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Förord 
 

För snart fyra år sedan började resan mot att bli lärare, en resa som jag många gånger fått 

försvara att jag hoppat på men som jag aldrig någonsin själv har tvekat på. I början av detta 

år, 2018, var det dags att påbörja det arbete som skulle knyta ihop dessa fyra år, 

examensarbetet. En resa som inte varit spikrak men som har varit otroligt lärorik och rolig. 

Jag vill börja med att tacka handledare, lärare och kollegor för det ni bidragit med under dessa 

år, och som hjälpt mig på resan mot detta examensarbete. Jag vill också tacka min man, 

Mathias, för hans tålamod med den frustration som många gånger uppkommit under resans 

gång, även för att han varit mitt bollplank, för hans tålamod när mycket av min 

tankeverksamhet gått åt till detta arbete, och självklart för hans ständig stöd genom dessa år – 

utan honom hade detta inte varit möjligt. Tack till Andrea som funnits som ett ständigt 

bollplank under denna vår. Hon har även pushat och peppat mig med såväl hejarop som 

beröm för mitt driv – tack. Sist men absolut inte minst så vill jag tacka mina stöttepelare 

genom såväl detta arbete som genom hela min utbildning, Anna och Pernilla – utan er hade 

denna resa inte varit densamma, tillsammans gjorde vi det. 

 

 

 

  



  

 

 

Sammanfattning 

 
Syfte: Syftet med detta examensarbete var tvåfaldigt, dels att undersöka vad forskningen 

säger om motivation i de naturorienterande ämnena och hur lärare motiverar sina elever i 

dessa ämnen, dels att få kännedom om hur undervisningen i dessa ämnen går till samt hur 

motivation, förståelse och val av undervisningsmetoder hänger ihop. 

 

Metod: En litteraturstudie av redan framtagen forskning i ämnet har gjorts. Utöver 

litteraturstudien har även en kvantitativ enkätundersökning med verksamma lärare som 

respondenter utförts. Denna utfördes för att kunna jämföra tidigare forskning och resultaten 

från enkätundersökningen med varandra. 

 

Huvudresultat: Denna studie visar att den forskning som använts och de svar från 

enkätundersökningen som sammanställts stämmer bra överens med varandra. Motivation, 

förståelse och val av undervisningsmetod för att påverka dessa faktorer hänger ihop. 

 

Viktiga slutsatser: En viktig slutsats från min studie är att lärare bör utgå från det som ligger 

eleverna nära till hands, skapa sammanhang och variera sina undervisningsmetoder. Lärare 

bör också individualisera sin undervisning på såväl individnivå som på gruppnivå. 
 
Nyckelord: Elevnära, förståelse, motivation, naturvetenskap, undervisningsmetoder 
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1. INLEDNING 
Alla individer är människor med olika behov, olika tänk och olika sätt att vara. Lärare 

behöver ha förmåga att planera, strukturera och genomföra sin undervisning anpassat efter 

individer i en grupp. Att finna olika metoder lämpliga för olika moment i undervisningen, 

som många gånger kan återkomma i en lärares planering, är minst lika viktigt som att kunna 

tänka om utifrån hur sammansättningen av elever i en grupp ser ut. Faktorer som påverkar 

undervisningen kan vara allt från hur många elever som ingår i en grupp till vilka behov 

individerna i gruppen har. Areskoug, Ekborg, Lindahl och Rosberg (2013) menar att barn i 

tidiga skolåren ofta är nyfikna, intresserade och kreativa när det gäller de naturorienterande 

ämnena men att forskningen visar att detta svalnar högre upp i åldrarna. Det innebär att lärare 

måste uppmuntra och hjälpa eleverna att bibehålla nyfikenheten och intresset för ämnet 

genom att ständigt göra eleverna nyfikna på att veta och lära mer (Areskoug, Ekborg, Lindahl, 

& Rosberg, 2013). 

 

Den första tanken till detta arbete kom från nyfikenhet kring en problematik, den problematik 

som handlade om det faktum att elever i skolan idag saknar motivation och intresse till skolan 

och då främst till de ämnen som går under de naturorienterande ämnena – biologi, kemi och 

fysik. Det fanns en undran kring vad det kom sig att barn idag saknar motivation, hur det 

undervisas i dessa ämnen samt hur dessa faktorer hör ihop.  

 

I skolan idag förs många diskussioner kring hur lärare ska undervisa och hur detta påverkar 

lärande, intresse och motivation. En del lärare anser att undervisningen helt och hållet bör 

genomföras utifrån färdiga läromedel medan vissa anser att undervisningen istället bör 

genomföras utan dessa. Att undersöka och sammanställa vilka undervisningsmetoder lärare 

idag använder samt ta del av vad forskning kommit fram till genom olika typer av 

undersökningar, skulle kunna hjälpa såväl nya som gamla lärare i hur man ska tänka vid valet 

av undervisningsmetod. Att alltid ställa frågorna vad? hur? varför? hjälper läraren i 

planeringen av undervisningen. Liberg (2017) skriver att dessa didaktiska frågor är de mest 

grundläggande i läraruppdraget och att en lärares planering måste motiveras av såväl syftet 

med undervisningen som vilka som ska läras. Det måste skapas ett möte mellan det som ska 

läras och de som ska läras (Liberg, 2017). Att som lärare ha svar på frågan varför anses som 

en av de viktigaste av dessa didaktiska frågor när det gäller motivation och intresse. Areskoug 

et al. (2013) för fram olika argument till varför naturvetenskap behövs som ämne i skolan, och 

argumenten rör allt från ekonomi till demokratiska rättigheter. Dessa argument innebär olika 

innehåll och därmed olika kunskaper. För att kunna undervisa i de naturorienterande ämnena 

menar man att lärare bör undervisa utifrån ett helhetsperspektiv för att ge en övergripande 

struktur, och utifrån detta måste lärare sedan komplettera med konkreta exempel och begrepp 

etc. (Areskoug et al. 2013). 

 

Förutom att göra eleverna medvetna om varför något ska läras och att som lärare anpassa sin 

undervisning menar Liberg (2017) att även elever gör val i olika undervisningssammanhang. 

Elever är egna individer med olika sociala tillhörigheter, intressen, attityder, tidigare 

erfarenheter och bakgrund etc. Detta gör att elever har olika uppfattning om vad utbildning, 

lärande och kunskap står för, vilket påverkar deras inställning och motivation till 

undervisningen (Liberg, 2017). Vidare lyfter Liberg (2017) den problematik som till viss del 

fortfarande lever kvar när det gäller huruvida elever idag ses som medskapare i 

undervisningen eller inte. För att nå upp till det faktum att elever idag har rätt till inflytande i 

undervisningen gör det angeläget att som lärare ständigt ställa sig frågan hur undervisning 
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som engagerar kan skapas samt hur lärare kan lägga grunden för ett möte mellan det som ska 

läras och de som ska läras (Liberg, 2017).  

 

Att undervisa på ett sätt behöver automatiskt inte utesluta ett annat sätt. Liberg (2017) menar 

att olika undervisningsmoment kan haka i varandra. I skolan brukar det talas om flerstämmig 

undervisning, och med detta menas att verksamheter inom talspråk, skriftspråk, musik, bild, 

experiment etc. är i fokus. När det talas om undervisningssammanhang kan olika stämmor 

användas för att till exempel dra nytta av tidigare erfarenheter, exempelvis att man arbetat 

tillsammas eller att man bedrivit arbete på egen hand (Liberg, 2017). Buty och Mortimer 

(2008) är inne på samma spår och lyfter fram hur lärare bemöter elever inom de 

naturorienterande ämnena. De diskuterar huruvida lärare bemöter det eleven har att säga med 

utgångspunkt antingen i elevens perspektiv eller med utgångspunkt från det som står i 

kursplanen. Det första sättet att möta eleverna genom att ha en utgångspunkt i elevens 

perspektiv är det som kallas för en dialogiskkommunikativ ansats och innebär att innehållet 

utforskas på flera sätt, och undervisningsinnehållet kommer därigenom att inkludera flera 

olika innehållsdimensioner. Det andra sättet att möta eleverna är genom en 

auktoritetskommunikativ ansats som handlar om att det finns ett rätt svar och det står i 

kursplanen. Det ena behöver inte utesluta det andra men Buty och Mortimer (2008) menar att 

det är svårt för lärare att hitta en balans mellan dessa sätt att förhålla sig (Buty & Mortimer, 

2008). 

 

Av dessa anledningar kommer detta arbete att redogöra för vad genomförd enkätundersökning 

visar för resultat samt vad forskningen säger om olika undervisningsmetoder i de 

naturorienterande ämnena. Det kommer också att redogöras för såväl vad forskningen kommit 

fram till som lärares upplevelser kring vad som motiverar elever inom det nämnda ämnet samt 

hur elevinflytande kan påverka motivation och intresse. 

1.1 Bakgrund 

I detta avsnitt redogörs det först för vad Skolverket (2017) bestämt gällande skolans uppdrag 

och lärares ansvar. Läroplanen är den centrala handbok som samtliga verksamma lärare i 

Sverige har att utgå från och innehållet i denna ska alla följa. Efter detta följer en kort 

redogörelse för vad som redan är känt angående olika undervisningsmetoder, vad som 

motiverar samt hur elevinflytande kan påverka motivationen. Slutligen redogörs det för vad 

den internationella studien TIMSS (2015) (Trends in International Mathematics and Science 

Study) visat för resultat gällande svenska elevers kunskaper och attityder till de 

naturorienterande ämnena samt vad lärare anser om ämnet. 

 

1.1.1 Styrdokument 
Det finns olika teorier om lärande och det går att studera begreppet undervisning från olika 

perspektiv. Lärare som varit verksamma under många år har lång erfarenhet medan lärare som 

kommer nyutexaminerade från högskolan troligtvis har många nya teorier och perspektiv på 

undervisningen. Erfarenheter, nytänkande, åsikter och värderingar är faktorer som kan vara 

avgörande i rollen som lärare men det finns alltid en central del i form av styrdokument i 

utbildningen i Sverige.  

 

När lärare väljer undervisningsmetod och arbetssätt finns bland annat läroplanen att ta hänsyn 

till. Skolverket (2017) skriver att den undervisning som bedrivs i verksamheterna ska 

anpassas efter varje enskild elevs förutsättningar och behov, undervisningen ska också ha 

utgångspunkt i vad eleverna redan har för kunskap, vilken bakgrund de har samt deras tidigare 

erfarenheter (Skolverket, 2017). Detta gör att undervisning inte kan bedrivas på endast ett sätt, 
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undervisningen bör variera för att läraren ska leva upp till detta uppdrag. Vidare skriver 

Skolverket (2017) om den skollag som står för att utbildningen ska vara likvärdig för alla 

oavsett var i landet den anordnas. Med detta menas att undervisningen ska anpassas efter de 

elever som ska undervisas, där skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika 

anledningar har svårigheter att nå målen (Skolverket, 2017). Det betyder att undervisningen 

omöjligt kan se likadan ut i hela landet, däremot ska undervisningen vara likvärdig genom att 

undervisningen anpassas. Skolverket (2017) menar att elevens arbete i skolan måste ge 

utrymme för att, genom olika kunskapsformer, skapa ett lärande där eleverna får pröva olika 

arbetssätt och arbetsformer (Skolverket, 2017). Detta är återigen ett sätt att anpassa 

undervisningen då alla individer lär på olika sätt och genom olika metoder. I kursplanerna för 

de naturorienterande ämnena redogör Skolverket (2017) för de olika typer av arbetssätt 

eleverna ska möta i dessa ämnen. Dessa ämnen innefattar en variation av 

undervisningsmetoder: systematiska undersökningar, samtala, tolka, framställa texter, 

praktiskt arbete och använda olika estetiska uttryck (Skolverket, 2017). Hur lärare väljer att få 

med dessa arbetsätt i sin undervisning är upp till var och en då det ska anpassas efter den 

grupp och de elever som ska undervisas. 

 

När det kommer till motivation ska skolan, enligt Skolverket (2017), främja att elevers 

utveckling är harmonisk, detta ska skolan göra genom en varierad och balanserad struktur av 

innehåll och arbetsformer. Skolan ska stärka elevernas vilja att lära samt uppmuntra eleverna 

att tro på sin egen förmåga. Skolan ska se till att elever ges möjlighet att skapa en livslång lust 

att lära där de inhämtar kunskap och utvecklar denna (Skolverket, 2017). 

 

Vidare ska elever i svensk skola ha inflytande i undervisningen och i sitt lärande. All 

undervisning i svensk skola ska- enligt Skolverket (2017), bedrivas i demokratiska 

arbetsformer som ska hjälpa eleverna att bli förberedda för samhällslivet. Genom en 

demokratisk undervisning utvecklas elevers förmåga att ta ett eget ansvar över såväl sina 

handlingar som för sitt lärande. Eleverna ska ges möjlighet att delta i planering av den dagliga 

undervisningen genom att välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter. Följden av detta blir att 

eleverna får ett inflytande samt utvecklar förmågan att ta ansvar. Detta ansvar och inflytande 

på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll ska öka i takt med att eleverna blir 

äldre och mer mogna genom att de successivt får fler och större uppgifter som blir mer och 

mer självständiga (Skolverket, 2017). 

 

1.1.2 Undervisning som påverkar 
Liberg (2017) redogör för att skolans styrdokument i form av läroplaner och kursplaner har en 

framträdande roll i vilket innehåll undervisningen ska ha (Liberg, 2017). Vad som ansetts 

samt anses om undervisingen har på grund av såväl forskning som styrdokument givetvis 

förändrats över tid vilket kräver att lärare ständigt uppdaterar sig vad gäller styrdokument och 

forskning. Liberg (2017) beskriver olika dimensioner av undervisning och menar att dessa 

gäller i ett såväl nutida som i ett historiskt perspektiv. Den första att nämna är den som kallas 

för disciplinär dimension som handlar om fakta och sanningar inom ämnena, även om 

disciplin, centrala termer samt begrepp för att beskriva ämnesinnehållet. Denna dimension av 

undervisning är föränderlig allteftersom forskningen utvecklas. Eleverfarenhetsdimensionen 

innebär istället att undervisningen utgår från elevernas egna liv, fakta sätts in i sammanhang 

som eleverna känner till. En utveckling av denna dimension är den som kallas 

generaliserande dimension. Den innebär att läraren inte endast tar med eleveras egna 

erfarenheter och vardag i undervisingen, utan också inkluderar mer generella sammanhang 

som ligger utanför elevernas vardag men som ändå kan påverka den. Den sista dimensionen 

som Liberg (2017) diskuterar är den som kallas för perspektifierande dimensionen och som 
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innebär att saker kan ses ur olika perspektiv. Utifrån dessa dimensioner anses att lärare bör 

fundera över om den ena dimensionen behöver utesluta den andra. Att återigen fundera över 

undervisningen utifrån de centrala didaktiska frågorna och genom dessa välja 

undervisningsstrategi. I vissa områden kan det vara nödvändigt att arbeta utifrån den 

disciplinära dimensionen medan det i andra områden är mer givet att använda 

eleverfarenhetsdimensionen. Lärare bör alltid fundera kring hur innehållet i undervisningen 

kan struktureras för att såväl engagera som utmana eleverna (Liberg, 2017). 

