, 

s. 118, 233) studie menar på att läroböckerna är tråkiga i sina layouter och svåra att förstå, därför 

att man måste läsa texterna flera gånger för att sedan lära sig det utantill. Eleverna anser att 

läroböckerna språkar för att all kunskap är på ett visst sätt och att det inte går att ändra på, vilket 

de inte upplever som motiverande. Många elever uttrycker att naturvetenskap är tråkigt på grund 

av den trista klassrumsmiljön visar författarens resultat, och att vistelsen i klassrummet ger en 

deprimerande känsla. Slutsaten Lindahl (2003, s. 118, 233) drar är att klassrumsmiljön 

tillsammans med de tråkiga läroböckerna förmedlar ett budskap som inte bidrar till en positiv 

attityd hos eleverna.  

 

Elever påpekar att innehållet är viktigt i undervisningen, för att den inte ska uppfattas som 

meningslös. Det innehåll eleverna erfar, både i undervisningen och i läroböckerna, förstår de inte 

relevansen av och de har svårt att koppla kunskapen till sitt vardagsliv (Lindahl, 2003, s. 116, 

232; Murphy, 2012, s. 431). Elever från Lindahls (2003, s. 116, 232) studie anser att no- 

undervisningen inriktar sig på fel saker, eftersom de oftast inte förstår vad de har för nytta av det. 

Istället hade de velat erbjudas ett innehåll som förklarar hur och varför de har användning av 

kunskapen, hur vardagsgrejor fungerar, samt något nytt och spännande liknande det innehåll som 

finns med i tidsskrifter och TV-program. Det eleverna anser är roligast inom naturvetenskapen, 

är att få experimentera själva, däremot förstår de sällan fenomenet och lär sig inte så mycket av 

det (Lindahl, 2003, s. 117, 235). När elever inte förstår betydelsen med att lära sig ett visst 

innehåll eller varför de gör en laboration, påverkar det intresset negativt skriver forskaren.     

 

6.3 Det första mötet med naturvetenskap påverkar 

I detta stycke framgår det varför det är viktigt för elever att uppleva naturvetenskap i tidig ålder.   

 

Kombinerad kvalitativa och kvantitativa studier 

Eleverna i Lindahls (2003, s. 115, 205, 231) studie poängterar vikten av att börja med 

naturvetenskap tidigare. De jämför med andra ämnen och menar på att kartor och geografi kan 

vara komplicerat, men eftersom de hållit på med det sen årskurs ett och svårighetsgraden ökat 

successivt så underlättar det längre fram i studierna. I årskurs sex blir det mycket nytt inom 

naturvetenskapen, med många svåra begrepp som ska förstås och läras in. Eleverna anser att det 

hade underlättat om de fått leka in ämnet i grundskolans tidigare år och fått möjlighet att lära sig 

grunden tidigare. De menar också att biologi är lättare än fysik och kemi eftersom de har haft 

ämnet sedan de gick på förskolan och bär med sig förförståelser om olika aspekter inom ämnet, 

vilket gör det lättare att utöka sin kunskap. Det visar sig också i Lindahls (2003, s. 230) resultat 

att intresset för biologi ökar fram till årskurs nio, i jämförelse med kemi och fysik. Forskaren 

menar att elever upplever kemi och fysik som svåra och att de inte förstår ämnena, vilket gör att 
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de blir mindre intresserade. Tappar eleverna intresset så presterar de inte lika bra och då är det 

ännu svårare att få tillbaka en positiv känsla till ämnena.  

 

Elever intervjuades i årskurs fem i Lindahls studie (2003, s. 107, 115, 187, 196, 205, 214, 218, 

230-231) om vad de har för tidigare erfarenheter inom naturvetenskap. Eleverna visar sig ha en 

begränsad erfarenhet och för de flesta är naturvetenskap ett okänt begrepp, sammanfattar Lindahl 

sitt resultat. Undervisning i naturvetenskap har främst bedrivits inom biologiämnet och det 

eleverna erfarit från grundskolan är några enstaka experiment om vatten eller elektricitet, 

naturprojekt och pysseldagar. Kemi och fysik är begrepp som eleverna enbart hört talas om, men 

inte fått vidare förståelse för vad ämnena innefattar. Studien visar att eleverna inte har någon 

negativ bild av naturvetenskap i årskurs fem och de ser fram emot att börja studera ämnena mer 

ingående i årskurs sex och framåt. Studien som Murphy et al. (2012, s. 430-433) genomfört visar 

däremot att eleverna har en negativ bild av naturvetenskapsundervisningen från grundskolans 

tidigare år och erfar en lärarstyrd undervisning, där deras uppgift är att skriva av från tavlan, 

lyssna på läraren och arbeta i arbetsboken eller göra stenciler. Turner och Ireson (2010, s. 129) 

menar även dem att elever från årskurs två tappar sitt intresse för naturvetenskap någonstans på 

vägen fram till årskurs sex. När eleverna sedan når grundskolans senare år har de skapat sig en 

fientlig attityd till naturvetenskap. Upplevelser och erfarenheter från undervisning i 

naturvetenskap påverkar elevernas fortsatta strävan efter kunskap och deras framtida karriärsval 

(Zhai et al. 2014, s. 565).   

