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Sammanfattning: 

 

För mig som blivande lärare är det viktigt att veta hur man på bästa sätt får eleverna att 

utveckla nyfikenhet och lust att lära, vilka läraregenskaper är viktiga? Min 

litteraturgenomgång visar att intresse för ämnet är viktigt och därför har jag undersökt vilken 

inställning lärarstuderande har till de naturorienterande ämnena. Jag har använt mig av en 

enkät och intervjuer för att få svar på mina frågor. Undersökningen visar att en stor del av de 

lärarstuderande tycker att biologi är det viktigaste NO-ämnet och att moment som 

människokroppen (biologi), mekanik (fysik) och experiment/laborationer (kemi) anses 

viktiga. Min undersökning visar också att de lärarstuderande tycker att mycket av tiden i NO-

ämnena ska ägnas åt praktiska moment. En slutsats av undersökningen är att man som lärare 

måste tänka på att alla ämnen ska anses vara lika viktiga, annars finns det risk att lärarens 

bristande engagemang för vissa ämnen förs vidare till eleverna. 
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1 INLEDNING 
Skolverket (1994a) skriver i Lpo94 att ”Skolan skall sträva efter att varje elev […] utvecklar 

nyfikenhet och lust att lära” (s.9) och frågan är: hur gör man bäst det? För mig som blivande 

lärare är det självklart viktigt att veta hur man på bästa sätt får eleverna att utveckla 

nyfikenhet och lust att lära. Vad är det viktigaste för mig att kunna och/eller göra? Mitt 

examensarbete handlar om de lärarstuderandes inställning till de naturorienterande ämnena. 

Undersökningens resultat kommer jag att jämföra med vad andra tycker är viktigt att 

kunna/göra som lärare och vilken inställning eleverna har till de naturorienterande ämnena. 

1.1 Litteraturgenomgång 

Min litteraturgenomgång har jag delat upp i två avsnitt: Vilka läraregenskaper är viktigast för 

att eleverna ska utveckla nyfikenhet och lust att lära? och Vilken inställning har eleverna till 

de naturorienterande ämnena? 

  

1.1.1 Vilka läraregenskaper är viktigast för att eleverna ska utveckla nyfikenhet 

och lust att lära? 
Väldigt många faktorer avgör hur väl eleverna ska ta till sig skolans undervisning och jag har 

bara tittat efter faktorer man som enskild lärare på något sätt kan påverka. Faktorer som 

hemförhållanden, fysiska och psykiska handikapp etc. är väldigt viktiga men för min 

undersökning är det bara faktorer som läraren själv kan påverka som är relevanta. 

 

Rapporten Mer formler än verklighet: ungdomars attityder till teknik och naturvetenskap 

(Skolverket, 1994b) presenterar en undersökning där högstadie- och gymnasieungdomar har 

fått berätta vad de anser om naturvetenskap och teknik. En fråga som ungdomarna fick var: 

Hur ska en bra lärare vara? Exempel på vad ungdomarna svarade är ”En bra lärare ska kunna 

vad han håller på med så att han inte är helt bunden vid läroboken”(s.16), ”Pålästa så dom inte 

sitter och läser ur boken”(s.28) och ”Kan det dom pratar om frågar man nåt så kan dom svara 

osv”(s.28). Andra svar var ”Engagerad”(s.6), ”Engagerad i sitt ämne”(s.16) och ”Det är 

viktigast att läraren är intresserad själv”(s.16). Alla citat kommer från andra delen av 

rapporten där elevernas svar har sammanställts. Enligt den presenterade undersökningen är de 

viktigaste egenskaperna hos en bra lärare att hon/han har bra ämneskunskaper och är 

engagerad och intresserad av ämnet. Det är inte alls säkert att man som lärare tycker att allt 

man ska undervisa om är intressant men inför eleverna måste man ändå visa ett intresse. 

 

Lindahl (2003) har i sin avhandling skrivit om hur en grupp elevers intresse för 

naturvetenskap ändras under tiden i grundskolan och hur det påverkar valet till gymnasiet. 