 

Precis som Liberg (2017) påpekar angående att välja undervisningsmetod beroende på 

situation och individer i gruppen, så redogör Vikström (2008) för det hon kallar för 

variationsteorin. Hon förklarar att variationsteorin handlar om att skifta mellan att studera 

olika sätt att förstå någonting till att studera hur dessa olika sätt att förstå kan uppstå och 

utvecklas. Att ha förmågan att kunna skilja på bättre och sämre sätt att undervisa är en 

nödvändig försättning för lärande och variation är en nödvändig förutsättning för att kunna 

avgöra vad som är bättre respektive sämre undervisning (Vikström, 2008). Boström (2012) 

skriver om elevers egen uppfattning om sitt lärande. Hon menar att elevers individuella 

inlärningsstrategier beskrivs som viktiga färdigheter för att lyckas i skolan. Lärare måste ha 

förmågan att ta reda på hur elevernas lärande ser ut för att förstå hur eleverna lär sig 

(Boström, 2012). 

 

Vad gäller elevers motivation till skolan samt vad lärare kan göra för att hålla elever 

motiverade förklarar Giota (2002) beror på flera aspekter. Bland annat skriver hon om det 

som Liberg (2017) kallar för eleverfarenhetsdimensionen där Giota (2002) förklarar att lärare 

bör skapa en undervisning där läraren tar hänsyn till elevernas egna erfarenheter och genom 

detta försöka hitta en balans mellan deras erfarenheter samt det som står i styrdokumenten. 

Hon menar att om lärare endast har i åtanke att skapa ordning och följa styrdokument i sin 

undervisning och inte tar hänsyn till elevers kreativitet och nyfikenhet så finns ingen balans 

mellan elevens och lärarens målsättning med det som ska läras. En stor risk med det är att det 

kommer att hindra eller missgynna elevens motivation (Giota, 2002). 

 

Det finns givetvis många faktorer som påverkar såväl elevers motivation som hur de lär 

beroende på vilken undervisningsmetod som används. Det Liberg (2007), Buty & Mortimer 

(2008), Vikström (2008), Boström (2012) och Giota (2002) har gemensamt, är att samtliga 

menar att en varierad, anpassad undervisning som ligger nära elevernas egna erfarenheter är 

faktorer som gynnar såväl elevers lärande som deras motivation. 

 

1.1.3 TIMSS 
TIMSS 2015 (2016) är en internationell studie som undersöker kunskaper och attityder i 

matematik och naturvetenskap i årskurserna fyra och åtta. Studien har genomförts vart fjärde 

år sedan år 1995 där Sverige har varit deltagande sedan första året i årskurs åtta och sedan år 

2007 har Sverige även medverkat med de elever som gått i årskurs fyra. Syftet med studien är 

bland annat att i naturvetenskapliga ämnen beskriva och jämföra elevers resultat såväl 

nationellt som internationellt, att redovisa elevers attityder till ämnet, följa 

kunskapsutvecklingen, jämföra skillnader mellan olika länders skolsystem samt beskriva och 

förstå trender i länder och undersöka skillnader i prestationer mellan länder med hänsyn till 

bakgrund, lärares undervisning och elevernas attityder (Skolverket, 2016). 

 

Studien jämför resultaten från studien som gjordes år 2015 med studier som gjorts tidigare. 

De genomsnittliga resultaten är i årskurs åtta högre än vid förra mätningen som gjordes 2011, 

dock är resultaten fortfarande lägre än år 1995. För eleverna i årskurs fyra är resultaten bättre 
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än TIMSS 2007 men de ligger fortfarande på samma nivå som de gjorde 2011. Internationellt 

presterar de svenska eleverna strax över genomsnittet i årskurs fyra och i årskurs åtta presterar 

de på samma nivå som genomsnittet (Skolverket, 2016). Genom att jämföra hur resultaten ser 

ut i årskurs fyra respektive årskurs åtta går det att se en progression i hur resultaten av dessa 

olika faktorer utvecklas över tid. 

 

TIMSS 2015 (2016) innefattar även elevers attityder och självförtroende till de 

naturorienterande ämnena samt lärares tankar om ämnet. I ett internationellt perspektiv visar 

det sig att svenska elever värderar naturvetenskap lågt och att andelen elever som anser sig ha 

lågt självförtroende i ämnet har ökat. Samtidigt som andelen med lågt självförtroende har ökat 

så har också andelen med högt självförtroende ökat. Svenska lärare uttrycker generellt att de 

har gott självförtroende i att undervisa i de naturorienterande ämnena. Dock uttrycker de att 

de önskar mer planeringstid till ämnet samt att de önskar mer tid till att hjälpa eleverna på 

individnivå (Skolverket, 2016). 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur lärare undervisar i de naturorienterande ämnena 

och hur de skapar och upprätthåller motivation till ämnet, samt hur olika faktorer i 

undervisning och planering kan påverka intresse och motivation. En annan avsikt är att 

studera om det finns ämnen inom de naturorienterande ämnena, som enligt lärares och 

forskares utsagor är lättare respektive svårare för eleverna att skapa en förståelse i. 
 

Denna undersökning vill få svar på följande frågeställningar: 

1. Vilka undervisningsmetoder används i de naturorienterande ämnena i årskurserna F-3? 

2. Hur motiveras eleverna i de naturorienterande ämnena? 

3. Vilka ämnen inom de naturorienterande ämnena upplever forskare och lärare vara lätta 

respektive svåra? 

2. LITTERATURGENOMGÅNG 
Efter ett specificerat syfte och presentation av de frågeställningar som detta arbete ligger till 

grund för kommer här en redogörelse för den forskning som bearbetats i denna litteraturstudie 

och som också är en del av det som ligger till grund för de enkätfrågor som senare 

formulerats. 

2.1 Undervisningens påverkan på intresset 

Lindahl (2003) har bland annat redovisat den forskning samt den studie hon gjort kring 

elevers attityder samt intresse i de naturorienterande ämnena i skolan. Hon ville genom sin 

forskning granska hur detta och andra faktorer som förmåga, förståelse, kön och uppväxt 

kunde påverka framtida studieval inom ämnet. Hon har redogjort för tidigare forskning som 

påvisat att elevers attityder påverkats av såväl kognitiva faktorer (begåvning, prestationer) 

som av strukturella faktorer (kön, hem, samhälle, skolan) men att det varit svårt att hitta 

studier som påvisat hur dessa faktorer samspelat (Lindahl, 2003).  

 
Lindahl (2003) har samlat data genom att agera såväl deltagande observatör, där hon var med 

och hjälpte eleverna och fick möjlighet att ställa frågor till dem, som passiv observatör där 

hon endast tog noteringar om det som hände i klassrummet. Enkäter var en annan 

datainsamlingsmetod som användes. Den första enkäten handlade om frågor gällande 

erfarenheter från fritiden, vad eleverna ville lära sig mer om inom de naturorienterande 

ämnena, elevernas syn på forskning samt val inför framtiden. Denna enkät genomfördes på 
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våren i årskurs fem. Den andra enkäten genomfördes en gång varje läsår, totalt fem gånger, 

och handlade i stort om attitydfrågor. Ytterligare ett sätt att samla in data gjordes via 

intervjuer. Dessa observationer, enkäter och intervjuer upprepades under fem läsår, varje gång 

på samma sätt (Lindahl, 2003). 

 

Resultatet av den analys Lindahl (2003) gjort av genomgången data visade att intresset för de 

naturorienterande ämnena var lägre än för andra ämnen redan i årskurs fem. Under perioden 

som studien genomfördes var intresset för biologiämnet stabilt men intresset för kemi och 

fysik minskade. När eleverna fick rangordna skolans ämnen placerade såväl pojkar som 

flickor fysik och kemi längst ner på denna skala. Det gick att läsa av ett positivt samband i de 

ämnen de ansåg sig duktiga i och som de hade ett intresse av. I årskurs fem hade eleverna en 

relativt begränsad erfarenhet av NO i skolan, de förknippade det med experiment och 

uttryckte att det verkade intressant men svårt. Fortfarande i årskurs sex hade eleverna 

begränsad erfarenhet av ämnet, många tyckte att det var roligt men svårt och några var 

besvikna på grund av bristen på experiment. De visste inte så mycket om ämnet men såg fram 

emot det. På högstadiet var det samlade intrycket att elever tyckte att de naturorienterande 

ämnena var okej men inte mer än så. Eleverna upplevde att undervisningen i dessa ämnen var 

svår och gammaldags och att det fanns mer intressanta saker att lära sig i skolan (Lindahl, 

2003). 

 

Vidare menar Lindahl (2003) att det har gått åt fel håll gällande elevers intresse och attityder 

till de naturorienterande ämnena och då främst i kemi och fysik. Eleverna hade en något mer 

positiv attityd till kemi där de fick vara åskådare till en del experiment. Däremot fanns där en 

besvikelse över att de endast fick vara åskådare och inte själva utföra experimenten. I fysiken 

var attityden allmänt negativ, eleverna tyckte att fysikundervisningen gick ut på att lyssna 

mycket, skriva av tavlan och fylla i stenciler. Eleverna uttryckte brist på erfarenhet av de 

naturorienterande ämnena från de lägre åldrarna och att det i årskurs sju blev nytt, allvarligt 

och svårt på samma gång. Det framkom även att undervisningen i dessa ämnen framstått som 

mycket förutsägbar – läraren undervisade och eleverna laborerade. Däremot visade det sig att 

små förändringar i detta undervisningsmönster skapade ett intresse hos eleverna. Lindahl 

(2003) kom också fram till att experiment och laborationer var höjdpunkterna i 

undervisningen av de naturorienterande ämnena. Det var tydligt att innehållet var avgörande 

för elevernas intresse. Enligt Lindahl (2003) tröttnade många elever om det handlade för 

mycket om mossor och alger, men de hade ett större intresse om arbetsområdet handlade om 

exempelvis människokroppen, eftersom det låg nära till hands för eleverna och var något de 

själva kunde relatera till. Det presenterades också ett resultat av hur stor roll attityd, intresse 

och förmåga spelar. Enligt eleverna själva spelade intresse den största rollen inför exempelvis 

framtida yrkesval. En del valde ett ämne för att ”orka med” medan vissa valde en inriktning 

för att denna sedan skulle hjälpa dem i framtida val. Angående förmåga så visade det sig att 

den inte spelade så stor roll som man kan tro men Lindahl (2003) funderade ändå över hur 

eleverna bedömde sin egen förmåga. Det framkom att resultat på ett prov eller betyg i ett 

ämne inte var tillräckligt, eleverna kände ett behov av att få beröm och återkoppling direkt 

från lärarna och de kände även ett behov av att bli sedda i klassrummet och få utmaning i det 

de gjort. I Lindahl´s (2003) studie framkom också att elever redan i årskurs fem, ibland ännu 

tidigare, funderat inför framtida val. Lindahl (2003) hävdade att om elever skulle välja de 

naturorienterande ämnena i framtiden så var det viktigt att lärare i tidiga åldrar måste göra 

dessa ämnen intressanta (Lindahl, 2003). 
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2.2 Förståelse för de abstrakta delarna i ämnet 

Lindahl (2003) menade alltså att det var många faktorer som påverkade elevernas intresse och 

attityder till de naturorienterande ämnena varav en av dessa faktorer var det abstrakta och det 

som var svårt att förstå i dessa ämnen. Vikström (2008) har redogjort för den forskning hon 

gjort gällande huruvida unga elever kan ta till sig undervisning inom de abstrakta områdena i 

de naturorienterande ämnena. Hon ställde sig också frågor som gällde hur elever skulle ta med 

sig den förståelsen och vad som utgjorde kvaliteten på förståelsen.  

 
Vikströms (2008) viktigaste teoretiska verktyg för studien var att granska variationsteorin, 

den teori som innebär att skifta mellan att undersöka olika sätt att förstå någonting till att 

undersöka hur dessa olika sätt att förstå någonting kan uppstå och utvecklas. Enligt denna 

teori har hon redogjort för var språket det viktigaste verktyget för att kunna skapa en relation 

mellan eleven och det som ska läras. Hon menade å andra sidan att bildligt stöd kunde ge 

eleverna ett personligt samband till de naturvetenskapliga begreppen och kunde därigenom 

hjälpa eleverna att organisera deras kunskaper genom välkända former. Bildligt stöd kunde 

hjälpa eleverna att förstå abstrakta områden genom personliga och kontreta exempel 

(Vikström, 2008). 

 

Vikström (2008) har skrivit om det viktiga i att förstå varför kunskap befästs i vissa 

situationer men inte i andra. Det var nödvändigt att studera och jämföra olika sätt att 

undervisa och jämföra vad lärdomen blir med samma innehåll. Sex grundskolelärare från två 

olika skolor ingick i undersökningen. Medverkande elever gick på mellanstadiet där de gick i 

åldersblandad klass vilket innebar att de var 15 elever i varje klassrum i åldrarna 10-12 år. 

Samtliga elever deltog i lektionerna men endast 18 elever blev intervjuade. Studien började 

med tre möten á 90 minuter där lärarna och Vikström (2008) fastställde vad som skulle läras. 

Lärarna var sedan fria att planera sin egen undervisning utifrån det som skulle läras. Hon 

observerade två lektioner och videofilmade en lektion. Den inspelade lektionen fokuserade på 

interaktionen mellan lärare och elever. Efter lektionen gick hon tillsammans med läraren 

igenom videofilmen och hade denna som utgångspunkt för sin diskussion. De elever som blev 

intervjuade blev detta före och efter varje lektion (Vikström, 2008). 

 

Vikström (2008) analyserade vad eleverna lärt sig gentemot deras lärares sätt att undervisa. 

Varierande sätt att undervisa och olika typer av dessa var identifierade. Syftet med 

undersökningen var att studera olika typer av förståelse och undervisning på en kollektiv nivå. 

Analysen av undersökningen började med en examination av elevernas förståelse. Den 

inspelade lektionen visade olika exempel på olika mönster av variation som formades i 

lärandesituationen. Intervjuerna gav möjliga exempel på lärarens avsikt med lektionen, alltså 

vad läraren hade för syfte och motiv. Därför kunde elevernas lärdom jämföras med detta samt 

det utrymme för lärande som bör ha givits i klassrummet (Vikström, 2008). 

 

Ett övergripande resultat av Vikströms (2008) undersökning blev att det var möjligt för unga 

elever, om de gavs möjligheten, att utveckla sin förståelse för abstrakta och komplexa 

områden inom de naturorienterande ämnena. Om läraren ville att eleverna skulle kunna se 

saker ur olika perspektiv, var läraren tvungen att använda sig av flera undervisningsmetoder 

och därigenom fick eleverna möjlighet att se på det som skulle läras på olika sätt. Vikström 

(2008) förklarade att återkoppling från läraren hade större inverkan på prestation än vad 

läroplanen hade, och menade att det är viktigt att lärare är kapabla att tolka läroplanen. 