 

Intresset för naturvetenskap formas i tidig ålder och redan i årskurs fem-sex har de flesta elever 

tankar om vad de vill göra i framtiden (Lindahl, 2003, s. 161, 233, 241; Turner & Ireson, 2010, s. 

130). No-ämnena är fortfarande främmande för elever i årskurs fem, vilket bidrar till att det inte 

hunnits skapa något intresse för naturvetenskap vid den åldern och inga tankar har då kunnat 

uppstå om att vidareutbilda sig inom ämnena vid senare studier (Lindahl, 2003, s. 233, 241). Om 

det ska finnas en chans att eleverna ska börja intressera sig för naturvetenskap, måste de få en 

positiv bild av naturvetenskap tidigare i livet (Lindahl, 2003, s. 233, 241; Turner & Ireson, 2010, 

s. 130). Bristen på erfarenhet menar Zhai et al. (2014, s. 570) kan också påverka elevernas 

intresse negativt eftersom de bildar sig missuppfattningar om vad yrkesverksamma forskare 

faktiskt gör, genom att titta på populärkultur. Missuppfattningarna är att yrket är farligt att utöva 

och att man som forskare arbetar ensam för att lösa problem. Detta kan leda till att eleverna inte 

vill skaffa sig en karriär som forskare.   

 

6.4 Sammanfattning 

 

Ett undersökande arbetssätt stimulerar och engagerar majoriteten av elever. Intresset för 

naturvetenskap ökar när eleverna får arbeta gemensamt med att lösa problem, utföra experiment 

och dra slutsatser. Den undervisning som bedrivs i skolorna är kritiserad eftersom eleverna erfar 

en lärarstyrd undervisning där eleverna är passiva mottagare av kunskap, vilket bidrar till ett 

sviktande intresse. En viktig aspekt är att börja undervisa naturvetenskap redan i grundskolans 

tidigare år eftersom forskningsresultaten visar på att det underlättar för elevernas 

kunskapsinlärning när svårighetsgraden ökar successivt. 
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7. Diskussion     

 

I detta kapitel diskuterar vi för- och nackdelar med våra metodval och väger resultatets 

synvinklar emot varandra för att komma fram till en slutsats.    

 

 

7.1 Metoddiskussion     

 

Utifrån vår problemformulering, påbörjade vi en litteratursökning där syftet var att ta reda på 

bakgrundsfakta till området. När vi hade tillräckligt med mycket kunskap kring vårt problem 

kom vi fram till ett syfte. Vi gjorde en manuell sökning, då vi utifrån relevant litteraturs 

referenslistor, hittade ett flertal intressanta avhandlingar och artiklar som berörde vårt 

ämnesområde. När sökningar gjordes i databaser och i tidskrifter var det värdefullt att använda 

engelska sökord, eftersom sökning av svenska begrepp inte gav oss några direkta resultat. En 

svårighet var att översätta våra svenska sökord till nya definierade begrepp på engelska, eftersom 

det inte gick att göra en direkt översättning och vi var tvungna att använda oss av flera 

sammansatta sökord.  

  

För att begränsa och utvidga våra sökord inkluderade vi de booleska-operatorerna AND och/eller 

OR. Operatoren NOT valde vi att exkludera eftersom den inte var relevant för vår sökning. 

Genom att komponera de olika sökbegreppen med hjälp av de booleska-operatorerna, gav de oss 

mindre men mer relevanta träffar. Om vi inte hade använt dessa hade vi möjligtvis fått fler träffar 

men de relevanta träffarna hade varit svårare att hitta.   

 

De artiklar som vi inkluderade i vår studie påträffades genom fritextsökning, som gjorde att vi 

upptäckte ett flertal intressanta artiklar. Nackdelen med fritextsökning är att det kan bli väldigt 

långa träfflistor och att valda sökord inte stämmer överens med författarens valda nyckelord, och 

därför kan man riskera att missa relevant material (Barajas Eriksson, 2013, s. 81). Därför hade en 

kombination av både fritextsökning och ämnesordssökning möjligtvis gjort att vi funnit fler 

intressanta träffar. Det är en av anledningarna till att vår studie bygger på åtta vetenskapliga 

texter.  

 

Vår studie består av sju vetenskapliga artiklar och en avhandling. Ett annat motiv till att vårt 

resultat bygger på åtta vetenskapliga texter var för att vi endast intresserade oss för aktuell 

forskning för att studien skulle bli väsentlig. Med aktuell forskning menar vi det som publicerats 

från år 2000 och framåt. Om vi inte hade bundit oss till aktuell forskning hade vi kunnat 

inkludera fler vetenskapliga artiklar och vårt resultat hade möjligtvis kunnat bli mer tillförlitligt. 

I vår forskningsöversikt använde vi oss av fyra kvalitativa datainsamlingsstudier och fyra artiklar 

med kombination av kvantitativa och kvalitativa ansatser. Användning av kombinerad ansats är 

enligt Eriksson Barajas (2013, s. 57) en fördel för att belysa olika synvinklar av ett fenomen. En 

styrka med vår litteraturstudie, är att sammankopplingen av olika datainsamlingsmetoder ökar 

vårt resultats trovärdighet.  