När eleverna beskriver sin favoritlärare är det en lärare som brinner för sitt ämne. Oftast är det 

SO-lärare som uppfattas som intresserade av sina ämnen, inte NO-lärare. När Lindahl frågar 

en elev om sätt att få henne mera intresserad av NO-undervisningen får hon svaret: ”det skulle 

nog krävts att lärarna tyckte det var så jätteroligt med sitt ämne o bara ställde sig upp o nästan 

… skrattade och hade jättekul”(s.218). 

 

Vad tycker lärarna är viktigt? Paulin (2007) skriver i sin avhandling om problem som 

nyblivna lärare möter när de börjar arbeta i skolan. En lärare som Paulin har pratat med säger 

att hon ”inte har utbildning i matematik och naturvetenskap och har svårt att undervisa i dessa 

ämnen. Hon har ingen säkerhet vare sig i ämnet eller i metoderna”(s.141). Bra 

ämneskunskaper är alltså viktiga eftersom bristande ämneskunskaper ses som ett problem. 
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Just när det gäller NO-ämnena är det extra problematiskt eftersom bristen på utbildade NO-

lärare gör så att många tvingas undervisa i NO-ämnena utan tillräcklig utbildning. 

 

Kan man säga vad som är viktigast, engagemang eller ämneskunskaper? Langenheim (2003) 

gjorde i sitt examensarbete en undersökning om hur lärarens engagemang och utbildning 

påverkar elevernas måluppfyllelse i fysik. Hennes undersökning visade att lärarens 

engagemang kan vara viktigare än formell utbildning. Fyra klasser i årskurs 6 fick genomföra 

en diagnos i fysik och den klassen som lyckades bäst hade en lärare som tycker att fysiken är 

det NO-ämne som engagerar mest, de andra klasserna hade lärare som tycker att biologin 

engagerar mest. En av klasserna hade en utbildad Ma/NO-lärare, de andra hade Sv/SO-lärare. 

Den klassen som hade en utbildad Ma/NO-lärare fick ett mycket sämre resultat än den klass 

där läraren, som var Sv/SO-lärare, tyckte att fysiken engagerade mest. Många andra faktorer 

än lärarens utbildning och engagemang påverkar också elevernas måluppfyllelse och det tog 

Langenheim upp i sitt arbete, med de faktorerna inräknade blev det ännu tydligare att lärarens 

engagemang är viktigt. Undersökningen var för liten för att man ska kunna dra slutsatsen att 

lärarens engagemang alltid är viktigare än en formell utbildning i ämnet men den visar i alla 

fall att en lärare som är engagerad kan lyckas med ett ämne trots att den saknar formell 

utbildning i ämnet. 

 

Kunskaper om hur man lär ut ett ämne är också väldigt viktiga. Darling-Hammond (2000) 

skriver om vikten av lärarutbildning. Hon refererar till många års forskning när hon skriver: 

 

Interestingly, whereas subject-matter knowledge is often found to be an important factor 

in teaching effectiveness, it appears that it’s relationship to teaching performance is 

curvilinear; that is, it exerts a positive effect up to a threshold level and then tapers off in 

influence. Furthermore, measures of pedagogical knowledge, including knowledge of 

learning, teaching methods, and curriculum, are more frequently found to influence 

teaching performance and often exert even stronger effects than subject-matter 

knowledge. (s.167) 

 

Enligt den forskning Darling-Hammond (2000) refererar till är förbättrade ämneskunskaper 

hos läraren positivt upp till en viss nivå för lärarens förmåga att lära ut. Över den nivån 

hjälper inte ökande ämneskunskaper utan då blir det viktigare att läraren har de pedagogiska 

kunskaper som krävs för att lära ut. Pedagogiska kunskaper är ofta viktigare än 

ämneskunskaper. 

  

1.1.2 Vilken inställning har eleverna till de naturorienterande ämnena? 
Det här avsnittet inleder jag med att beskriva två undersökningar som jag senare kommer att 

referera till. 