Vikström (2008) menade också att det var lärarens ansvar att se till att göra lärande möjligt, 

och frågade sig själv, om den mest viktiga frågan en lärare kunde ställa sig själv var: vad är 

det som ska läras och åstadkommas? 
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2.3 Vikten av att förstå hur varje enskild individ lär 

Genom att ge eleverna möjlighet att utveckla sin förståelse inom de abstrakta delarna i de 

naturorienterande ämnena menar Vikström (2008) att undervisningsmetoder bör variera samt 

att lärare själva måste ha svar på vad, hur och varför eleverna ska lära sig genomgångna 

moment i ämnet. Boström (2012) redogjorde för olika lärandestilar men ur en annan 

synvinkel. Elevers individuella inlärningsstrategier beskrevs som viktiga färdigheter för att 

lyckas i skolan. Lärare ska kunna ha förmågan att ta reda på hur elevernas lärande ser ut för 

att förstå hur eleverna kan lära sig inom ett givet ämnesområde i skolan. Hon beskrev 

förmågan att utveckla en förståelse för sitt eget lärande som en ovärderlig kunskap. Det var 

viktigt att skaffa sig en förståelse för hur eleverna trodde att de skulle lära sig i förhållande till 

hur de faktiskt lärde sig.  

 
Den forskning Boström (2012) gjorde inför sin studie visade att det var svårt för elever att 

redogöra för lärandets betydelse. Deras respons på hur de trodde att de skulle lära sig verkade 

baseras på vad de hade lärt sig. Att lära genom att göra, genom erfarenhet och genom att bli 

äldre var några exempel på lärande i stora drag. Hon hänvisade också till att det var av stor 

vikt att eleverna var medvetna om läroplanen och dess innehåll. Ett annat exempel på 

undervisningsstrategier som visade sig vara lyckade var att utgå från barnens egna 

erfarenheter och dagliga händelser. Det behövde nödvändigtvis inte vara händelser direkt från 

elevernas vardag men att undervisningen skapades utifrån en miljö som skapade mening för 

eleverna. Det visade sig också viktigt att elever gavs möjlighet att ta del av andra elevers 

tankar, för att de på så vis blev medvetna om att det fanns olika sätt att tänka på. Boström 

(2012) lyfte också de studier som visade att variation, lärares attityd och kompetens var 

betydande för elevens förståelse och utveckling. Lärandestrategier var en gemensam 

benämning för teorier om hur människor bäst skulle lära. Det fanns många olika teorier av 

modeller för olika lärandestrategier. Dessa kunde definieras på olika sätt beroende på vilket 

fokus lärandeprocessen skulle ha men i stort sett handlade det om hur människor individuellt 

lärde samt vad som var viktigt för att lärandet skulle komma naturligt (Boström, 2012). 

 

För att undersöka elevers egen uppfattning om sitt lärande har Boström (2012) gjort en studie 

genom en inventering av inlärningsstilar, muntliga bedömningar samt intervjuer med 15 

elever. Denna studie visade att unga elever hade svårt att förklara och veta hur de lärde sig. 

Boström (2012) hävdade också att elever såväl som lärare var alla olika, och att det var 

nödvändigt att lärare hade god vetskap om de individer som ingick i gruppen för att kunna 

bedriva en gynnsam undervisning. Läraren var därför tvungen att ge eleverna möjlighet att 

utvecklas genom att de fick bredda sin repertoar av metoder, så att en varierad undervisning 

gav alla elever möjlighet att utvecklas på sitt eget sätt (Boström, 2012). 

2.4 Motivationens påverkan på lärandet 

Förutom att som lärare ha god kunskap om vilka olika inlärningsstilar som gynnar vilken 

elevs lärande och göra eleverna själva medvetna om detta, behöver elever själva även vara 

motiverade till det som ska läras. Läraren behöver skapa undervisning som motiverar eleverna 

i såväl naturvetenskap som i andra ämnen. Giota (2006) menar att motivation är en viktig del i 

en lärandeprocess, och att elevers motivation har en stark koppling till att lära sig i skolan, 

deras kognitiva engagemang i skolarbetet samt hur de presterar i skolan. Vidare menar Giota 

(2006) att motivation är ett svåröverskådligt begrepp som har flera beskrivningar som är svåra 

att hålla isär. Intresse, lärande- och prestationsmål, inre och yttre motivation och attityder var 

några av de beskrivningar som förklarades kunde gå under begreppet motivation (Giota, 

2006). Det gick också att se en koppling mellan elevers motivation i skolan och framtida 

sysselsättningar. 
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Giota (2006) förklarade skillnaden mellan inre- och yttre motivation där elever som strävade 

mot ett lärandemål antogs ha inre motivation medan de elever som strävade mot ett 

prestationsmål mer uppfattades ha yttre motivation. Lärandemål betydde att eleverna hade 

lärande, utveckling, förbättring, åstadkommande och förståelse i och för det som skulle läras i 

fokus, medan prestationsmål riktade in sig på att elever i huvudsak lärde för att uppfylla 

lärarens eller föräldrarnas krav och förväntningar. Elever med prestationsmål i fokus 

förväntades vidare att konkurrera med andra elever om de högsta betygen och genom det 

överträffa andra elevers prestationer (Giota, 2006). Giota (2006) menade att den inre 

motivationen framställdes som positivt medan den yttre motivationen framställdes som 

negativt. Detta har dock ifrågasatts då flera studier visat att elever med prestationsmål, där 

strävan efter att bli bäst eller smartast i klassen, presterat högre än andra elever i skolan. Å 

andra sidan hade man sett ett mindre adekvat beteende, försämrad motivation, bristande 

kunskap och sämre skolprestationer hos de elever med prestationsmål som ständigt försökte 

undvika att framstå som svaga eller dumma i förhållande till andra elever (Giota, 2006). I 

dessa fall riskerade elever med prestationsmål ha större fokus på att undvika att visa sin 

svaghet än att fokusera på att prestera för lärande. Vidare menade Giota (2006) att en 

kombination av inre- (lärandemål) och yttre (prestationsmål) motivation där lång- och 

kortsiktiga mål kombinerades generellt verkade leda till bättre prestationer än de som endast 

strävade efter kortsiktiga mål (Giota, 2006). 

 

Elever som var prestationsinriktade och som nådde framgång genom yttre motivation menar 

Giota (2006) dock bara var de elever som var kunskapsmässigt duktiga. Hon ställde sig frågor 

där hon diskuterade varför elever skulle uppvisa önskvärt beteende, anpassa sig till skolans 

krav och förväntningar, och lära sig ämnen som de själva inte ser som meningsfulla, 

intressanta, viktiga eller användbara i deras vardag. Om skolarbetet låg långt från elevens eget 

intresse och endast handlade om att anpassa sig till situationen, leva upp till lärares och 

föräldrars krav och förväntningar tvingades eleverna att motivera sig själva till detta med 

fokus på att prestera för att göra andra nöjda (Giota, 2006). Om elevernas vardag endast gick 

ut på att leva upp till andras krav och förväntningar skulle de aldrig nå den inre motivationen 

med fokus på lärandemål (Giota, 2006). 

 

Giota (2006) menade dock att dessa inre och yttre motivationsprocesser inte var tillräckligt för 

att kunna förklara elevers bristande intresse för skolan och skolarbetet med risk för sämre 

studieresultat. För att skapa och upprätthålla intresse och motivation hos eleverna krävdes det 

att man utvecklade strategier som band samman elevernas tänkande, känslor och viljor med 

miljön de befann sig i. Konsekvenserna av dessa strategier skulle ha problematiseras för olika 

grupper av elever. Hon menade att det krävs att skolan lyfter fram elevernas perspektiv på 

skolan och på deras skolgång för såväl ökad motivation, ökat intresse som ett betydelsefullt 

underlag till bedömningar av elevers lärande och kompetenser (Giota, 2006). En annan viktig 

faktor när det kommer till motivation var den förändrade synen på bedömning för lärande. 

Giota (2006) menade att bedömningen har ändrat syfte, från att bedömningens syfte tidigare 

främst var att kontrollera vad eleverna lärt sig genom olika prov (summativ bedömning) har 

dess syfte utvecklats till att den ska främja lärande och vägleda undervisningen (formativ 

bedöming). Denna förändring innebar att bedömning och lärande inte skulle hållas isär, 

bedömning av och för lärande skulle ständigt ske  genom att både elev och lärare gjorde en 

bedömning av var eleven befann sig samt hur eleven kunde komma vidare. För att kunna 

bedöma eleven med formativ bedömning krävdes ständig återkoppling till eleven. Eleven 

behövde ha kännedom om på vilken nivå den befann sig i sitt lärande och till vilken nivå 

denne skulle nå. Utöver kontinuerlig återkoppling av var eleven befann sig behövde eleven ha 
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en repertoar av strategier att använda sig av för att närma sig den nivå som eleven strävade 

mot (Giota, 2006). Genom bedömning för lärande gavs eleven möjlighet att få verktyg för att 

arbeta mot en nivå eller ett mål. Den ständiga återkopplingen eleverna fick i sin process gav 

dem ett ständigt svar på den didaktiska frågan varför vilket Liberg (2017) ansåg vara den 

viktigaste av de didaktiska frågorna när det kom till motivation och intresse. 

 

2.5 Arbeta praktiskt och variera undervisningsmetod 

Walan & Mc Even (2017) har skrivit om att använda olika typer av undervisningsmetoder och 

variera sin undervisning samt ge eleverna själva möjlighet att fundera kring hur deras 

individuella lärande ser ut. De studerade hur elever lärde sig genom att arbeta praktiskt och 

mer experimentellt inom de naturorienterande ämnena. Ett annat av målen med Walan & Mc 

Even´s (2017) undersökning var att studera hur man kan undervisa med fokus på 

sammanhang, att se helheten inom de arbetsområden som de naturorienterande ämnena 

behandlar. De menade att det fanns ett bristande intresse för de naturorienterande ämnena i 

grundskolan, och en av anledningen ansågs bland annat vara brist på relevans i 

undervisningen samt lärares bristande förmåga att variera undervisningen (Walan & Mc Even, 

2017). 

 
Baserat på ett EU-projekt (2014) kallat PROFILES (” Professional Reflection-Oriented Focus 

on Inquiry-based Learning and Education through science”) fick 12 grundskolelärare ingå i ett 

utvecklingsprogram där de bland annat fick reflektera över en undervisning där fokus låg på 

praktiskt arbete och då med ett fokus på att skapa ett sammanhang i undervisningen. De fick 

utifrån detta konstruera sin undervisning samt testa dessa i sina klasser. Målet var att ta reda 

på hur dessa grundskolelärare reflekterade kring dessa undervisningsstrategier efter att ha 

testat dem på sina elever (Walan & Mc Even, 2017). 

 

Mc Even och Walan (2017) anordnade workshops där de medverkade lärarna fick föra 

gruppdiskussioner såväl före som efter aktiviteterna, så att de kunde fånga upp vad de redan 

kände till samt vad som var nytt med detta nya sätt att arbeta. Efter att de hade testat de olika 

strategierna i praktiken fick de återigen föra diskussioner kring hur de gjort samt vad de dragit 

för slutsats av det. Samtliga lärare fick varsin portfolie där de fick reflektera över det som 

skedde under programmets gång för att kontinuerligt kunna föra anteckningar. Alla 

medverkande lärare använde i huvudsak NTA-lådor (”Naturvetenskap och teknik för alla”) i 

sin undervisning i de naturorienterande ämnena. De menade att de genom att utgå från NTA-

lådorna kunde de arbeta praktiskt samtidigt som de hade kontroll över sin undervisning. 

Däremot framkom det att eleverna inte fick vara med och styra undervisningen utan att det var 

innehållet och uppdragen i NTA-lådorna som styrde undervisningen (Walan & Mc Even, 

2017). 

 

Resultatet av att grundskolelärarna testade att arbeta på detta sätt i sina klasser blev bland 

annat att lärarna reagerade på att det inte var så svårt som de från början trodde att det skulle 

vara, de uttryckte att de tidigare inte reflekterat över hur de arbetat och att det nya sättet 

upplevdes roligare. Lärarna menade också att de hade märkt att de fick eleverna mer 

intresserade om de hade en intressant start på lektionerna. Några av lärarna hade tidigare 

arbetat utefter boken men hade efter detta fått upp ögonen för att arbeta mer 

sammanhangsbaserat. De flesta av lärarna som deltog i studien upplevde det som inspirerande 

och med ett nytt sätt att se på undervisning i de naturorienterande ämnena. Lärarna 

diskuterade också de utmaningar som fanns med denna typ av undervisning och kom då fram 
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till att bristen på tid, kontroll och att hantera material var de faktorer som de såg som stora 

utmaningar (Walan & Mc Even, 2017).  

 

Mc Evan & Walan (2017) kom fram till att PROFILES-modellen (2014) visade sig vara ett 

bra komplement till lärarnas undervisning. De hävdade också att det var nödvändigt att ha i 

åtanke att ha en sammanhangsbaserad undervisning och att praktiska experiment kunde ses 

som ett komplement till övrig undervisning. Att lärare såväl som elever visste vad som skulle 

läras var av högsta vikt och utifrån ”vadet” borde läraren sedan avgöra hur undervisningen 

skulle gå till (Walan & Mc Even, 2017). 

3. METOD 
Under denna rubrik kommer det dels att presenteras vilka datainsamlingsmetoder som använts 

samt hur proceduren av dessa gått till. Vidare kommer det att redogöras för hur urvalet av 

såväl respondenter till enkäter som valet av litteratur valts ut. Slutligen kommer det att 

redogöras för de analysmetoder som använts under processens gång. 

3.1 Datainsamlingsmetoder 

Nedan följer en beskrivning av de metoder som använts i detta examensarbete. Dels utfördes 

en litteraturstudie, och dels en enkätundersökning. Dessa två delar, litteraturstudien och 

enkätstudien är det som ligger till grund för att besvara frågeställningarna i examensarbetet. 

 

3.1.1 Litteratursökning 
En litteraturstudie av relevant litteratur för ämnet gjordes för att granska vilka kunskaper som 

redan fanns i ämnet. Bryman (2008) menade att genom att ha vetskap om vad forskare redan 

kommit fram till i ämnet så kan det sparas tid på att inte ”uppfinna hjulet en gång till” 

(Bryman, 2008). Genom att läsa på vad forskare kommit fram till gällande olika 

undervisningsmetoder samt hur elever motiveras i de naturorienterande ämnena skapades en 

grund för de enkätfrågor som skulle utformas. Johansson och Svedner (2010) menade att det 

finns ett flertal fördelar med att ta del av flera olika texter i ämnet. Dessa texter går att jämföra 

med varandra och genom den jämförelsen går det att hitta såväl skillnader som likheter mellan 

olika litteratur. De har beskrivit detta som att resultatet blir en komparativ undersökning 

(Johansson & Svedner, 2010). 

 

För att finna relevant litteratur kan olika metoder användas. Vilken metod som används beror 

på vad för typ av undersökning som ska utföras. Syftet med denna litteraturstudie var att 

granska vad forskningen säger om undervisning i de naturorienterande ämnena samt vad som 

skapar motivation att lära sig mer i dessa ämnen.  