  

Vi granskade artiklarna utifrån deras reliabilitet och validitet. Enligt Bryman (2011, s. 49-51) är 

reliabilitet undersökningens pålitlighet, alltså om resultatet blir detsamma eller varieras om man 



16 
 

gör en undersökning flera gånger. Validitet är enligt författaren om studiens resultat svarar på det 

som är avsett att mätas. Vår forskningsöversikt är trovärdig genom att den bygger på 

vetenskapligt granskade artiklar vars resultat liknar varandras. Detta liknande resultat i våra 

studier bidrar också till att den är extern valid, som enligt Bryman (2011, s. 51) är när resultatet i 

undersökningen kan generaliseras utöver den specifika undersökningskontexten. Däremot kan vi 

inte säga att den är helt generaliserbar eftersom urvalet är av betydande vikt och den utger bara 

en liten del av världens population.  

 

Sju av studierna ansåg vi överensstämde eftersom deras resultat svarade på deras syfte. De 

studier som erhöll kombinerade ansatser var också reliabla eftersom flera datainsamlingsmetoder 

visade på liknande resultat. Vi valde däremot att ha med en kvalitativ studie som vi ansåg var 

mindre trovärdig, eftersom undersökningen erhöll en metod som bestod av gruppintervjuer, där 

lärarna påverkade varandra eftersom de arbetade tillsammans och hade ett likadant synsätt. 

Däremot så visade studien på liknande resultat som de andra inkluderade studierna, vilket vi 

tyckte bidrog till att resultatet stärktes i denna artikel.  

 

Studierna i vår resultatdel var genomförda i Sverige, Irland, England, Singapore, Danmark, Kina 

och Australien. Vi kan både se svagheter och styrkor med att vår litteraturstudie inte var 

begränsad till svensk forskning, utan tillhandahåller internationella forskningsresultat. En styrka 

med den geografiska spridningen är att vi har kunnat uppmärksamma att det globalt diskuteras 

om hur man ska arbeta med naturvetenskap och att ett sviktande intresse hos elever gentemot 

naturvetenskap inte enbart finns i de svenska skolorna. Vi jämförde den internationella 

forskningen med den svenska forskningen inom området, och resultatet i studierna styrker 

varandra, vilket bidrog till att vårt resultat blev mer reliabelt. Däremot är det bekymmersamt att 

den svenska forskningen är begränsad, om det är så att de svenska skolorna inte uppmärksammat 

problemområdet eller om forskare inte intresserar sig för hur elevers attityder påverkas av 

undervisning i naturvetenskap i tidigare årskurser. Eftersom vi kan se att elever erfar en 

undervisning som bidrar till ett sviktande intresse, anser vi att forskning inom detta område bör 

vara högaktuellt. Vi vill att dagens elever ska kunna bidra till att följa med i den globala 

utvecklingen i framtiden och måste därför bli mer intresserade av naturvetenskap för att engagera 

sig i det. Orsaken till att vi inte hittade så mycket forskning som var publicerad på svenska, kan 

ha sin förklaring i att svenska forskare vill att deras forskning ska nå ut till en större mängd 

läsare och väljer därmed att publicera sin studie på engelska.  

 

Vi har tittat på vilka perspektiv de inkluderade studierna använt sig av när de genomförde sina 

undersökningar, för att få syn på vad forskarna lade fokus på. I vissa av artiklarna var det inte 

angett vilket perspektiv de utgått ifrån, fyra stycken har utfört sina undersökningar induktivt, en 

har använt sig av öppen kodning som tillåter forskarna att göra egna tolkningar. Vid ett induktivt 

angreppssätt är teorin resultatet, där teoretiska idéer uppkommer från den insamlade datan istället 

för, som vid en deduktiv studie, formulera teorin innan datainsamlingen påbörjades (Bryman, 

2011, s. 26-29). Vi tyckte det var svårt att se vilket perspektiv forskarna använt sig av, eftersom 

flertalet studier vi valt att analysera, inte hade nämnt sitt perspektiv eller var publicerade på 

engelska. Varför det var svårare att se vilket perspektiv det var när studien var publicerad på 

engelska är för att vårt ordförråd och språkkunskaper är begränsade.    
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7.2 Resultatdiskussion 

 

I vår studie intresserade vi oss för hur undervisning i naturvetenskap ska bedrivas för att utveckla 

ett positivt intresse hos eleverna. Ett naturvetenskapligt tänkande hos barn utvecklas när de får 

arbeta i naturvetenskapliga kontexter (Eshach & Fried, 2005, s. 332-333). Flera av våra studiers 

resultat visar att när elever får vara som ”riktiga” forskare i undervisningen, genom att de 

designar egna metoder för att lösa problem, formulera hypoteser och utföra experiment, blir de 

som mest engagerade i det naturvetenskapliga arbetssättet och de får en djupare förståelse för de 

olika fenomenen (Murphy et al. 2012, 426, 431; Zhai et al. 2014, s. 568-569; Turner & Ireson, 