 

TIMSS (Third International Mathematics and Science Study, 1995, eller Trends in 

International Mathematics and Science Study, 2003 och 2007): En stor återkommande 

internationell undersökning som undersöker elevers kunskaper och inställning till matematik 

och naturvetenskap. Elever i olika åldrar har fått göra ett kunskapsprov och besvara en enkät. 

 

NU-03 (Nationell utvärdering våren 2003): En utvärdering som har huvudsyftet att ge en 

helhetsbild av grundskolans måluppfyllelse och visa på förändringar sedan utvärderingen som 

gjordes 1992. Elever i årskurs 5 och 8, totalt cirka 10000 elever, har fått göra ämnesprov och 

besvara en enkät. 
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Skolverket (1996) skriver om resultatet av den TIMSS-undersökning som genomfördes 1994-

95. Rapporten innehåller resultaten från undersökningsgruppen med de två årskurser som har 

flest 13-åringar. Resultatet visar att en stor del av de svenska eleverna tycker att det är viktigt 

att prestera bra i NO. Ungefär 85 procent av eleverna, lite fler pojkar än flickor, svarar 

”Instämmer” eller ”Instämmer absolut” på påståendet att ”Det är viktigt att prestera bra i NO”. 

Ämnesuppdelat har eleverna bland annat fått ta ställning till om ämnena är roliga att lära sig 

och om de är lätta. Påståendet ”Jag tycker om att lära mig fysik” har 75 % av pojkarna och 

50% av flickorna hållit med om. När det gäller kemi är siffrorna ungefär 80% (pojkar) 

respektive 65% (flickor) och för biologi blev siffrorna ungefär 70% (pojkar) respektive 77% 

(flickor). Påståendet ”Fysik är ett lätt ämne” har knappt 50% av pojkarna och knappt 25% av 

flickorna hållit med om. Motsvarande för kemi är ungefär 40% (pojkar) respektive knappt 

25% (flickor) och för biologi drygt 50% både för pojkar och flickor. Undersökningen visar att 

det anses viktigt att prestera bra i NO och att pojkar har en mera positiv inställning till fysiken 

och kemin i skolan än vad flickor har. 

 

Skolverket (2004a) presenterar resultatet av NU-03. Om elevernas inställning till NO-ämnena 

står det så här:  

 

När det gäller elevers attityder har biologi en positiv särställning jämfört med fysik och 

kemi, särskilt bland flickorna. Biologiämnet upplevs som viktigare, intressantare och 

lättare än fysik och kemi. Mer än varannan elev i NU-03 instämmer i t.ex. påståendet 

”Jag arbetar med X bara för att klara proven” när det gäller fysik och kemi. (s.58) 

 

Att biologin, jämfört med fysik och kemi, har en positiv särställning bland flickorna stämmer 

med tidigare nämnda TIMSS-undersökning men inte att det är så även bland pojkarna, om än 

i mindre grad. Att TIMSS-undersökningen genomfördes några år tidigare kan vara 

förklaringen till det eftersom NU-03 tittar på förändringar sedan 1992 och sedan dess har 

intresset för kemi och fysik minskat. 

 

Skolverket (2004b) redovisar resultatet av TIMSS-undersökningen som genomfördes 2003. I 

Sverige deltog ungefär 4300 elever i årskurs 8. Resultatet från 2003 presenteras inte på 

samma sätt som resultatet 1994-95, det är inte på samma sätt uppdelat mellan flickor och 

pojkar. När det gäller påståendet ”Jag tycker om att lära mig biologi/fysik/kemi” kan man se 

att intresset för alla ämnen har minskat sedan 1994-95, det är färre som instämmer i 

påståendet. Med ungefär 7 procentenheter har antalet elever som instämmer minskat för alla 

NO-ämnen. 