 

3.1.2 Enkätundersökning 
Efter att ha tagit del av vad forskningen kommit fram till gällande undervisning i de 

naturorienterande ämnena samt vad som motiverar eleverna i dessa ämnen skapades en enkät. 

Bryman (2008) har skrivit om det bortfall som ofta uppstår vid postenkäter (Bryman, 2008), 

därför har det i denna undersökning valts att göra en webbenkät via länk som varit enkel att 

fylla i direkt på datorn/i telefonen. Svaren på enkäten har skickats in genom att de 

medverkande fått avsluta med att trycka på ”skicka”, vilket betyder att inget material har 

behövts postas tillbaka. Johansson & Svedner (2010) har tydliggjort att enkäter ger en bred 

men ytlig information, att enkäter är lämpliga när samband ska hittas samt när till exempel 

resultat ska jämföras (Johansson & Svedner, 2010). För att bland annat få vetskap om hur 

lärare i svensk skola undervisar i de naturorienterande ämnena samt vad lärarna har för 
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uppfattning om vad som motiverar eleverna i de naturorienterande ämnena, anses att brett och 

ytligt resultat ger en större bild än ett smalt och djupt resultat. Man menar att smal och djup 

information inte säger så mycket om hur det ser ut i stort. För att nå ut till en bred grupp lärare 

som befinner sig på olika orter, på olika skolor och med olika förutsättningar valdes det att 

dela webbenkäten i en sluten lärargrupp på Facebook med medlemmar från hela landet.  

 

Enkäten var uppdelad i fyra avsnitt för att avgränsa olika typer av frågor från varandra. Det 

första avsnittet bestod av sju frågor varav en av dessa var en öppen fråga där respondenterna 

med ett kort svar önskades besvara vilket läromedel de använder i de naturorienterande 

ämnena. Frågorna i det första avsnittet var generella och handlade om behörighet, årskurser de 

undervisar i, hur tillfreds de är med det läromedel de använder samt hur uppdelningen av 

teoretisk respektive laborativ undervisning ser ut. Avsnitt två bestod av nio påståenden där 

respondenterna på en skala 1-4 skulle kryssa i hur väl dessa påståenden stämde med deras 

verklighet, dessa påståenden var inriktade mot elevers intresse och motivation till ämnet. 

Avsnitt tre behandlar påståenden på samma sätt som i avsnitt två men i detta avsnitt handlar 

dessa om vad de medverkande lärarna anser påverkar deras undervisning i de 

naturorienterande ämnena. Totalt fanns det i tredje avsnittet elva påståenden och två öppna 

frågor där ett kort svar önskades. Det fjärde och sista avsnittet bestod av två öppna frågor där 

önskan om svar på vad lärarna anser motiverar och intresserar eleverna i de naturorienterande 

ämnena samt hur de arbetar med elevinflytande och om det finns några hinder när det kommer 

till att låta eleverna vara med och påverka undervisningen. Inför varje nytt avsnitt fanns en 

kort förklaring av vad avsnittet handlade om. Att skalan 1-4 valdes var för att undvika att 

respondenterna skulle ha möjlighet att välja ett centralt värde (till exempel siffran tre i skalan 

1-5) vid frågor som de haft svårt att ta ställning till. Genom att ha skalan 1-4 tvingas 

respondenten att välja åt vilket håll av ”håller inte med” och ”håller med” deras svar lutar åt. 

3.2 Procedur 

För att kunna skapa en enkät med frågor som skulle ge svar på de frågeställningar arbetet 

behandlar valdes det att först göra en litteraturstudie utifrån dessa frågeställningar, för att 

kunna ta reda på vad som redan var känt i ämnet samt vad olika forskare kommit fram till 

genom sina undersökningar. Det forskningen påvisar samt de frågeställningar som arbetet 

behandlar är det som legat till grund för hur enkätfrågorna formulerats. Hur relevant litteratur 

tagits fram, hur enkäten har skapats samt hur denna har administrerats beskrivs närmre här 

nedan. 

 

3.2.1 Litteratur 
Innan sökningen av litteratur påbörjades gjordes en granskning över viktiga begrepp som var 

relevanta för att få bra träffar. Dessa begrepp plockades ut från de frågeställningar som arbetet 

behandlar. Begreppen översattes från svenska till engelska för att få så adekvata träffar som 

möjligt i de databaser som valts ut. Genom ett antal databassökningar med olika sökord och 

kombinationer kunde relevant forskning för ämnet hittas. För att hitta aktuell forskning 

gjordes en begränsning av samtliga sökningar där valet blev att inga träffar skulle vara äldre 

än från år 2007. Det gjordes även en peer review- samt fulltextbegränsning på samtliga 

sökningar. Begreppen som användes vid sökningen sattes samman på olika sätt, genom att 

använda and och/eller or mellan sökorden bestämdes om samtliga ord skulle vara med eller 

om endast något av orden behövde vara med i träffen. Vid dessa databassökningar användes 

and mellan alla ord då antalet sökord var begränsade och väl valda för ämnet. Genom att ha 

använt trunkering (skriva en asterisk *) efter till exempel ordet teach breddades resultatet och 

träffar på till exempel teacher och teaching kom även med. Vid vissa sökord har frassökning 

tillämpats för att påvisa att dessa ord ska stå tillsammans. Detta vid exempelvis frasen 
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”primary school” då dessa ord skulle kunna få annan innebörd eller betydligt bredare sökning, 

än det som var syftet med litteratursökningen, om dessa inte stod tillsammans. 

 

3.2.1.1 Sökningar i ERIC via EBSCO HOST 
Nedan presenteras de sökningar som gjorts i ERIC via EBSCO HOST för att hitta relevanta 

artiklar och avhandlingar för litteraturstudien. Använda sökord samt hur dessa förts samman i 

olika sökningar redogörs här nedan. 

 
Den första sökningen gjordes med orden ”teach*”, ”method*”, ”science*” och “primary 

school”. Ämnet ”teaching methods” kryssades i för att begränsa sökningen. Efter detta 

gjordes ett urval av relevanta artiklar och utifrån denna sökning lades ordet ”variation*” till 

vilket resulterade i att ett nytt urval kunde göras. Vidare togs sökorden ”science*” och 

”variation*” bort och ersattes med ”biolog*”, ”chemist*” och ”physic*” vilket gav ett tunt 

resultat men en artikel med relevant innehåll hittades. Andra sökningen gjordes med orden 

”different methods”, “teach*”,  “method*”, ”primary school”, ”natural science”, “science 

subject” och “didactic*”. Ämnet för sökningen var återigen ”teaching methods”. Denna 

sökning gav en omfattande mängd träffar och därför gjordes avgränsningen att ”different 

methods” och ”didactic*” togs bort medan ”strategies” och ”teacher role” lades till vilket gav 

färre träffar där ett urval av artiklar kunde göras. Den tredje sökningen innehöll orden 

“variation of teach”, ”science*”, “primary school”, ”method*”, ”teach”, ”Sweden” och 

”strategies”, en sökning som också den gav relevanta artiklar till urvalet. Fjärde sökningen 

innehöll sökorden “teaching strategies” and “science” and “primary school” and “Sweden” 

and “grades 4-6” and “younger ages” vilket gav resultat på relevanta artiklar. Den femte 

sökningen innehöll orden “teaching methods”, ”science*”, “primary school”, ”method*”, 

”strategies*”. Den sjätte och sista sökningen på ERIC via EBSCO HOST gjordes med 

sökorden ”primary school”, ”teaching methods”, ”science*” och ”grades 4-6” med årtalet 

2013 vilket gav en för ämnet relevant artikel. Titlar och författare till använda artiklar finns i 

(bilaga 3) 

 

3.2.1.2 Sökningar via DiVA portal 
Vidare gjordes några sökningar efter avhandlingar på DiVA portal och vid denna sökning 

användes sökord utanför de exakta orden i frågeställningarna för att ha större chans till 

relevanta träffar. Vid den första sökningen användes orden ”compulsory school”, 

”longitudinal study”, ”science education”, ”attitudes”, ”interest”, ”ability”, ”understanding”, 

”subject choice” och ”gender” vilket resulterade i en avhandling med relevant innehåll. Nästa 

sökning resulterade i ytterligare en avhandling med hjälp av sökorden ”inquiry- and context-

based”, ”instructional strategies”, ”primary school” och ”science education”. Den sista 

avhandlingen hittades med sökorden “inquiry”, “teacher education”, “laboratory work”, 

“hypothesis”, “experiment”, “language”, “cultural institutions”, “nature of science” och 

“focus groups”. I (bilaga 3) redogörs det för de titlar och författare av använda avhandlingar. 

 

3.2.1.3 Övriga sökningar 
Några övriga sökningar på artiklar och avhandlingar har gjorts genom att titta på referenser på 

andra arbeten inom samma områden. Utifrån dessa referenser har sökningarna gjorts på titlar 

och kända forskare inom dessa ämnen, och relevanta artiklar har hittats. Titlar och författare 

till använda artiklar och avhandlingar redogörs i (bilaga 3) 

 

3.2.2 Enkäter 
Utifrån den litteratur som bearbetats samt med fokus på de frågeställningar som arbetet 

behandlar har enkäten (bilaga 2) skapats i Google Formulär. Valet av att skapa en enkät i 
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Google Formulär föll dels på att enkäten har kunnat skapas med ett estetiskt tilltalande 

utseende med samma struktur genom hela enkäten, samt att Google Formulär automatiskt 

kunnat göra en sammanställning av den data som kommit in som sedan kunde ligga till grund 

för den slutgiltiga sammanställningen som gjorts manuellt. Enkäten innehöll några få öppna 

frågor men bestod till största delen av fasta svarsalternativ. Johansson och Svedner (2010) 

radar upp ett antal råd vad gäller att genomföra en enkätundersökning, och de påpekar vikten 

av att, om det är möjligt, undvika öppna frågor och att helt och hållet undvika tolkningsbara 

frågor (Johansson & Svedner, 2010). Valet gjordes ändå att ha med ett fåtal öppna frågor då 

eventuella svar på dessa hade kunnat ge och gav en indikation på varför respondenterna svarat 

som de gjort på vissa frågor. 

 

När enkätfrågorna var skapade och införda i ett Google Formulär valdes det att testa enkäten 

på två personer som var väl insatta i ämnet men som senare inte deltog i den riktiga 

undersökningen. Enligt Bryman (2008) är det viktigt att man gör denna typ av pilotstudie för 

att bland annat se hur frågorna uppfattas samt om det finns risker för missförstånd (Bryman, 

2008). I detta fall granskade dessa testpersoner formuleringar, korrekturläste samt 

kontrollerade meningsuppbyggnader. Detta gav en garant för att frågorna skulle framställas så 

konkret som möjligt och där risken för tolkningsfel kunde minimeras. Då enkäten skulle 

publiceras i en sluten grupp för lärare på Facebook skapades en länk att dela. Innan länken 

delades gjordes ett följebrev (bilaga 1) där det redogjordes för vem som står bakom 

undersökningen, syftet med enkätundersökningen samt försäkran om anonymitet (se punkt 

3.3.2). Detta följebrev publicerades tillsammans med länken till enkäten. När länken väl var 

publicerad skötte det sig själv under de tre veckor enkäten var öppen för svar och allt eftersom 

fler svar kom in justerade Google Formulär samtliga diagram och sammanställningar 

automatiskt.  

 

Efter tre veckor stängdes enkäten och dess data kunde börja bearbetas. Alla svar gick att se 

som en sammanställning av samtliga svar eller vad varje enskild person svarat. Till exempel 

gick det att se vad en lärare som undervisar i årskurserna F-3 svarat på respektive fråga och 

likadant med de som undervisar i årskurserna 4-6. Alla data öppnades i ett sammanställt 

Excel-dokument och det sorterades därefter manuellt in i vilken årskurs där de deltagande 

undervisar. En formel skapades för att enkelt få svar på hur många som svarat samma på 

respektive svarsalternativ, detta för att enkelt kunna få fram svaren i en procentuell sats samt 

för att på ett enkelt sätt kunna göra olika jämförelser (Bilaga 4) 

3.3 Urval  
Vid genomförandet av såväl litteraturstudien som enkätundersökningen har olika val och 

urval gjorts. Tillexempel har val av respondenter till enkätundersökningen gjorts samt urval 

av all den litteratur som funnits relevant för ämnet har gjort. Dessa val och urval redogörs det 

för här nedan. 

 

3.3.1 Val av litteratur 
Vid sökningarna av relevant litteratur var ambitionen att få så få träffar som möjligt vid varje 

sökning. När antalet träffar var långt över vad som var rimligt att ta sig igenom avgränsades 

sökningen för att få färre träffar. Vid samtliga sökningar genomfördes en överblick på 

artiklarnas rubriker. Genom att läsa rubrikerna på artiklarna gavs det en möjlighet att få en 

inblick i vad artikeln faktiskt handlar om. Under tidens gång som rubrikerna gicks igenom 

sållades många artiklar bort medan vissa var mer relevanta för ämnet. I de artiklar som var 

relevanta för ämnet lästes abstrakten för att få ännu en bekräftelse på att just den artikeln var 

relevant för de ämnen studien skulle behandla. De flesta artiklar hade ett tydligt abstrakt där 
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läsaren fick en tydlig inblick i vad artikeln kommer att handla om medan vissa artiklar krävde 

att läsaren fick läsa även i inledningen och resultatdelen för att kunna avgöra om den var 

aktuell eller inte.  

 
Urvalet för artiklar att behandla föll på innehållet, om artikeln berörde de rätta ämnena samt 

om artikeln rörde ämnena på ett mer djupgående plan eller om ämnena endast rördes i en liten 

del av artiklarna. För att ta reda på detta gjordes en noggrannare granskning av respektive 

artikel där frågeställning, inledning och resultat fick stor plats. Trots att samtliga artiklar ur 

det första urvalet hade relevant innehåll så fanns det de artiklar som var, om möjligt, än mer 

specifika för de valda ämnena. 

 

3.3.2 Urval enkäter 
Målgruppen för enkätundersökningen var verksamma lärare som undervisar i de 

naturorienterande ämnena i årskurserna F-6. Enkätundersökningen kom att resultera i 

verksamma lärares bild av huruvida elever motiveras i de naturorienterande ämnena samt hur 

undervisning bedrivs i dessa ämnen ute på skolorna. Respondenterna till undersökningen 

valdes ut genom den metod som Bryman (2008) kallar för bekvämlighetsurval. Med 

bekvämlighetsurval menas att personerna som medverkar i undersökningen för tillfället råkar 

finnas tillgängliga för forskaren (Bryman, 2008). I denna undersökning användes denna 

metod genom att enkäten delades i en grupp på sociala medier där jag inte kunde styra vilka 

som skulle svara på enkäten. Genom att enkäten delades i ett forum på sociala medier arbetar 

de deltagande lärarna på olika skolor i hela landet. Totalt skickades det in 85 enkätsvar som 

bearbetats i denna studie. 