2010, 124; Song & Cheung Kong, 2013, s. 231-233). Grupparbeten är en arbetsform som elever 

uttrycker stor entusiasm för, med motivering att man lär sig mer genom att lyssna på varandra 

och undervisningen blir roligare om man får experimentera och lösa problem tillsammans (Zhai 

et al. 2014, s. 564; Turner & Ireson 2010, s. 124; Murphy et al 2012, s. 427- 429). Forskning 

visar att ett undersökande arbetssätt är ovanligt ute i skolorna, då no-undervisningen främst styrs 

av lärarledda lektioner där syftet är att elever ska lära sig kunskap genom att skriva av från 

tavlan, läsa i läroböcker och göra stenciler (Lindahl, 2003, s. 117; Zhai et al. 2014, s. 564, 565; 

Murphy et al. 2012, s. 430, 432, 433). Vi ifrågasätter och tycker det är märkligt att majoriteten av 

forskning visar att elever erfar en undervisning som strider mot hur undervisning ska bedrivas, 

enligt forskning, för att elever ska utveckla en positiv attityd till naturvetenskap. En anledning till 

varför ett undersökande arbetssätt utesluts kan vara, som Helldén et al. (2005, s. 76) skriver, att 

lärare känner sig osäkra på vad eleverna lär sig vid denna arbetsform. Vi tror att bristen på ett 

undersökande arbetssätt är den största bidragande faktorn till TIMSS (Skolverket, u.å.) resultat 

som visar att eleverna har tappat sitt intresse för ämnet i årskurs 8, eftersom forskning visar att 

när elever får arbeta undersökande lär de sig mer, får en bättre förståelse för olika fenomen och 

minns den inlärda kunskapen längre (Murphy el at. 2012, s. 426, 431; Song & Cheung Kongs 

2014, s. 231-233). 

 

Ett flertal grundskolelärare saknar tidigare erfarenhet av naturvetenskap vilket bidrar till ett 

sämre självförtroende vid undervisning inom ämnena menar Harlen (1997, s. 335). 

Konsekvensen vi kan se ute i praktiken är att lärare väljer att fokusera mer på t.ex. biologi, som 

de känner sig säkrare med att undervisa, och undviker ämnena kemi, fysik och teknik, vilket 

även Harlen och Lindahl förtydligar är fallet. Resultatet från Lindahls studie (2003, s. 115, 205, 

230-231) menar att om elever inte kommer i kontakt med kemi och fysik vid tidig ålder blir det 

svårare för eleverna att skapa sig ett positivt intresse för ämnena i högre årskurser. Detta 

eftersom att ämnena blir svåra med mycket nya begrepp som ska läras in och förstås, vilket 

många elever har problem med. Vi anser att repetition är en viktig faktor inom alla ämnen för att 

kunna ta till sig kunskap, vilket eleverna inte får när de inte kommer i kontakt med de 

naturvetenskapliga begreppen förrän i de senare årskurserna. Å andra sidan får användandet av 

begreppen i tidigare årskurser inte gå till överdrift och de måste sättas in i relevanta sammanhang 

för att lärande ska ske. Eleverna i Lindahls studie jämför med ämnet biologi som de haft sedan 

de var små, och menar att ämnet är mer intressant eftersom svårighetsgraden ökat successivt och 

den tidigare kunskap de skapat sig nyttjas vid inlärning av ny kunskap. Vi instämmer med 

Lindahls slutsats att det är viktigt att börja med naturvetenskap redan vid första kontakten med 

skolvärlden, för att eleverna ska få en möjlighet att skaffa sig en uppfattning och ett intresse för 

ämnena. 
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Studien som Lindahl (2003, s. 107, 115, 187, 196, 205, 214, 218, 230-231) har genomfört visar 

att elever i årskurs fem har liten erfarenhet av naturvetenskapsämnena från grundskolans tidigare 

år och ser fram emot att få lära sig mer inom ämnena i årskurs sex och framåt. Däremot visar 

resultaten i Murphy et al. (2012, s. 430-433) och Turner och Iresons (2010, s. 129) studier att 

elevers intresse redan har sviktat när de börjar årskurs sex och att de bär med sig en negativ bild 

av no-undervisningen från grundskolans lägre årskurser. Vi tror att resultaten skiljer sig åt för att 

studierna är genomförda i olika länder och att lärarna i den svenska skolan börjar undervisa 

naturvetenskap senare eller i mindre omfattning än vad lärarna i de andra länderna har gjort. 