 

Skolverket (2008) redovisar resultatet av TIMSS-undersökningen som genomfördes 2007 och 

det visar en ytterligare minskning av intresset för NO-ämnena. Andelen elever som har en 

positiv inställning till de olika NO-ämnena är enligt undersökningen 2007 52% (biologi), 37% 

(fysik) respektive 42% (kemi) 

 

Om man ska sammanfatta eleverna i grundskolans inställning till NO-ämnena kan man säga 

att biologi är det ämne som flest tycker är intressant och att intresset för NO-ämnena har 

minskat markant sedan 1995. 

 

Hur ser det ut på gymnasiet? Skolverket (1994b) berättar om vad elever i årskurs 9 och på 

gymnasiet tycker om NO-ämnena. En elev som går sista året på Industrigymnasiet säger: 

”Biologin är OK, men fysik och kemi är helt kasst” (s. 3). Om man frågar vidare visar det sig 

att åsikter som ”kasst” om ett ämne ofta innebär att de tycker att ämnet är för svårt 
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Undersökningen visar också att de ”duktigare” eleverna ibland tycker att biologin är lite för 

enkel. Den andra delen av rapporten består av en sammanställning av svaren som eleverna 

gav och exempel på svar som gäller inställningen till NO-ämnena är: ”Biologi, det tyckte jag 

om” (s. 12), ”Jag tänker på fysik, kemi – såna där svåra ämnen” (s.12) och ”Kemi och biologi 

är rätt viktigt det också” (s.2). Åsikterna om vad som är viktigt och intressant skiljer sig 

mellan eleverna men om man ska titta på vad en majoritet av eleverna verkar anse så är det att 

biologin är viktigare och intressantare än fysiken och kemin. 

 

Skolverket (1998) presenterar resultatet av TIMSS-undersökningen som genomfördes 1994-

95 för eleverna i gymnasieskolans avgångsklasser. På frågan om ”det är viktigt att prestera bra 

i naturvetenskapliga ämnen” svarade 70% av eleverna att de tyckte det. Det kan jämföras med 

att 85% av de yngre eleverna i samma undersökning tyckte att det var viktigt. Även 

gymnasieeleverna svarade på vad de tycker om de olika ämnena. Andelen som gillar/tycker 

om de olika NO-ämnena var: biologi 70% (flickor) respektive 60% (pojkar), kemi knappt 

50% (flickor) respektive drygt 50% (pojkar) och fysik 35% (flickor) respektive 65% (pojkar). 

Eftersom frågorna inte ställdes på samma sätt för de yngre och de äldre eleverna kan man inte 

göra någon direkt jämförelse, men man kan ändå se att kemin är mindre omtyckt på 

gymnasiet och att pojkarna har en mera positiv inställning än flickorna till ämnet fysik i båda 

åldersgrupperna. 

 

Om man tittar på de båda undersökningarna ger de inte något tydligt besked om 

gymnasieelevernas inställning till NO-ämnena, eftersom de har gett lite olika resultat. 

Undersökningarna gjordes också vid ungefär samma tidpunkt så det förklarar inte heller 

varför resultaten blev olika. Det enda man tydligt kan se är att flickorna tycker bäst om 

biologi och sämst om fysik. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka lärarstuderandes inställning till NO-ämnena. 

1.3 Frågeställningar 

För att uppnå syftet har jag sökt efter svaret på följande frågeställningar: 

 

1) Finns det bland lärarstuderande någon tydlig rangordning hur viktiga de olika 

naturorienterande ämnena (biologi, fysik och kemi) anses vara? 

 

2) Finns det moment inom de naturorienterande ämnena som anses extra viktiga? 

 

3) Hur tycker de lärarstuderande att tiden ska fördelas mellan teoretiska och praktiska 

moment inom NO-undervisningen? 
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2 METOD 

2.1 Datainsamlingsmetoder 

Metoderna jag har använt för att samla in information till studien är genom enkäter och 

intervjuer. Anledningen till att jag valde de metoderna är att jag ville ha både en bred 

information, enkäterna, och en djupare information, intervjuerna (Johansson & Svedner, 

2006). 