 

För att visa respekt och hänsyn gentemot de deltagande i undersökningen har ett följebrev 

skrivits. Johansson & Svedner (2010) redogör bland annat för att deltagarna ska få vetskap om 

undersökningens syfte samt vara säkra på att deras anonymitet skyddas. Deltagarna kommer att 

vara helt anonyma vid deltagandet av denna enkät och ingen kommer att kunna spåra identiteter 

till de svar som finns. Denna information kommer samtliga som får tillgång till enkäten att få 

kännedom om innan de väljer att besvara enkäten eller inte (bilaga 1). Johansson & Svedner 

(2010) menar att genom att visa respekt genom forskningsetiska anvisningar vinner man 

förtroende och det kan öka motivationen hos de som medverkar i undersökningen och genom 

detta ökar chansen för att de deltar konstruktivt (Johansson & Svedner, 2010). 

3.4 Analysmetoder 

Här nedan beskrivs dels hur analyseringen av den utvalda litteraturen gått till samt olika 

faktorer som tagits hänsyn till vid genomgång av forskningen. Det redogörs även för hur 

analysen av den mängd enkätsvar som kommit in har gått till.  

 

3.4.1 Analysmetod litteratur 
Innehållet i den litteratur som tagits fram vid databassökningarna har noggrant bearbetats vid 

analysen. Johansson & Svedner (2010) kallar detta för att närläsa en text och menar att detta 

sätt att bearbeta en text är grundläggande i en textanalys. Genom att närläsa litteraturen kan 

det betydelsefulla innehållet noggrant klargöras, och detta görs genom att en och samma text 

läses flertalet gånger där ord antecknas, egna frågor utifrån texten formuleras samt en 

sammanfattning av textens innehåll görs (Johansson & Svedner, 2010). Vad som är 

betydelsefullt innehåll i de olika texterna har avgjorts genom att ha arbetets syfte och 

frågeställningar i fokus vid den närläsning som gjorts. Bryman (2008) förklarar systematisk 

litteraturgenomgång som ett explicit tillvägagångssätt vid granskning av litteratur. Genom att 

använda denna metod vid bearbetning av litteratur minskar risken för skeva tolkningar och 
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antagningar genom att några huvudsakliga steg i denna typ av genomgång följs. Den 

systematiska litteraturgenomgången görs utifrån ett tydligt syfte, noggrant valda kriterier för 

den litteratur som ska gås igenom är satta, endast granskad forskning med hög kvalitet ska 

granskas och slutligen ska de resultat studierna i litteraturen presenterat sammanfattas med 

hjälp av en metaanalys (Bryman, 2008). Genom att innehåll från ett flertal artiklar granskats 

kan en eventuell jämförelse mellan dessa göras, Johansson & Svedner (2010) beskriver att 

resultatet då blir en komparativ undersökning. 

 

3.4.2 Analysmetod enkäter 
Det material som har erhållits vid genomförande av enkäten har sammaställts i tabeller för att 

få en överskådlig blick över hur lärare svarat på olika frågor. En metaanalys av 

datainsamlingen har gjorts för att kunna dra olika slutsatser. Bryman (2008) beskriver en 

metaanalys som en sammanfattning av resultat. Genom att sammanfatta resultat, i detta fall 

resultat från enkätsvar, kan gemensamma slutsatser dras (Bryman, 2008). Genom detta kan 

denna enkätundersökning bidra till att jämföra resultaten från enkätsvaren med de resultat 

som olika forskare fått fram genom sina undersökningar. För att kunna hitta eventuella 

samband har först en sammanställning utförts där resultaten från samtliga respondenter finns 

med, och därefter har enkäterna delats upp beroende på om respondenten undervisar i 

årskurserna F-3 eller i årskurserna 4-6 . Johansson & Svedner (2010) beskriver hur enkäter 

kan bearbetas med hjälp av en sambandsanalys. Genom att enkäterna är sammanställda på 

dessa olika sätt kan också eventuella samband granskas. 

4. RESULTAT 
Efter att ha tagit del av den litteratur som arbetet behandlar samt genomförd analys av den 

enkätundersökning som gjorts har en sammanställning av detta gjorts. Här nedan presenteras 

de resultat som denna sammanställning lett till. Först presenteras resultatet från den 

litteraturstudie som gjorts, och därefter följer en redogörelse av enkätundersökningen. Såväl 

resultatet från litteraturstudien som från enkätundersökningen utgår från de frågeställningar 

som ligger till grund för detta arbete. 

4.1 Resultat av litteraturstudie 

Resultatet av att ha studerat olika forskningsarbeten som rör de frågeställningar som arbetet 

behandlar är att den brist på intresse och attityd som Lindahl (2003) sett går åt fel håll kan 

bero på att No-ämnena är relativt abstrakta och därmed kan det vara svårt för eleverna att få 

grepp om dessa. Många elever uttrycker att de inte hunnit bekanta sig mycket med ämnet 

innan årskurs sju och att det då upplevs svårt. Att ämnet upplevs som svårt för eleverna kan 

göra att ämnet känns ogripbart och därmed blir det ointressant.  

 

Såväl Lindahl (2003) som Vikström (2008) poängterar att eleverna behöver tydlig och 

kontinuerlig återkoppling av läraren direkt i klassrummet, de behöver bli sedda och bli 

bekräftade i det de gör. Det kanske, om möjligt, är ännu viktigare att i de abstrakta ämnena 

använda sig av en formativ bedömning (kontinuerlig bedömningsprocess) för att bekräfta om 

eleverna är på rätt spår. Om de inte är det kan läraren då vägleda dem rätt och de kan återigen 

få direkt återkoppling. Även Giota (2006) trycker på en formativ bedömning just för att den 

kräver ständig återkoppling till eleven. Ständig återkoppling menar hon ger eleven kännedom 

om på vilken nivå eleven befinner sig och hur denne kan nå en högre nivå. Genom ständig 

återkoppling menar Giota att läraren också ger eleven strategier för att komma vidare.  
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Av samma anledning, att hålla intresset uppe för att ge eleverna möjlighet att skapa en 

förståelse för ämnet, menar samtliga forskare vikten av att variera undervisningen, detta för 

att tillgodose och kunna möta varje enskild individ på dennes nivå. Genom att variera 

undervisningen ges alla elever möjlighet att möta det som ska läras från flera olika vinklar, 

vilket har visat sig vara till fördel för elevers lärande. Boström (2012) kommer i sin artikel 

fram till att elever i 10-årsåldern själva inte har förmågan att bedöma sitt eget lärande på ett så 

pass säkert sätt att det till fullo går att förlita sig på. Såväl Boström (2012) som Mc Even & 

Walan (2016) lyfter undervisningsmetoden att lära genom att göra, vilket resulterat i en större 

förståelse för de abstrakta ämnena som No-ämnena kan upplevas som. Även Lindahl (2003) 

är inne på att lära genom att göra i och med att eleverna i hennes studie tydligt klargjort att 

experiment och laborationer är det som skapar intresse, eleverna ges då möjlighet att själva 

testa sig fram och genom det skapa sig en förståelse. Lindahl (2003) tydliggjorde det faktum 

att eleverna tog till sig ett arbete som handlade om människan på ett mer öppet och intresserat 

sätt än att prata om mossar och alger under en längre period. Giota (2006) menar att det inte är 

konstigt att elever uppvisar oönskat beteende och har svårt att anpassa sig till skolans krav och 

förväntningar om de inte vet varför något ska läras. Samma sak gäller om skolarbetet ligger 

långt från elevens eget intresse och endast går ut på att anpassa sig till situationen eller leva 

upp till såväl lärares som föräldrars krav och förväntningar. Giota (2006) hävdar att det är av 

största vikt, för att skapa intresse och motivation, att undervisningen ligger nära elevens 

vardag och intresse.   

 

Samtliga forskare är överens om det faktum att en variation av teorier, olika dimensioner samt 

undervisningsstilar anpassade efter ämne, innehåll, individ och grupp är det som i längden 

gynnar undervisning i de naturorienterande ämnena i de lägre åldrarna. Giota (2006) menar 

exempelvis att elevers motivation har en stark koppling till såväl hur elevnära undervisningen 

är som hur prestationen ser ut. Hon menar att en kombination av inre- (lärandemål) och yttre 

(prestationsmål) motivation generellt genrerar i bäst prestationer. För att upprätthålla 

motivation, intresse och goda prestationer är det viktigt att det finns strategier för att binda 

samman elevernas tänkande, känslor och viljor med den miljö som de befinner sig i – skolan. 

Skolan måste utgå från elevernas perspektiv samt undervisa elevnära för att öka och bibehålla 

motivation och intresse och därigenom skapa nyfikenhet och förståelse. 
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4.2 Resultat enkätundersökning 

Den enkätundersökning som utförts resulterade i svar från 85 deltagande verksamma lärare 

från hela landet, och 56 av dessa lärare undervisar på lågstadiet med barn från förskoleklass 

upp till årskurs tre. Resterande 29 lärare undervisar på mellanstadiet och då med barn från 

årskurs fyra till årskurs sex.  

 

4.2.1 Undervisningen 
 

”Vilka undervisningsmetoder används i de naturorienterande ämnena i de lägre åldrarna?” 

 

Denna studie visar att det inte var någon större skillnad när gäller variation av 

undervisningsmetoder mellan årskurs F-3 jämfört med årskurs 4-6. Det var däremot ingen av 

de undervisande lärarna i årskurserna 4-6 som hade angivit att deras undervisning mest sker 

laborativt medan 16 % av lärarna som undervisar i årskurserna F-3 angivit detta. Av de 

undervisande lärarna i årskurserna 4-6 använder 44,5 % sig av flera olika metoder för varje 

sak som ska läras, och motsvarande andel är 30,5% hos F-3-lärarna  Gemensamt för samtliga 

deltagande lärarnas svar är att ingen lärare endast använder sig av teoretisk undervisning och 

näst intill lika stor andel (%) från båda undervisningsspannen arbetar lika mycket teoretiskt 

som laborativt i undervisningen av de naturorienterande ämnena. I början av enkäten ställdes 

en fråga där respondenterna ombads att svara på en fråga gällande vilken årskurs de 

undervisade i, detta då eventuella likheter och skillnader mellan de olika studierna hade 

kunnat granskas. Dock visade det sig att det inte var någon markant skillnad på exempelvis 

val av undervisningsmetod mellan de olika stadierna, därför presenteras resultatet från och 

med nu som en sammanställning av samtliga respondenters svar.  

 

 
Figur 1: En jämförelse mellan hur respondenter från årskurserna F-3 och 4-6 har svarat på vilka 

undervisningsmetoder de använder i sin undervisning i de naturorienterande ämnena. 
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Frågorna i avsnitt tre i enkäten (bilaga 2) handlade om vad lärare anser om hur 

undervisningen i de naturorienterande ämnena bäst bedrivs samt hur deras egen undervisning 

genomförs. Detta avsnitt bestod av ett antal påståenden där respondenten skulle kryssa i det 

svar som stämde bäst överens med deras egen uppfattning. De svarade genom att kryssa i ett 

svar på skalan ett till fyra där ett betydde att de inte höll med om påståendet och fyra att de 

höll med. Däremellan kunde de kryssa i två alternativt tre beroende på hur de själva ansåg att 

de ställde sig till påståendet. 

 

De allra flesta uppger att undervisning som ligger nära elevernas egen vardag gynnar deras 

lärande, många arbetar tematiskt i de naturorienterande ämnena och de allra flesta försöker ha 

en så tydlig koppling som möjligt till elevers egen vardag (Figur 2). De flesta elever ges inte 

möjlighet att själva få bestämma hur de vill visa sina ämneskunskaper och det är endast 21 % 

som uppgett (kryssat i tre och fyra) att deras elever är med och planerar undervisningen efter 

att grovplaneringen är gjord. Huruvida de arbetar ämnesövergripande och om NO-ämnena 

undervisas bäst var för sig eller inte är det blandade åsikter om, men nästan hälften har svarat 

att de arbetar tematiskt i de naturorienterade ämnena (Figur 2).  

 

 
Figur 2: Överblick av hur respondentera på skalan 1-4 uppgivit hur de undervisar i de naturorienterande 

ämnena. 
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4.2.2 Motivation och intresse 
 

”Hur motiveras eleverna i de naturorienterande ämnena?” 

 

Enkätens (bilaga 2) andra avsnitt var uppbyggt på samma sätt som avsnitt tre och hade samma 

typ av svarsalternativ till de påståenden som ställdes. Det andra avsnittet behandlade frågor 

om vad som intresserar och motiverar eleverna i undervisningen i de naturorienterande 

ämnena  

 

Lärarna i denna studie anser att det som mest motiverar och intresserar eleverna i de 

naturorienterande ämnena är laborationer, studiebesök och att låta eleverna berätta saker de 

vet eller varit med om, tätt följt av att deltaga i genomgångar (Figur 3). Även att kolla på film 

inom det berörda området och samtala om olika naturvetenskapliga ting har en stor andel av 

de deltagande lärarna angivit som något som skapar intresse hos eleverna. Att läsa i NO-

böckerna och anteckna från tavlan är det som lärarna upplever är det som minst motiverar 

eleverna i undervisningen i dessa ämnen (Figur 3 på ).    

 

 
Figur 3: Överblick av hur respondentera på skalan 1-4 (1=håller inte med 4=håller med) uppgivit vad de anser 

motiverar och intresserar eleverna i de naturorienterande ämnena. 
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4.2.3 Ämnet som är lättast respektive svårast att skapa förståelse i 
 

”Vad anser verksamma lärare om vad elever upplever som svårt respektive lätt med 

de olika naturorienterande ämnena?” 

I slutet av det tredje avsnittet av enkäten fanns en fråga gällande vad lärarna generellt ansåg 

vad för ämne eleverna hade lättast för att förstå. Hela 95 % av respondenternas uppfattning är 

att eleverna har lättast för att förstå ämnet biologi (Figur 4) . Resterande 5 % är jämnt 

fördelade på fysik och samtliga NO-ämnen (biologi, fysik, kemi). 

 

 
Figur 4: Överblick av vilket av de naturorienterande ämnena som respondenterna anser deras elever har lättast 

för att förstå. 

 

Här nedan följer några utvalda citat från vad deltagande lärare har svarat på frågan varför de 

tror att det ämne de angivit är det som eleverna har lättast för att förstå: 

  
”Det som händer är väldigt konkret, och självklart. De älskar kemi och biologi också, men där är 

det inte lika uppenbart för dem Varför något händer, vilket de gärna vill veta. Vår skola ligger på 

landsbygden och djur och natur är deras vardag på många vis.” (Fysik) 

 

”Det är saker som finns i deras vardag hela tiden. Naturen, djur osv. Kemi och fysik är mer 

abstrakt på något sätt.” (Biologi) 

 

”närmast det vardagliga, största samtalsämnet från födsel och uppåt i både hem och förskola 

kanske.” (Biologi) 

 

”Mycket konkreta kopplingar finns tillgängliga, såväl en själv som deras direkta närområde.” 

(Biologi) 

 

”De ha med sig mer förkunskaper, intresserade av djur o människokroppen” (Biologi) 

 

”Det ligger närmast deras vardag” (Biologi) 
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Det ställdes även en motsatsfråga till den som presenterades här ovan. Denna fråga handlade 

då istället om vad lärarnas uppfattning är av vilket av ämnena som ingår i de 

naturorienterande ämnena som eleverna har svårast för att förstå. Här är det endast 1% som 

har svarat att biologi är det ämne som eleverna har svårast för att förstå. Resterande 99% är 

relativt jämnt fördelat på kemi (51%) och fysik (48%) (Figur 5). 