Detta bidrar till att de svenska eleverna inte hinner bilda sig några åsikter eller attityder gentemot 

ämnena (Lindahl, 2003, s. 233, 241). Eleverna i de andra länderna har erfarit tillräckligt med 

undervisning i naturvetenskap för att ha kunnat utveckla en negativ attityd, och ser därför inte 

fram emot vidare studier. Vi ifrågasätter Lindahls (2003, s.107, 115, 187, 196, 205, 214, 218, 

230-231) resultat, att elever har en begränsad erfarenhet av no-undervisning, eftersom det tydligt 

står i både nya och gamla läroplanen (1994; 2011) att eleverna ska kunna använda sina 

naturvetenskapliga kunskaper från grundskolans lägre årskurser för vidare studier, vilket 

eleverna i Lindahls resultat bekräftar att de inte kan inom naturvetenskapsämnena. Båda fallen 

anser vi är oroväckande, då vårt resultat visar att elever måste få en positiv upplevelse av 

naturvetenskap i tidig ålder för att de ska kunna bilda sig ett intresse samt bekanta sig med 

ämnena för att underlätta kunskapsinlärningen när svårighetsgraden ökar (Lindahl, 2003, s. 115, 

205, 231, 233, 241; Helldén et al. 2005, s. 39; Eshach & Fried, 2005, s. 332-333). En negativ 

upplevelse, som majoriteten av eleverna i samtliga resultat erfarit, bidrar till att eleverna inte vill 

fortsätta studera eller satsa på en karriär inom no-ämnena (Zhai et al. 2014, s. 565).    

 

Innehållet som eleverna erfar är de kritiska mot eftersom de inte förstår relevansen av det och 

kan inte koppla det till sina vardagsliv (Lindahl, 2003, s. 116, 232; Murphy et al. 2012, s. 431). 

Även läroböckerna bidrar till ett negativt intresse hos eleverna eftersom de uppfattas som tråkiga 

med ett innehåll som inte utgår från elevernas intresse (Lindahl, 2003, s. 118, 233). Vi anser att 

läroböckerna eller lärarhandledningen fungerar som ett hjälpmedel för många lärare och 

inspirerar och i vissa fall styr hur undervisningen utformas och vilket innehåll som tas med. 

Läroböckerna bör anpassas mer utifrån elevernas erfarenheter och intressen för att eleverna ska 

kunna relatera till innehållet och för att lärare ska få tips och idéer för hur undervisningen kan 

bedrivas. Vi har, under vår verksamhetsförlagda utbildning, upplevt att tillgången på 

lärarhandledningsböcker inom no är begränsad i jämförelse med t.ex. svenska och matematik. En 

slutsats vi drar av detta är att no-undervisningen möjligtvis hade prioriterats mer i grundskolans 

tidigare år om det hade funnits lika mycket hjälpmedel för lärare inom naturvetenskap som i 

andra ämnen.  

 

 8. Konklusion  

 

Utifrån resultatet i vår litteraturstudie konstateras det att naturvetenskapsundervisningen i 

grundskolans tidigare år har en betydande roll för hur elevernas framtida attityd kommer bli 

gentemot ämnena. I studien framkommer det att om naturvetenskapsundervisning bedrivs på ett 

lekfullt sätt i grundskolans tidigare år, underlättar det för eleverna när kunskapsnivån successivt 

ökar vid stigande årskurser, eftersom det är lättare att lära sig nytt när man har en tidigare 

förförståelse att utgå ifrån. Ett praktiskt och undersökande arbetssätt, med ett relevant innehåll 
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som är nära relaterat till elevernas tidigare erfarenheter, intresserar majoriteten av elever och 

anses vara mer lärorikt i jämförelse med den traditionella, lärarstyrda undervisningen. När 

eleverna får undersöka och lösa problem, själva eller tillsammans med andra, använda sina 

sinnen och befinna sig i en passande kontext, utvecklar de ett positivt intresse och djupare 

förståelse för olika fenomen och minns den inlärda kunskapen längre. Tyvärr visar vår studie att 

den traditionella undervisningen främst bedrivs ute på skolorna idag, där eleverna är passiva 

mottagare av kunskap genom att lyssna på läraren, arbeta i arbetsbok och skriva av från tavlan. 

Dessa arbetsmetoder bidrar till ett sviktande intresse, eftersom undervisningen blir enformig 

samt att arbetsmetoderna inte engagerar eller aktiverar eleverna.  

 

Elevernas intresse och framtida karriärsval tycks påverkas av flera olika faktorer t.ex. hur och i 

vilken omfattning de bekantar sig med naturvetenskap i grundskolans tidigare år, vilka 

undervisningsmetoder de erfar, vilket innehåll som erbjuds, lärarnas kompetens och kunskaper 

samt förkunskaper i förhållande till att lära sig ny kunskap.  

 

9. Implikation 

 

Genom denna litteraturstudie har vi fått syn på att det behövs mer forskning för hur man ska 

arbeta med naturvetenskap i årskurs F-3 för att väcka ett intresse hos eleverna, samt forskning 

hur det påverkar elevernas framtida attityd till ämnena om man börjar med att undervisa 

naturvetenskap tidigt. Vi hade velat se att en longitudinell studie genomfördes, liknande den 

studie Lindahl (2003) utförde, eftersom en sådan undersökning på ett bra sätt kan belysa hur 

undervisning i de lägre årskurserna påverkar och utvecklar elevernas attityd till naturvetenskap. 

Varför vi anser att det behövs göras en ny studie är för att Lindahls (2003) studie genomfördes 

för flera år sedan och skolverksamheten har förhoppningsvis förändrats och utvecklats sedan 

dess. Däremot tror vi inte att det är tillräckligt att endast undersöka hur undervisning ska 

bedrivas, utan vi måste även se utifrån hur lärare förhåller sig till naturvetenskap. 