2.2 Urval 

 

2.2.1 Enkäterna 
Enkäterna besvarades av studerande som läser första respektive sista terminen på 

lärarutbildningen. Anledningen till att just de studerande fick besvara enkäten var att man då 

skulle kunna titta på eventuella skillnader i inställning hos studerande i början respektive i 

slutet av sin utbildning. Det var också praktiskt med det urvalet eftersom grupperna under de 

terminerna är ganska stora och åtminstone grupperna som går den första terminen har en 

väldigt blandad inriktning, både med avseende på vilken ålder barnen/eleverna de senare ska 

undervisa har och vilka ämnen de ska undervisa i. 

 

Enkäten delades ut till fyra grupper som läser den första terminen, totalt 88 studerande. Den 

delades ut vid obligatoriska moment och därför var de flesta studerande där. 

 

Till de studerande som läser sista terminen delades enkäten ut vid ett obligatoriskt 

seminarium, 71 studerande. Deltagarna vid seminariet skall skriva sitt examensarbete på en 

institution där examensarbetet på något sätt ska handla om naturorientering, teknik, matematik 

eller idrott/hälsa och det kan göra att urvalet blir snedfördelat, för stor andel studerande med 

NO i sin utbildning, men det har jag tagit hänsyn till när jag har analyserat resultaten av 

enkäten. Jag hade möjlighet att besöka en annan institution och lämna ut min enkät vid en 

föreläsning men eftersom det inte var ett obligatoriskt moment valde jag att inte göra det. 

 

Totalt delades enkäten ut till 159 studerande och 159 besvarade den! Det gav en svarsfrekvens 

på 100% vilket måste anses vara mycket bra! 

 

2.2.2 Intervjuerna 
Intervjuerna gjordes med studerande som är i den senare delen av sin utbildning. Anledningen 

till det var att jag då skulle kunna fråga om deras inställning hade ändrats under utbildningen. 

Alla de intervjuade läser till Ma/NO-lärare. Totalt intervjuades sex studerande, tre blivande 

tidigarelärare och tre blivande senarelärare. 

 

Intervjuerna gjordes via mail. Anledningen till det var främst att de studerande bor på flera 

olika orter och under tiden jag hade till förfogande för mitt datainsamlande fanns de inte lätt 

tillgängliga. Då de studerande också är i en intensiv del av sin utbildning kändes det också 

bättre att de kunde svara på frågorna när det passade dem bäst, om vi skulle ha bestämt en tid 

skulle både de och jag ha varit låsta vid det och det skulle kunna påverka svaren och deras 

vilja att medverka i min undersökning. En annan fördel med att göra intervjuerna via mail 

istället för att göra besöksintervjuer är att man då kan ställa följdfrågor efter att de första 

svaren har börjat analyseras, då är det lättare att veta vilka svar som måste kompletteras eller 

förtydligas. 
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2.3 Procedur 

 

2.3.1 Enkäterna 
Det första jag gjorde när jag hade bestämt mig för att använda en enkät till lärarstuderande 

som en av mina metoder för att samla in data var att kontakta kursansvariga för kurser under 

första respektive sista terminen av lärarutbildningen. Jag gjorde det så tidigt som möjligt för 

att öka mina möjligheter att få komma med min enkät. 

 

När jag konstruerade enkätfrågorna tänkte jag mycket på att frågorna skulle vara lätta att 

förstå och att de inte skulle kunna missuppfattas. Att ett fåtal av de som ska besvara en enkät 

ändå missuppfattar någon fråga är väldigt svårt att undvika, det viktiga är att de allra flesta 

förstår frågorna. Jag funderade också på om det kunde ha någon betydelse i vilken ordning 

ämnena (biologi, fysik och kemi) nämndes i frågorna, borde alla ämnen få stå först i någon 

fråga? Jag kom dock fram till att den eventuella påverkan det kan ha vilken ordning ämnena 

står i är väldigt liten och därför skrev jag dem konsekvent i bokstavsordning. Dahmström 

(2005) anser att man ska undvika rangordningsfrågor men jag valde ändå att ha med en sådan 

då jag ansåg att det gagnade min undersökning. Jag skrev också en inledning till enkäten för 

att belysa vikten av kunskaper i naturvetenskap och för att få studerande utan intresse för NO-

ämnena mera intresserade av att besvara enkäten. 