 

 
Figur 5: Överblick av vilket av de naturorienterande ämnena som respondenterna anser deras elever har svårast 

för att förstå. 
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svårast för att förstå det ämne de uppgivit: 

 
”För att det är så mycket man inte kan se. Atomer, molekyler osv.” (Kemi) 
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”Det är abstrakt” (Kemi) 

 

”Svårast att undervisa elevnära.” (Kemi) 

 

”Fysiken är abstrakt och vissa delar ör svåra att koppla ihop till vardagen.” (Fysik) 
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5. DISKUSSION 
Syftet med detta examensarbete var att ta del av litteratur samt genomföra en 

enkätundersökning gällande undervisning i de naturorienterande ämnena. Dels hur 

undervisning bedrivs samt bör bedrivas, vad som motiverar och intresserar eleverna i dessa 

ämnen samt om det finns ämnen inom de naturorienterande ämnena som forskare insett eller 

lärare upplever att eleverna haft svårare respektive lättare att skapa sig en förståelse i. 

Litterturstudien och enkätundersökningen visar båda på mycket information som stämmer 

överrens med varandra. I detta avsnitt presenteras först en kort sammanfattning av 

huvudresultaten från examensarbetet. Därefter följer en teoretisk tolkning där 

examensarbetets olika frågeställningar diskuteras och litteratur och enkätundersökning 

jämförs med varandra. Detta följs av frågor som handlar om tillförlitligheten med arbetet, och 

därefter följer förslag på fortsatt forskning och/eller undersökning inom dessa områden. 

Slutligen avslutas detta avsnitt och därmed även examensarbetet med en slutsats. 

5.1 Sammanfattning 

Såväl resultatet av litteraturstudien som enkätundersökningen visar hur de tre frågorna som 

detta examensarbete behandlar hänger ihop. Förståelse och motivation går hand i hand - 

saknas förståelse hos eleverna syns en tydlig brist på intresse och motivation. Denna studie 

har visat att förståelse kan innebära likväl förståelse för varför något ska läras som förståelse 

för det som ska läras. Att dessa två begrepp går hand i hand innebär i sin tur att valet av 

undervisningsmetod och valet av de strategier lärare ger elever för att utvecklas ligger till 

grund för att skapa både förståelse och motivation och att upprätthålla dessa. Det kan också 

konstateras att den forskning som tagits fram i litteraturstudien stämmer bra överens med 

resultaten från enkätundersökningen. 

 

Att förståelse och motivation går hand i hand visar att motivationen är en av elevernas 

viktigaste drivkraft för att komma vidare i sin utveckling av förståelsen i de naturorienterande 

ämnena. Detta gör i sin tur att en av lärares viktigaste förmågor är att kunna skapa nyfikenhet 

och motivation hos eleverna. Genom att i sin undervisning utgå från och alltid ha svar på de 

didaktiska frågorna vad, hur och varför kan lärare hjälpa såväl sig själv i planeringen av 

undervisningen som eleverna gällande att skapa mening och ett syfte med det som ska läras.  

 

I och med att forskningen visar att intresset för framförallt kemi och fysik minskar redan från 

årskurs fem bör lärare göra något för att bryta denna negativa trend. I de naturorienterande 

ämnena har det nu konstaterats av såväl forskningen som enkätundersökningen att kemi och 

fysik är båda ämnen som ses som abstrakta. Lärare och forskare uttrycker att eleverna har 

svårt att få grepp om dessa ämnen då de ligger långt från deras egen vardag och svårt för dem 

att relatera till. Detta kan givetvis göra att det är en större utmaning för lärare att ge eleverna 

verktyg för att skapa samma typ av förståelse i dessa ämnen som i exempelvis biologiämnet, 

dock anser inte jag att man som lärare kan ursäkta förståelsen i dessa ämnen med att de är 

abstrakta och därmed svåra för eleverna att relatera till. Lärare bör besitta en så pass stor 

kunskap i dessa ämnen så att de kan använda sin fantasi för att försöka framhäva dessa ämnen 

som lika självklara som resterande ämnen i skolan. Utifrån detta kan det konstateras att en 

varierad undervisning är det som gynnar de flesta elever, och på så vis ges eleverna flera 

infallsvinklar och det är större chans att läraren når ut till samtliga elever med tanke på att alla 

elever i en grupp är egna individer som lär på olika sätt. Genom att variera 

undervisningsmetoder, miljöer och arbetssätt kan en anpassning efter eleverna göras. Likaså 

har denna studie visat att eleverna gynnas av att sammanhang skapas, de allra flesta områden 

inom de naturorienterande ämnena går på ett eller annat sätt att ha utgångspunkt i någonting 
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som ligger nära elevernas vardag eller erfarenheter och utifrån detta kan förhoppningsvis 

såväl motivation som förståelse skapas.  

5.2 Tillförlitlighet 

Här nedan diskuteras hållbarheten i de resultat som tidigare presenterats. Det kommer att 

redogöras för reliabilitet och validitet samt trovärdigheten med såväl enkätundersökningen 

som den valda litteraturen. 

 

5.2.1 Validitet och reliabilitet 
Bjereld, Demker och Hinnfors (2010) beskriver begreppet validitet som i vilken utsträckning 

det som var avsett att undersökas verkligen har undersökts. För att en undersökning ska anses 

ha hög validitet ska undersökningen mäta det som är relevant i sammanhanget samt lämpliga 

metoder för undersökningen ska användas (Bjereld, Demker, & Hinnfors, 2010). För att skapa 

en hög validitet med undersökningen har frågeställningarna noggrant formulerats för att 

innebörden av frågan ska framhävas på rätt sätt. Utifrån frågeställningarna har sedan viktiga 

begrepp plockats ut för att sedan ligga till grund för de frågor som enkätundersökningen 

bestått av. För att hålla en hög validitet har frågorna konstruerats med vad det är som faktiskt 

ska undersökas i åtanke. Efter att frågorna till enkätundersökningen var formulerade valdes 

det att ta hjälp av två personer som är insatta i ämnet, dessa två personer fick dels genomföra 

enkäten men också berätta hur de tolkade och uppfattade de frågor som var formulerade, 

vilket hjälpte mig att få frågorna så konkreta som möjligt med liten risk för misstolkande. 

Likaså vad gäller valet av metod så har det noggrant preciserats vad som var utgångspunkten i 

arbetet och vad som var syftet med examensarbetet. Utifrån detta kunde sökningar i olika 

databaser genomföras där sökträffarna begränsades till peer rewiew artiklar för att endast få 

fram artiklar och avhandlingar med hög trovärdighet. Resultatet av granskningen av dessa 

artiklar låg sedan till grund för frågorna till enkätundersökningen. Detta förarbete innebar att 

det som var avsikten att undersöka verkligen har undersökts i detta arbete.  

 

Bjereld et al. (2010) beskriver att validiteten är beroende på vad det är som ska mätas medan 

reliabiliteten är beroende på hur det mäts. De menar att mätningarna måste vara skickligt 

genomförda, annars spelar det ingen roll om validiteten är hög. Generellt kan man säga att hög 

validitet förutsätter hög reliabilitet medan hög reliabilitet inte måste innebära hög validitet 

(Bjereld, Demker, & Hinnfors, 2010). Med detta till grund kan det konstateras att med tanke på 

den höga validiteten som detta arbete faktiskt uppfyller så innebär det också att reliabiliteten 

uppfyller de höga kraven. Enkätfrågorna är välarbetade, välformulerade och kontrollerade. 

Frågorna har ställts med en fråga åt gången, i så stor utsträckning som går har frågorna hållits 

neutrala utan någon värdeladdning i något av svarsalternativen. Samtliga enkäter är genomförda 

på samma sätt – genom en länk där respondenterna själva fyllt i denna när de själva känt att 

tiden och orken funnits.  

 

5.2.2 Trovärdighet 
Vad gäller trovärdigheten kan det finnas en risk med att deltagande lärare valts ut genom, som 

tidigare nämnts, det som Bryman (2008) kallar för bekvämlighetsurval. I detta fall gjordes 

bekvämlighetsurvalet genom att dela länken till enkäten i en lärargrupp på Facebook. Risken 

med att inte själv dela ut enkäten till verksamma lärare ute på skolorna och istället göra som 

det gjorts i denna undersökning är att man inte styr över vilka som svarar på enkäten, det finns 

en risk att någon av de deltagande respondenterna faktiskt inte är undervisande lärare i de 

naturorienterande ämnena. Den risken togs dock dels med tanke på att jag genom detta sätt 

förstod att jag skulle nå ut till verksamma lärare från hela landet och antalet svar på enkäten är 

fler än jag kunnat tro att jag skulle få. De artiklar och avhandlingar som använts till den 
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litteraturstudie som gjorts har haft tydliga avgränsningar vad gäller årtal och peer review 

vilket betyder att denna litteratur är granskad och därmed har en hög trovärdiget. När 

resultaten av såväl litteraturstudien som enkätundersökningen har sammanställts så går det att 

se att resultaten stämmer bra överens med varandra och den forskning som jag har tagit del av 

visar sig stämma bra överens med den uppfattning som verksamma lärare har angående både 

motivation, undervisningsmetoder och förståelse för de abstrakta delarna.  

  

Så, trots risken med att dela länken till enkätundersökningen i en lärargrupp på Facebook så 

har resultatet av denna studie ändå givit en riktning om hur det ser ut samt vad verksamma 

lärares uppfattning är gällande dessa frågor, vilket också visat sig stämma bra överens med 

forskningen i ämnet. 

5.3 Metoddiskussion 

Att genomföra en databassökning har givit lärdom om att det är av stor vikt att hitta rätt 

sökord/översättning och att kombinationen av dessa kan vara avgörande för vilka träffar 

sökningen får. Insikten i att såväl rubriker som abstrakt säger mycket om en artikel har också 

infunnit sig. Nästan uteslutande har det räckt med att först läsa rubriken och sedan abstraktet 

på de artiklar som verkat vara av intresse. Vissa artiklar anses dock inte ha så mycket 

information i abstraktet kring det som rubriken har lovat, vid dessa tillfällen har tid lagts på att 

ögna igenom inledningar, metoder och slutsatser vilket resulterat i att även innehållet varit 

diffust och icke användbart. Av detta blev lärdomen att abstrakten på artiklarna är avgörande 

för om artikeln är relevant eller inte, där hade mycket tid kunnat sparas. Databasen ERIC 

EBSCO HOST  har ett brett utbud, ett bra söksystem samt en bra struktur där det är lätt att 

göra avgränsningar som peer review och fulltext. En peer-reviewed-avgränsning gjordes för 

att hitta artiklar med hög trovärdighet och fulltext-avgränsningen gjordes för att möjligheten 

att ta del av hela artikeln skulle finnas. När målet istället var att söka efter avhandlingar 

ansågs att DiVA-portal var en lämpligare databas med större träffsäkerhet. Det gjordes även 

manuella sökningar på titlar eller författare för att hitta artiklar och avhandlingar jag fått tips 

om. 

 

Den information som finns angående medverkande i studierna är begränsade till årskurserna 

F-6 där elever av båda könen, olika etnicitet etc. kan ha ingått. Samtliga artiklar som valts att 

ta med i litteraturstudien har alla fått ta lika stor plats då samtliga artiklar haft stor relevans för 

ämnet. Studierna är gjorda på olika sätt med olika fokus men samtliga författare kommer i 

slutändan fram till samma slutsats, vilket jag anser mycket intressant, och detta styrker 

givetvis min slutsats att motivation och förståelse går hand i hand där såväl valet av 

undervisningsmetod som anpassningar efter individer och grupper etc. spelar en betydande 

roll.  Syftet var ju dels att ta del av forskning gällande olika undervisningsmetoder i de 

naturorienterande ämnena, dels att undersöka vad som motiverar eleverna och deras förståelse 

i de abstrakta delarna i de naturorienterande ämnena i årskurserna F-6, så är jag positiv till att 

den forskning som presenterats, eftersom den också redogör olika författares studier, med 

olika vinklar och som kommer fram till samma slutsatser. Hade sökningen gjorts om hade inte 

så mycket tid lagts på att gå in på artiklarna under själva sökningen utan i stället fokuserat på 

artikelns namn, abstrakt och eventuellt rubriker i de olika artiklarna. Då hade irrelevanta 

artiklar kunnat sorteras bort i ett senare skede, och detta hade kunnat optimera tiden för 

sökningar av artiklar.  
 

Vad gäller valet av metod till den andra delen av detta examensarbete – insamling av egen 

data från verksamma lärare i de naturorienterande ämnena, så blev valet att göra en 

enkätundersökning. Som nämnts tidigare så menar Johansson & Svedner (2010) att enkäter 
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ger en bred men ytlig information och att detta är lämpligt när samband ska hittas och resultat 

jämföras (Johansson & Svedner, 2010). Eftersom tanken hela tiden varit att ta del av 

forskning i ämnet för att utifrån detta kunna skapa en egen insamling av data kändes en 

enkätundersökning självklart. Från början, innan jag visste hur många som skulle delta i min 

enkät, var jag öppen för att eventuellt behöva gå vidare med ytterligare insamling av data i 

form av kvalitativa intervjuer utifrån svaren som enkätundersökningen givit. Men efter att ha 

genomfört enkätundersökningen och sammanställt dess resultat insåg jag att den data jag fått 

in var mer än tillräcklig för att kunna ställa detta mot den litteratur jag tagit del av tidigare .  

5.4 Teoretisk tolkning 

Detta examensarbete hade utgångspunkt i tre frågeställningar som sedan har besvarats under 

resultatdelen. Under den delen av arbetet har ren fakta från såväl litteraturstudien som 

enkätundersökningen presenterats. Här nedan förs i stället resultaten från litteraturstudien och 

enkätundersökningen samman och diskuteras utifrån den sammanställning och de tankar som 

dykt upp under tidens gång. 

 

5.4.1 Motivation 
För att befästa kunskaper är motivation och intresse a och o. Utan att känna att det finns ett 

syfte med det som ska läras, ett tydligt budskap med vad, hur och varför det som ska läras ska 

läras är det svårt för eleverna att se meningen med det. Litteraturstudien som gjorts visar 

bland annat att intresset för de naturorienterande ämnena är lägre än för andra ämnena redan i 

årskurs fem. Den omfattande studie som Lindahl (2003) gjorde när hon kom fram till detta 

pågick under fem års tid och under denna tid var intresset för biologiämnet relativt stabilt 

medan intressent för kemi och fysik minskade. Att intresse för några ämnen minskar redan när 

eleverna är runt elva år gamla är något lärare bör uppmärksamma. Genom att läsa av 

resultaten gällande motivation och intresse från den enkätundersökning som gjorts kan vi se 

att det finns vissa moment i undervisningen som motiverar eleverna mer än andra moment. 