 

Vår tanke är att grundskolelärarnas erfarenheter inom naturvetenskap påverkar undervisningen 

och därmed elevernas intresse för det. Genom att genomföra en undersökning där man studerar 

lärarnas kunskaper och förhållningssätt till naturvetenskap och dess påverkan på undervisningen, 

hade man möjligtvis kunnat få en förklaring till det sviktande intresse TIMSS (Skolverket, u.å) 

resultaten visar. För att kunna åtgärda och förbättra något måste man hitta kärnan i problemet.   

 

Vi vill även väcka funderingar hos lärarna om deras undervisning väcker nyfikenhet hos eleverna 

och om de får en möjlighet att bilda sig ett intresse för naturvetenskap för att vilja studera 

ämnena vidare. 
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Tabell 1. Sökhistorik         Bilaga A 

 

Datum Databas Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

abstracts 

Urval 1 Urval 2  

2015-03-09 ERIC "science education" 

AND ("positive 

attitude" OR attitude*) 

AND "primary 

school" 

86 4 0 0 

2015-03-09 ERIC "Science education" 

AND "primary 

school" AND "Science 

inquiry" 

1 1 1 1 

2015-03-09 ERIC "science education" 

AND "primary 

school" AND 

("positive attitudes" 

OR "emotional 

engagement" ) 

9 1 1 0 

2015-03-09 ERIC science* AND 

("student attitudes" 

OR "student 

interests") AND 

"primary school" 

111 6 2 1 

2015-03-09 ERIC science* AND 

("student attitudes" 

OR "scientific 

attitudes") AND 

"attitude change" 

324 4 1 1 

2015-03-09 ERIC science* AND 

"primary school" 

AND ("attitude 

change" OR "student 

attitudes") 

107 5 2 1 

2015-03-10 ERIC "Science"  AND 

"primary school" 

AND "attitude 

change" 

15 2 1 0 
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Tabell 2. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod       Bilaga B:1  

 

Publikati

onsår 

Utgivare 

Databas(er) 

Sökord/ 

Kriterier/ 

Inklusions- 

och 

exklutionskr

iterier 

Författare Titel Syfte Metod Urval/ Bortfall Slutsats/ Resultat 

2013 

 

Nordina 

 

Inklusionskr

iterier: 

English, 

2000-2015, 

peer 

reviewed, 

kvalitativa 

och 

kombinerad 

kvalitativa 

och 

kvantitativa 

ansatser. 

Johansson, 

A-M & 

Wickman 

P-O 

Selektiva 

traditioner i 

grundskolans 

tidigare år: 

Lärares 

betoningar av 

kvalitéer i 

naturvetenska

psundervisnin

g.  

Syftet är att 

belysa selektiva 

traditioner i 

naturvetenskap 

i grundskolans 

tidigare år. 

En kvalitativ 

ansats med 

semistruktrerade 

intervjuer. Både 

gruppintervjuer 

och intervjuer med 

enskilda lärare 

genomfördes.  

Urval: I studien deltog 

20 lärare vid 13 

tillfällen, alla lärare 

som deltog hade 

arbetat aktivt med ett 

gemensamt tema.  

Bortfall: ej angivet. 

Denna studie belyser 

fyra traditioner med 

olika kvalitéer inom 

varje tradition, som 

enligt lärarna har 

betydelse för 

elevernas  fortsatta 

utveckling. 
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Tabell 2. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod       Bilaga B:2 

 

Publikation

sår 

Utgivare 

 

Databas(er) 

Sökord/ 

Kriterier/ 

Inklusions- 

och 

exklutionskr

iterier 

Författare Titel Syfte Metod Urval/Bortfall Slutsats/ Resultat 

2014 

 

Nordina 

Inklusionskr

iterier: 

English, 

2000-2015, 

peer 

reviewed, 

kvalitativa 

och 

kombinerad 

kvalitativa 

och 

kvantitativa 

ansatser.  

Löfgren, R, 

Schoultz, J, 

Johnsson, 

K & 

DominoOs

tergaard, L. 

Engagerade 

samtal i det 

naturvetenska

pliga 

klassrummet. 

Syftet är att 

beskriva vilka 

sätt eleverna 

engageras i 

produktiva 

samtal.  

En kvalitativ 

studie där både 

observationer 

och intervjuer 

genomfördes i 

anslutning 

tillvarandra. 

Ljudupptagning 

används vid 

observationer. 

Urval: Fallstudien 

genomfördes i en 

svensk skola och en 

dansk skola. 

Eleverna som 

deltog var 12 år 

gamla.  

Bortfall: ej angivet. 

Slutsatsen de drar är 

att 

klassrumskommunik

ationen ska fokusera 

på vardagshändelser. 

Introduktion och 

sammanfattning inom 

ett temaområde är 

viktigt för elevernas 

engagemang.  
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Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod       Bilaga B:3 

 

Publikations

år  

Utgivare 

Databas(er

) Sökord/ 

Kriterier/ 

Inklusions- 

och 

exklutions

kriterier 

Författare Titel Syfte Metod Urval/Bortfall Slutsats/ Resultat 

2014  

 

Educational 

Media 

International 

ERIC/ 

"Science 

education" 

AND 

"primary 

school" 

AND 

"Science 

inquiry" 

Inklusions

kriterier: 

English, 

2000-2015, 

peer 

reviewed, 

kvalitativa 

och 

kombinera

d 

kvalitativa 

och 

kvantitativ

a ansatser. 