Genom att som lärare vara vaksam och se på sin undervisning ”utifrån” anser jag att man bör 

granska den grupp undervisningen sker i för att på så vis kunna undersöka vilken/vilka 

moment som skapar nyfikenhet och intresse hos just den gruppen. På detta sätt borde lärare 

kunna introducera arbetsområden inom (framförallt) de mest kritiska ämnena på det sätt som 

skapar nyfikenhet hos gruppen. Genom detta kan förhoppningsvis nyfikenhet göra eleverna 

mer intresserade och motiverade att lära trots att vissa områden kan kännas svåra eller rent av 

tråkiga.   

 

Lindahl (2003) redogjorde också för att innehållet var avgörande för elevernas intresse till de 

naturorienterande ämnena, det som höll kvar ett visst intresse hos eleverna var de experiment 

och laborationer som de ibland fick vara åskådare till. Detta stämmer bra överrens med 

resultatet från enkätundersökningen där laborationer var det arbetssätt som flest lärare 

uppgivit skapade intresse och höll deras elever motiverade av. Likaså är det enligt såväl 

deltagande lärare i enkätundersökningen som flera av forskarna av högsta vikt för elevers 

motivation att låta eleverna berätta om saker de själva varit med om, att planera 

undervisningen utifrån elevers egna erfarenheter och sådant som de själva kan relatera till. 

Giota (2006) gör det tydligt i sin artikel för det faktum att lärare och andra vuxna inte kan 

förvänta sig att elever ska uppvisa önskvärt beteende, att de ska anpassa sig till skolans krav 

och förväntningar etc. så länge eleverna själva inte anser att undervisningen är meningsfull för 

dem själva. Skolarbetet måste ligga nära elevernas eget intresse för att de ska motiveras med 

fokus på lärandemål. Även detta stämmer bra överens med enkätsvaren där läsa och anteckna 

från tavlan är det som lärare anser motiverar deras elever minst, jag tror att detta mycket väl 

kan bero på att de inte förstått meningen med det. Börjar arbetsområdet med laborationer, 
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diskussioner, att eleverna själva får berätta vad de upplevt eller tror kan en nyfikenhet skapas 

och motivationen till att läsa mer om det som ska läras ökar. Likaså ökar laborationer, 

studiebesök, berätta om egna erfarenheter och att samtala om naturvetenskapliga fenomen det 

faktum att få direkt återkoppling på det eleverna gör eller samtalar om. Giota (2006) menar att 

bedömningens syfte mer och mer övergått från summativ bedömning till formativ bedömning 

där eleverna får ständig återkoppling och därigenom ständig bekräftelse på det de gör eller har 

förstått. 

 

5.4.2 Abstrakta ämnen 
Som nämnt här ovan menar Lindahl (2003) att intresset för biologiämnet varit stabilt under de 

år henne studie pågått medan intresset för kemi och fysik minskat med åren. Vikström (2008) 

beskriver kemi och fysik som abstrakta ämnen. En av de frågor som detta examensarbete 

behandlar är väldigt konkret och idéen till den frågan dök upp efter att ha tagit del av det 

Vikström (2008) skrivit gällande huruvida elever kan ta till sig undervisningen inom de 

abstrakta områdena i de naturorienterande ämnena. Resultatet av hennes studie är att elever 

generellt kan ta till sig kunskap i dessa ämnen. Med denna information i bakhuvudet skapades 

en fråga till detta examensarbete. Frågorna i enkätundersökningen skapades ur en annan 

synvinkel där respondenterna skulle svara på vilket ämne de ansåg att deras elever generellt 

hade svårast respektive lättast för att förstå. Svaret på dessa frågor blev lätt att utläsa då hela 

95 % svarade att deras elever har lättast för att förstå biologiämnet medan 99% jämnt fördelat 

svarat kemi och fysik. Redan där syntes en tydlig uppfattning av detta, efter dessa frågor 

följde en öppen fråga där respondentera skulle svara på varför de tror att eleverna har 

lätt/svårt för just detta ämne. Bara genom detta kunde slutsatsen dras att Vikström (2008) 

såväl som deltagande lärare såg kemi och fysik som svårare ämnen än biologi. Svaren på 

varför lärarna svarade som de gjorde på den frågan som behandlade det ämnet som eleverna 

hade svårast för stämmer helt överens med den forskning Vikström (2008) redogör för. 

Majoriteten anser dessa ämnen som abstrakta, svåra att ta på samt svåra att undervisa 

elevnära. 

 

Vikström (2008) förklarar, som nämnt ovan, att elever kan ta till sig dessa ämnen. Men det 

ställer krav på läraren. Hon menar att lärare måste fundera på vad det är som ska läras och 

åstadkommas, vill man att eleverna ska kunna se saker ur olika perspektiv så krävs det att 

läraren använder sig av flera undervisningsmetoder och ger eleverna möjlighet att lära genom 

olika strategier för att på så vis kunna se något från olika perspektiv. När det gäller motivation 

så anser jag, som nämnts, att lärare bör utgå från den metod som intresserar eleverna mest för 

att på så vis skapa intresse och nyfikenhet. Det kan krävas mycket av läraren för att skapa en 

förståelse men att utgå från det arbetssätt som intresserar eleverna mest och att påvisa samma 

sak på flera olika sätt är jag övertygad om hjälper eleverna i deras förståelse. Anta att eleverna 

ska lära sig om atomer i fast-, flytande- och gasform. Börja med att introducera detta genom 

exempelvis ett experiment, för diskussioner om vart dessa olika former finns, låt de måla egna 

bilder med korta beskrivande texter, kolla på en film och läs om det. Redan vid den 

introducerande laborationen har jag av egen erfarenhet märkt att nyfikenhet har skapats och 

då blir automatiskt de kommande momenten lättare för eleverna att genomföra. 

 

5.4.3 Undervisningsmetoder 
Av litteraturstudien framkom det viktiga i att förstå elevers individuella inlärningsstrategier. 

Detta menar Boström (2012) är viktiga färdigheter för att lyckas i skolan. Att veta hur varje 

elev bäst tar till sig kunskap är en viktig förmåga hos lärare. Resultatet av 

enkätundersökningen visar att hela 80 % av respondenterna angivit att deras undervisning har 

mest fokus på det som gynnar elevens eget lärande, och detta är givetvis jättebra siffror men 
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det finns även utmaningar med detta med tanke på att individerna i en grupp alla lär på sitt 

eget sätt. Boström (2012) redogör för ytterligare en viktig aspekt i lärarens förmåga att ha 

kännedom av hur varje enskild individ bäst lär. Det framkommer från hennes studie att det för 

eleverna själva är svårt att redogöra för hur de själva bäst lär då detta oftast baseras på vad de 

har lärt sig, vilket visar på att lärarens kunskap om detta är ovärderlig.  

 

Av den information som litteraturstudien och enkätundersökningen presenterat går det också 

att tydligt se att undervisning som utgår från elevernas egna erfarenheter och dagliga problem 

visat sig vara lyckade. Boström (2012) menar att dessa händelser inte behöver vara tagna 

direkt från elevernas verklighet men att det ligger så pass nära att de kan se ett sammanhang 

mellan det som ska läras i skolan och deras egen verklighet. Vidare ger detta möjlighet till att 

eleverna får uttrycka sina egna tankar vilket skapar en medvetenhet om att det finns olika sätt 

att tänka på för eleverna. Resultatet av enkätundersökningen visade att aktiva lärare upplever 

att undervisning som ligger nära elevernas egen vardag gynnar deras förståelse och därmed 

deras lärande. Även Mc Even & Walan (2017) har i sin studie kommit fram till det 

gynnsamma med en sammanhangsbaserad undervisning, dels att undervisa elevnära men 

också att skapa sammanhang mellan såväl olika delar i undervisningen som att visa för 

eleverna att det finns en mening med det som ska läras.  

 

Tidigare har det nämnts det faktum att bristande intresse för de naturorienterande ämnena 

finns redan i lägre åldrar, en av anledningarna till detta har såväl nämnda forskare i detta 

arbete som jag själv förstått bland annat handlar om brist på relevans och sammanhang i 

undervisningen, lika så lärares bristande förmåga att variera undervisningen. Genom att 

variera undervisningen öppnar det möjligheter för förståelse hos fler elever. Dels når lärare ut 

till olika elever på olika sätt men också ges eleverna flera infallsvinklar vilket många gånger 

kan behövas för att eleverna ska se samband och mening med det som ska läras. Genom att 

avläsa resultatet från den fråga i enkätundersökningen som behandlar huruvida lärare bedriver 

sin undervisning kan vi se att samtliga lärare verkar variera sin undervisning även om det 

givetvis sker i olika hög grad. Förvånansvärt få lärare har angivit att de använder flera olika 

metoder för varje sak som ska läras, just för att ge eleverna olika perspektiv på det som ska 

läras. Jag kan inte låta bli att ställa mig själv frågan vad det kommer sig, beror det på 

okunskap eller osäkerhet i ämnet eller handlar det om att lärarna själva inte har tillräckligt 

stort intresse för ämnet? Boström (2012) trycker på vikten av att lärare måste bredda sin 

repertoar av metoder för att kunna ge eleverna möjlighet att utvecklas. Detta då en varierad 

undervisning som är sammanhangsbaserad och elevnära ger samtliga elever möjlighet att 

utvecklas på sitt sätt. 

5.5 Förslag till fortsatt forskning och praktisk tillämpning 

Hur man väljer att se på detta arbete beror på vart man befinner sig i sin process inom dessa 

områden. För dem som skrivit den litteratur som tagits del av har processen varit i rullning 

under en längre tid medan det för mig på sätt och vis var arbetet med detta examensarbete 

som skapade nyfikenhet hos mig. Dels har arbetet med detta examensarbete givit nya sätt att 

tänka gällande att motivera eleverna och i planeringen av undervisningen men det har också 

skapat en nyfikenhet av att vilja forska vidare i ämnet. Förhoppningen är att detta arbete ska 

skapa en nyfikenhet hos andra att vilja läsa mer, vilja utvecklas och ta del av forskning och 

undersökningar för att komma vidare i sin förmåga att motivera eleverna och därigenom 

skapa en större förståelse. 

 

Inför framtiden önskas att pedagoger i förskolan redan i yngre åldrar börjar arbeta med 

samtliga naturvetenskapliga ämnen tidigt, detta då små barn är nyfikna och ständigt vill veta 
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mer. Vad gäller biologi är det mycket som kommer naturligt för barnen redan i de allra lägsta 

åldrarna men jag anser att man inte ska vara rädd för att lyfta in begrepp inom kemi och fysik 

tidigt, detta för att göra även detta så naturligt som möjligt för barnen när de är just i sin mest 

nyfikna ålder där experiment är bland det mest spännande som finns. 

 

Om det istället ska ges förslag till fortsatt forskning inom ämnet så är önskan att detta 

examensarbete ska ses som en sammanställning och en början av vad forskare kommit fram 

till, vad lärares upplevelser är och vad elever sänder för signaler inom dessa ämnen och utgå 

från detta i en större undersökning och satsning för att skapa och upprätthålla intresse, 

motivation och nyfikenhet för de naturorienterande ämnena. 

5.6 Slutsats 

Efter att ha tagit del av dels den forskning som jag tagit fram inom de områden som detta 

examensarbete behandlar men även resultaten och tankarna från de deltagande lärarna i 

enkätundersökningen känner jag ett stort ansvar som blivande lärare inom de 

naturorienterande ämnena. Jag fick flera kommentarer under enkätundersökningen där 

undervisande lärare i årskurs F-3 angav att kemi och fysik var de ämnen som deras elever 

hade svårast för att skapa en förståelse i för att de inte arbetar så mycket med det som med 

exempelvis biologi. Utan att ta hänsyn till eller lägga någon vikt vi läroplan och styrdokument 

så är min första tanke att eleverna bör bli introducerade för dessa ämnen med rätt begrepp och 

med en grundförståelse så tidigt som möjligt under deras förskole/skolgång. Detta för att jag 

är ganska säker på att barnen är som mest nyfikna i de lägre åldrarna. Som nämnt i arbetet så 

hänger motivation och förståelse ihop och för att skapa motivation krävs det att lärare gör 

undervisningen förståelig, intressant och skapar en mening med undervisningen.  

 

Jag har även fått återkoppling från deltagande lärare som tackade mig för att jag gav dem en 

möjlighet att fundera över varför de gör som de gör i sin undervisning. Genom att svara på 

frågorna i enkätundersökningen fick de perspektiv på sig själva vilket många av dem sett som 

mycket givande. Detta får mig att inse att det är av stor vikt att ständigt ifrågasätta sig själv 

varför man gör som man gör och inte vara främmande för att utveckla sitt sätt att undervisa 

och se på saker på. 

 

Det har varit otroligt lärorikt att genomföra detta arbete och jag har verkligen fått upp ögonen 

för att ta del av mer forskning. Genom den nyfikenhet jag fått upp för forskning hoppas jag på 

att kunna motivera mig själv att ta del av ny forskning av såväl de naturorienterande ämnena 

som andra ämnen och även för min lärarrolls skull. På så vis är min önskan att själv ständigt 

utvecklas och genom detta kunna ge mina elever de bästa förutsättningarna för att lyckas i 

såväl skolan som i deras framtida yrkesliv. Min önskan är att kunna motivera, skapa förståelse 

och göra skillnad.  
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BILAGOR 

Bilaga 1: Följebrev 

Hej! 
Jag läser sista terminen på grundlärarprogrammet och skriver nu mitt examensarbete. Syftet med 
mitt examensarbete är att undersöka hur lärare undervisar i de naturorienterande ämnena, hur 
lärare ser på elevers motivation och intresse till ämnet samt hur man arbetar med elevinflytande i 
dessa ämnen.  
 
Länken nedan går till en kort enkät som behandlar frågor om just detta, och jag vore jättetacksam 
om ni skulle kunna tänka er att avvara ca sex minuter och besvara denna enkät. Jag kommer inte 
att kunna se vad just du har svarat. Du är anonym i ditt svar.  
Tusen tack på förhand för att du är med och bidrar till min undersökning! 
/Elin 

 

Bilaga 2: Enkätfrågor 

Undervisning i de naturorienterande ämnena 
Detta är en undersökning till ett examensarbete, ett arbete som behandlar frågor som rör olika 
undervisningsmetoder i de naturorienterande ämnena i de lägre åldrarna, hur lärare motiverar 
sina elever i dessa ämnen samt hur lärare arbetar med elevinflytande.  
 
Tack för att du är med och besvarar enkäten i utbildningssyfte! 

 
Avsnitt 1 
1. Är du behörig att undervisa i de naturorienterande ämnena (NO)? 

 Ja 

 Nej 

 Är under utbildning 

2. I vilka årskurser undervisar du i NO? 

 F-3 

 4-6 

 Annat 

3. Hur roligt tycker du att det är att undervisa i NO? 
Tråkigt   Roligt 

1.  2.  3.  4.  
4. Hur bekväm känner du dig att undervisa i NO? 
Obekväm   Helt säker 

1.  2.  3.  4.  
5. Hur nöjd är du med det/de läromedel du använder i NO-undervisningen? 

 Mycket nöjd, jag behöver aldrig komplettera med annat material. 

 Nöjd, ibland behöver jag komplettera med annat material. 

 Lite nöjd men jag anser att det ofta behöver kompletteras. 

 Inte alls nöjd, kan bara använda enstaka delar av materialet. 

 Annat 

6. I min undervisning… 

 Arbetar vi lika mycket teoretiskt som laborativt 
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 Är all undervisning teoretisk 

 Arbetar vi mest laborativt 

 Arbetar vi mest teoretiskt men ibland laborativt 

 Använder vi alltid flera metoder för varje sak som ska läras, detta för att få olika perspektiv 

Annat 

 
Avsnitt 2 
Elevers intresse och motivation 
Nedan följer ett antal påståenden som handlar om vad som väcker intresse och motiverar elever i 
de naturorienterande ämnena. Kryssa i den ruta som du anser stämmer bäst. 
                           Håller inte med                    Håller med 

a) Mina genomgångar väcker  1.  2.  3.  4.  
ett intresse hos eleverna 
 

b) Laborationer motiverar eleverna 1.  2.  3.  4.  
 

c) Att läsa i NO-böckerna motiverar  1.  2.  3.  4.  
eleverna 
 

d) Att kolla på film om det berörda  1.  2.  3.  4.  
arbetsområdet väcker intresse hos  
eleverna 
 

e) Att göra studiebesök väcker ett  1.  2.  3.  4.  
intresse hos eleverna 
 

f) Att vara i naturen gör eleverna  1.  2.  3.  4.  
intresserade av ämnet 
 

g) Genom att eleverna får berätta om  1.  2.  3.  4.  
saker de vet eller varit med om  
motiveras de 
 

h) Att samtala om naturvetenskap skapar  1.  2.  3.  4.  
intresse och motivation hos eleverna 
 

i) Att anteckna från tavlan motiverar  1.  2.  3.  4.  
eleverna i ämnet 

 

 
Avsnitt 3 
Saker som påverkar undervisningen 
Nedan följer ett antal påståenden som handlar om hur undervisningen i de naturorienterande 
ämnena bedrivs. Kryssa i den rutan som stämmer överens med din undervisning. 
 
                          Håller inte med           Håller med 

a) Undervisningen har en tydlig  1.  2.  3.  4.  
koppling till elevernas vardag 
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b) De olika ämnena som ingår i  1.  2.  3.  4.  
NO’n undervisas bäst var för sig 
 

c) Vi arbetar ofta ämnesövergripande  1.  2.  3.  4.  
i NO’n 
 

d) Vi arbetar tematiskt i NO’n 1.  2.  3.  4.  
 

e) Efter att grovplaneringen är gjord  1.  2.  3.  4.  
är eleverna med och planerar  
undervisningen 
 

f) Eleverna arbetar mest på det sätt  1.  2.  3.  4.  
som gynnar deras eget lärande 
 

g) Eleverna arbetar mest i grupper 1.  2.  3.  4.  
 

h) Eleverna får själva bestämma hur  1.  2.  3.  4.  
de vill visa sina ämneskunskaper i NO 
 

i) Eleverna arbetar bättre när det som  1.  2.  3.  4.  
ska läras ligger nära deras egen vardag 
 

j) Eleverna visar stort intresse för  1.  2.  3.  4.  
NO-ämnet 
 
Generellt tycker eleverna att följande ämne är lättast att förstå 

 Biologi 

 Kemi 

 Fysik 
 

Varför tror du att eleverna tycker att detta ämne är lättast att först? 
_______________________________________________________ 
Generellt tycker eleverna att följande ämne är svårast att förstå 

 Biologi 

 Kemi 

 Fysik 
 
Varför tror du att eleverna tycker att detta ämne är svårast att förstå? 
________________________________________________________ 

 

 
Avsnitt 4 
Egna tankar 
Här vill jag att du kort berättar dina tankar om följande frågor eller påståenden 
 
1. Vad anser du motiverar och intresserar dina elever i de naturorienterande ämnena? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____ 
 



 34 

2. Ge exempel på hur du arbetar med elevinflytande. Finns det några hinder när det kommer till 
elevinflytande? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____ 

Bilaga 3: Översikt använda artiklar 

Databas Sökord Ämne Titlar på hämtade 
artiklar 

Författare Begränsning 
årtal 

ERIC via 
EBSCO 
HOST 

“variation of 
teach”, 

science*, 
“primary 
school”, 

method*, 
teach, Sweden, 

strategies 

 Do Ten-year-old 
Children in Sweden 

Know How They 
Learn? A Study of 

How Young Students 
Believe They Learn 
Compared to Their 

Learning Styles 
Preferences (2012) 

Lena Boström 2007-2017 

Sökning på 
titel eller 
författare 

  Dialogic/Authoritative 
Discourse and 

Modelling in a High 
School Teaching 

Sequence on Optics 
(2008) 

Christian Buty 
och Eduardo F 

Mortimer 

 

ERIC via 
EBSCO HOST 

teach*, 
method*, 
science*, 
"primary 
school" 

"teaching 
methods" 

Primary Teachers’ 
Reflections on 

Inquiry- and Context-
Based Science 

Education (2016) 

Birgitta Mc 
Even och 

Susan Walan 

2007-2017 

Sökning på 
titel eller 
författare 

  Självbedöma, bedöma 
eller döma? Om 

elevers motivation, 
kompetens och 

presationer i skolan 
(2006) 

Joanna Giota  

Sökning på 
titel eller 
författare 

  Skoleffekter på 
elevers motivation 
och utveckling en 
litteraturöversikt 

(2002) 

Joanna Giota  

DiVA portal compulsory 
school, 

longitudinal 
study, science 

education, 
attitudes, 

interest, ability, 
understanding, 
subject choice, 

gender 

 Lust att lära 
naturvetenskap och 

teknik? En 
longitudinell studie 

om vägen till 
gymnasiet (2003) 

Britt Lindahl  

ERIC via 
EBSCO HOST 

teach*, 
method*, 
science*, 
"primary 

"teaching 
methods" 

What is Intended, 
What is Realized, and 

What is Learned? 
Teaching and 

Learning Biology in 

Anna 
Vikström 

2007-2017 
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school", 
variation* 

the Primary School 
Classroom (2008) 

Bilaga 4: Sammanställning av enkätfrågor 

Hur roligt tycker du 
att det är att 

undervisa i NO? 
1 2 3 4 

ÅrskursF-3 0 2 23 31 

Andel (%) 0 3.5 41 55.5 

          

Årskurs4-6 0 0 9 20 

Andel (%) 0 0 31 69 

          

Total andel (%) 0 2 38 60 

 

Hur bekväm känner 
du dig i att undervisa 

i NO? 
1 2 3 4 

ÅrskursF-3 0 5 31 20 

Andel (%) 0 9 55 36 

          

Årskurs4-6 0 2 14 12 

Andel (%) 0 7 50 43 

          

Total andel (%) 0 8 54 38 

 

Vi arbetar ofta 
ämnesövergripande i 

NO'n 
1 2 3 4 

ÅrskursF-3 1 12 23 20 

Andel (%) 2 21 41 36 

          

Årskurs4-6 1 6 14 8 

Andel (%) 4 20,5 48 27,5 

          

Total andel (%) 2 21 44 33 
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Mina genomgångar 
väcker ett intresse 

hos eleverna 
1 2 3 4 

ÅrskursF-3 0 2 27 27 

Andel (%) 0 4 48 48 

          

Årskurs4-6 0 0 18 11 

Andel (%) 0 0 62 38 

          

Total andel (%) 0 2 53 45 

 

Laborationer 
motiverar eleverna 

1 2 3 4 

ÅrskursF-3 0 1 11 44 

Andel (%) 0 2 20 78 

          

Årskurs4-6 0 0 11 18 

Andel (%) 0 0 38 62 

          

Total andel (%) 0 1 26 73 

 

Att läsa i NO-
böckerna motiverar 

eleverna 
1 2 3 4 

ÅrskursF-3 9 28 18 1 

Andel (%) 16 50 32 2 

          

Årskurs4-6 4 12 12 1 

Andel (%) 14 41 41 4 

          

Total andel (%) 15 47 35 3 
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Att kolla på film om 
det berörda 

arbetsområdet 
väcker intresse hos 

eleverna 

1 2 3 4 

ÅrskursF-3 0 2 17 37 

Andel (%) 0 4 30 66 

          

Årskurs4-6 0 3 18 8 

Andel (%) 0 10 62 28 

          

Total andel (%) 0 6 41 53 

 

Att göra studiebesök 
väcker ett intresse 

hos eleverna 
1 2 3 4 

ÅrskursF-3 0 0 17 39 

Andel (%) 0 0 30 70 

          

Årskurs4-6 0 1 12 16 

Andel (%) 0 4 41 55 

          

Total andel (%) 0 1 34 65 

 

Att vara i naturen gör 
eleverna intresserade 

av ämnet 
1 2 3 4 

ÅrskursF-3 0 5 19 31 

Andel (%) 0 9 35 56 

          

Årskurs4-6 0 4 11 14 

Andel (%) 0 14 38 48 

          

Total andel (%) 0 11 35,5 53,5 
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Genom att eleverna 
får berätta om saker 
de vet eller varit med 

om motiveras de 

1 2 3 4 

ÅrskursF-3 0 0 15 41 

Andel (%) 0 0 27 73 

          

Årskurs4-6 0 1 13 15 

Andel (%) 0 3 45 52 

          

Total andel (%) 0 1 33 66 

 

Att samtala om 
naturvetenskap 

skapar intresse och 
motivation 

1 2 3 4 

ÅrskursF-3 0 3 22 31 

Andel (%) 0 5 39 56 

          

Årskurs4-6 0 1 12 16 

Andel (%) 0 4 41 55 

          

Total andel (%) 0 5 40 55 

 

Att anteckna från 
tavlan motiverar 
eleverna i ämnet 

1 2 3 4 

ÅrskursF-3 10 31 11 4 

Andel (%) 18 55 20 7 

          

Årskurs4-6 1 17 10 1 

Andel (%) 4 58,5 33,5 4 

          

Total andel (%) 13 56 25 6 
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Att anteckna från 
tavlan motiverar 
eleverna i ämnet 

1 2 3 4 

ÅrskursF-3 10 31 11 4 

Andel (%) 18 55 20 7 

          

Årskurs4-6 1 17 10 1 

Andel (%) 4 58,5 33,5 4 

          

Total andel (%) 13 56 25 6 

 

Att anteckna från 
tavlan motiverar 
eleverna i ämnet 

1 2 3 4 

ÅrskursF-3 10 31 11 4 

Andel (%) 18 55 20 7 

          

Årskurs4-6 1 17 10 1 

Andel (%) 4 58,5 33,5 4 

          

Total andel (%) 13 56 25 6 

 

Att anteckna från 
tavlan motiverar 
eleverna i ämnet 

1 2 3 4 

ÅrskursF-3 10 31 11 4 

Andel (%) 18 55 20 7 

          

Årskurs4-6 1 17 10 1 

Andel (%) 4 58,5 33,5 4 

          

Total andel (%) 13 56 25 6 
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Att anteckna från 
tavlan motiverar 
eleverna i ämnet 

1 2 3 4 

ÅrskursF-3 10 31 11 4 

Andel (%) 18 55 20 7 

          

Årskurs4-6 1 17 10 1 

Andel (%) 4 58,5 33,5 4 

          

Total andel (%) 13 56 25 6 

 

Undervisningen har 
en tydlig koppling till 

elevernas vardag 
1 2 3 4 

ÅrskursF-3 0 5 32 17 

Andel (%) 0 9 60 31 

          

Årskurs4-6 0 1 16 12 

Andel (%) 0 4 55 41 

          

Total andel (%) 0 7 58 35 

 

De olika ämnena som 
ingår i NO'n 

undervisas bäst var 
för sig 

1 2 3 4 

ÅrskursF-3 22 20 10 3 

Andel (%) 40 36 18 6 

          

Årskurs4-6 7 17 5 0 

Andel (%) 24 59 17 0 

          

Total andel (%) 35 44 18 3 

 



 41 

Vi arbetar tematiskt i 
NO'n 

1 2 3 4 

ÅrskursF-3 0 4 23 29 

Andel (%) 0 7 41 52 

          

Årskurs 4-6 2 7 7 13 

Andel (%) 7 24 24 45 

          

Total andel (%) 2,5 13 35 49,5 

 

Efter att 
grovplaneringen är 
gjord är eleverna 
med och planerar 

undervisningen 

1 2 3 4 

ÅrskursF-3 14 28 8 5 

Andel (%) 25 51 15 9 

          

Årskurs4-6 5 19 4 1 

Andel (%) 17 65,5 14 3,5 

          

Total andel (%) 23 56 14 7 

 

Eleverna arbetar 
mest på det sätt som 

gynnar deras eget 
lärande 

1 2 3 4 

ÅrskursF-3 1 15 34 5 

Andel (%) 2 27 62 9 

          

Årskurs4-6 0 1 23 4 

Andel (%) 0 4 82 14 

          

Total andel (%) 1 19 69 11 
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Eleverna arbetar 
mest i grupper 

1 2 3 4 

ÅrskursF-3 0 17 33 4 

Andel (%) 0 31,5 61 7,5 

          

Årskurs4-6 5 9 12 3 

Andel (%) 17 31 41,5 10,5 

          

Total andel (%) 6 31,5 54 8,5 

 
Eleverna får själva 

bestämma hur de vill 
visa sina 

ämneskunskaper i 
NO 

1 2 3 4 

ÅrskursF-3 13 32 9 1 

Andel (%) 24 58 16 2 

          

Årskurs4-6 6 15 7 1 

Andel (%) 21 52 24 3 

          

Total andel (%) 23 56 19 2 

 

Vi arbetar ofta 
ämnesövergripande 

1 2 3 4 

ÅrskursF-3 1 12 23 20 

Andel (%) 2 21 41 36 

          

Årskurs4-6 1 6 14 8 

Andel (%) 3 21 48 28 

          

Total andel (%) 2 21 44 33 
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Eleverna arbetar 
bättre när det som 
ska läras ligger nära 
deras egen vardag 

1 2 3 4 

ÅrskursF-3 0 3 17 35 

Andel (%) 0 5 31 64 

          

Årskurs4-6 0 2 9 18 

Andel (%) 0 7 31 62 

          

Total andel (%) 0 6 31 63 

 

Eleverna visar stort 
intresse för NO-

ämnet 
1 2 3 4 

ÅrskursF-3 0 2 28 25 

Andel (%) 0 4 51 45 

          

Årskurs4-6 0 1 16 12 

Andel (%) 0 4 55 41 

          

Total andel (%) 0 4 52 44 

 

Generellt tycker 
eleverna att följande 

ämne är lättast att 
förstå 

Biologi Kemi Fysik Biologi, kemi, fysik 

ÅrskursF-3 49 0 1 2 

Andel (%) 94 0 2 4 

          

Årskurs4-6 26 0 1   

Andel (%) 96 0 4   

          

Total andel (%) 95 0 2,5 2,5 
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Generellt tycker 
eleverna att följande 
ämne är svårast att 

förstå 

Biologi Kemi Fysik 

ÅrskursF-3 0 28 23 

Andel (%) 0 55 45 

        

Årskurs4-6 1 12 14 

Andel (%) 4 44 52 

        

Total andel (%) 1 51 48 

 

 

 