Song, Y & 

Cheung 

Kong, S 

Going beyond 

textbooks: a 

study on 

seamless 

science inquiry 

in an upper 

primary class. 

Studiens syfte är 

att ta reda på hur 

eleverna utvecklar 

redan existerande 

kunskap och 

arbetsmetoder 

inom 

naturvetenskap. 

En kvalitativ 

metod där sex 

lektioner, med 

ett undersökande 

arbetssätt, 

observerades 

under två 

veckors tid.    

Urval: 

Genomfördes i en 

årskurs fyra i en 

skola i Hong-

kong. Klassen 

bestod av 15 tjejer 

och 12 killar.  

Bortfall: ej 

angivet. 

Slutsatsen de drar är 

att genom ett 

undersökande 

arbetssätt hjälper 

det eleverna att 

lättare minnas 

naturvetenskapliga 

fenomen och de får 

en ökad förståelse 

utifrån tidigare 

kunskap.  



27 
 

Tabell 2. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod      Bilaga B:4 

 

Publikatio

nsår  

Utgivare 

Databas(er) 

Sökord/Kriterier/ 

Inklutions- och 

exkluktionskriterier 

Författare Titel Syfte Metod Urval/Bortfall Slutsats/Resultat 

2002 

 

Research 

in Science 

Education 

ERIC/ 

science* AND 

"primary school" 

AND ("attitude 

change" OR 

"student attitudes") 

Inklusionskriterier: 

English, 2000-2015, 

peer reviewed, 

kvalitativa och 

kombinerad 

kvalitativa och 

kvantitativa 

ansatser. 

Appelton, K  Science 

Activities that 

work: 

Perceptions of 

primary 

school 

teachers 

Syftet med studien 

är att förstå vad 

lärare menar med 

“aktiviteter som 

fungerar” när de 

planerar 

undervisning i 

naturvetenskap. 

En kvalitativ 

ansats där 

intervjuer och 

observationer 

genomfördes. 

Urval: 20 

lärare från 

fyra 

grundskolor 

intervjuades 

och fyra blev 

observerade 

på två olika 

skolor. 

Bortfall: ej 

angivet.  

Resultat i denna 

studie är att lärare 

har olika 

synvinklar på 

vilka aktiviteter 

som fungerar och 

de skiljer sig 

beroende på 

vilken 

arbetsmetod 

läraren använder 

sig av i sin 

undervisningen. 
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Tabell 2. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ och kvantitativ metod     Bilaga B:5 

 

Publikation

sår 

Utgivare 

Databas(er) 

Sökord/Krite

rier/Inklutio

ns- och 

exkluktionsk

riterier 

 

Författare  Titel Syfte Metod Urval/ Bortfall Slutsats/ Resultat 

2013 

Internation

al Journal 

of Science 

Education  

Inklusionskr

iterier: 

English, 

2000-2015, 

peer 

reviewed, 

kvalitativa 

och 

kombinerad 

kvalitativa 

och 

kvantitativa 

ansatser. 

Zhai, J, 

Jocz, J & 

Tan, A-L   

“Am I like a 

Scientist?”: 

Primary 

children’s 

images of 

doing science 

in school 

Syftet är att 

undersöka hur 

elever ser sig 

själva som 

forskare och 

naturvetenskapse

lever.  

En kombinerad 

kvalitativ och 

kvantitativ ansats. 

Observation på två 

skolor, fem veckor på 

varje. Ritenkäter, 

enkäter och 

intervjuer.   

Två högpresterade 

skolor, där fem 

stycken klasser i 

årskurs 4 på varje 

skola deltog. I varje 

klass blev sex-åtta 

elever intervjuade, 

totalt 36 elever.  

Bortfall: ej angivet. 

Ett undersökande 

arbetssätt och 

grupparbeten 

engagerar eleverna 

mest och får dem 

att känna sig som 

riktiga forskare. 

Däremot är det 

mest vanligt med 

lärarledd 

undervisning 

genom att lyssna 

och göra som 

läraren säger.  
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Tabell 2. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ och kvantitativ metod     Bilaga B:6 

 

Publikation

sår 

Utgivare 

Databas(er) 

Sökord/Kriterier/

Inklutions- och 

exkluktionskriter

ier 

Författare Titel Syfte Metod Urval/ Bortfall Slutsats/ Resultat  

2010 

Educationa

l Studies 

ERIC/ science* 

AND ("student 

attitudes" OR 

"scientific 

attitudes") AND 

"attitude change" 

Inklusionskriteri

er: English, 

2000-2015, peer 

reviewed, 

kvalitativa och 

kombinerad 

kvalitativa och 

kvantitativa 

ansatser.   

Turner, S & 

Ireson, G.  

Fifteen 

pupils’ 

positive 

approach to 

primary 

science: when 

does it 

decline?  

Syftet är att 

undersöka 

elevers 

attityder till 

naturvetenskap 

utifrån 

Klopfers 

teman.  

En kombinerad 

kvalitativ och 

kvantitativ 

ansats med 

semistrukturera

de 

gruppintervjuer 

och 

paruppgifter i 

årskurs 2 och 

observationer 

och enkäter i 

årskurs 6.  

Urval: Två 

grundskolor i 

årskurs 6 deltog 

genom att göra 

enkäter, sex skolor 

i årskurs två 

deltog genom att 

göra paruppgifter 

och 

gruppintervjuer.  

Borfall: ej angivet.   

Resultatet visar på att 

yngre elever har en 

mer positiv attityd till 

naturvetenskap än 

vad elever i årskurs 6 

har.  
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Tabell 2. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ och kvantitativ metod     Bilaga B:7 

 

Publikati

onår 

Utgivare 

Databas(er) 

Sökord/ 

Kriterier/Inkluti

ons- och 

exkluktionskrit

erier 

Författare Titel Syfte Metod Urval/ Bortfall Slutsats/ Resultat 

2011 

Research 

of 

Science 

education 

ERIC- 

science* AND 

("student 

attitudes" OR 

"student 

interests") 

AND "primary 

school" 

Inklusionskriter

ier: English, 

2000-2015, 

peer reviewed, 

kvalitativa och 

kombinerad 

kvalitativa och 

kvantitativa 

ansatser. 

Murphy, 

C, 

Varley, J 

& Veale, 

Ó. 

I´d rather 

they did 

Experimen

ts with 

us...Than 

just 

Talking: 

Irish 

Children’s 

Views of 

Primary 

Syftet är att 

upptäcka olika 

undervisningsmetod

er som eleverna 

erfar under 

naturvetenskapstim

marna, elevernas 

erfarenheter av 

induktiva och 

deduktiva 

undervisningsmetod

er och deras attityd 

till naturvetenskap i 

skolan. 

Kombinerad 

kvalitativ och 

kvantitativ ansats. 

Enkätundersökning 

och djupgående 

fallstudier som 

inkluderade 

observationer och 

semistrukturerade 

gruppintervjuer.  

Ett slumpmässigt 

urval av 70 skolor 

med klassnivåer från 

årskurs 3 till årskurs 

6 deltog i 

enkätundersökningen

. Varje skola hade en 

slumpmässigt urvald 

klass som deltog. 

Totalt 1526 elever. 

Ett 

bekvämlighetsurval 

gjordes vid 

fallstudien med 11 

deltagande skolor.    

Bortfall: ej angivet. 

Elever visar störst 

entusiasm när de 

får arbeta 

undersökande och 

minst när de får 

skriva och läsa. 

Dominerande 

undervisning är 

när läraren styr 

och eleverna får 

skriva av från 

tavlan. Resultatet 

visar på att 

eleverna behöver 

erfara mer 

deduktiva 

arbetsmetoder.  
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Tabell 2. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ och kvantitativ metod     Bilaga B:8 

 

 

Publikati

onsår 

Utgivare 

Databas(er) 

Sökord/ 

Kriterier/Inkl

utions- och 

exkluktionskri

terier 

Författare Titel Syfte Metod Urval/ Bortfall Slutsats/ Resultat 

2003 

Acta 

universita

tis 

Gothobur

gensis 

Inklusionskrit

erier: English, 

2000-2015, 

peer 

reviewed, 

kvalitativa 

och 

kombinerad 

kvalitativa 

och 

kvantitativa 

ansatser. 

Britt 

Lindahl 

Lust att lära 

naturvetensk

ap och 

teknik? En 

longitudinell 

studie om 

vägen till 

gymnasiet 

 

Syftet är att 

undersöka hur 

elevers attityd 

och intresse för 

naturvetenskap 

och teknik 

utvecklas och 

förändras från 

skolår 5  

genom resten 

av grundskolan 

och vilka 

faktorer som 

påverkar deras 

val av program 

till gymnasiet.  

 

En 

kombinerad 

kvalitativ och 

kvantitativ 

studie med 

observationer, 

semistrukturer

ade intervjuer 

och enkäter.   

 

Urval: 

Bekvämlighetsurvalmed 

en skolenhet i en 

medelstor svensk 

kommun   med samtliga 

elever i en årskull, totalt 

ca 100 elever.  

Bortfall: När 

datainsamlingen 

påbörjades fanns de 84 

elever, vid den sista 

intervjun fanns 70 kvar. 

52, varav 28 flickor och 

24 pojkar, har deltagit 

vid samtliga 

datainsamlingar. 

Gruppen har varit 

ungefär lika stor med 14 

elever som deltog i 

årskurs 5 har ersatts med 

15 nya i årskurs 9.   

 

Resultatet visar på att 

elever har en liten 

erfarenhet av 

naturvetenskap vid skolår 

5, och har inte skapat sig 

någon attityd eller 

intresse. Vid vidare 

studier blir de besvikna 

över innehållet och hur 

undervisingen bedrivs 

vilket gör att de bildar en 

negativ attityd till 

ämnena. Valet till 

gymnasiet har de flesta en 

bild av redan vid skolår 5, 

en bild som för många 

följer med enda tills 

gymnasievalet.  
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