 

Enkäten visades när den var klar för några personer utan specialkunskaper i ämnet för att se 

om de tyckte att frågorna var lätta att förstå, vilket de tyckte. Att alla som fick enkäten också 

besvarade den ser jag som en ytterligare bekräftelse på att frågorna var bra konstruerade. 

Några frågor var det ganska många som valde att inte svara på (se under Resultat). 

 

När enkäten var färdigkonstruerad hade jag också fått de kontakter jag behövde för att kunna 

börja dela ut enkäten. Den kursansvariga för en kurs under lärarutbildningens första termin 

hade gett mig scheman och namnen på lärare som de studerande skulle ha de närmaste 

veckorna. De lärare som jag kontaktade var väldigt positivt inställda till att hjälpa till och jag 

fick tillfälle att träffa fyra grupper med studerande för att dela ut min enkät. Den 

kursansvariga för en kurs under lärarutbildningens sista termin skulle själv närvara vid ett 

obligatoriskt seminarium vid vilket jag fick klartecken att dela ut min enkät. 

 

Jag delade personligen ut enkäten vid fem olika tillfällen. Först presenterade jag mig och 

förklarade kort syftet med min undersökning. Efter det gick jag muntligt igenom tre viktiga 

punkter: 

 

1. Jag förklarade att det för mig var viktigt att få in så många svar som möjligt men att 

det ändå var helt frivilligt att besvara enkäten. Jag sa också att man kunde lämna in en 

blank enkät om man inte ville besvara den men ändå inte känna sig utpekad. 

 

2. Jag förklarade att jag bara skulle använda den information jag fick in till mitt 

examensarbete, inte till något annat. 

 

3. Jag förklarade att alla svar är helt anonyma och att de inte skulle presenteras på ett sätt 

så att det skulle vara möjligt att veta hur någon individ hade svarat. 

 

Efter det delades enkäten ut. Jag fanns på plats för att svara på eventuella frågor men jag 

uppmanade inte de som skulle svara på enkäten att fråga mig om något eftersom frågor skulle 

leda till att de olika grupperna skulle få olika information och mina svar skulle också kunna 
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påverka deras svar på enkätfrågorna, jag fick väldigt få frågor. Den muntliga presentationen 

och ifyllandet av enkäten tog ungefär 20 minuter vid varje tillfälle. 

 

2.3.2 Intervjuerna 
När jag hade bestämt mig för att använda intervjuer som en metod för att samla in data tog jag 

en informell kontakt med ett antal, sex, lärarstuderande som ska bli lärare med inriktning mot 

NO. Anledningen till att jag först tog en informell kontakt var att de som jag senare skulle 

intervjua skulle få en första positiv upplevelse av undersökningen, om den första kontakten 

hade varit alltför formell hade kanske någon upplevt det som negativt och varit tveksam till att 

medverka. I den första kontakten berättade jag om syftet med min undersökning och att jag, 

om de ville medverka, senare skulle skicka en mera formell förfrågan med information och 

frågorna. Alla var positiva till att hjälpa mig med min undersökning. 

 

Under konstruktionen av intervjufrågorna tänkte jag på hur jag skulle formulera dem så att jag 

skulle få ett så bra svar som möjligt utifrån uppsatsens frågeställningar. Främsta anledningen 

till att ha intervjuer, och inte bara enkäter, som en metod för att samla in data var att jag skulle 

få en djupare information och det tänkte jag också på när jag formulerade frågorna. 

 

När intervjufrågorna var färdiga skickade jag ett mera formellt brev (Bilaga 2) där jag 

berättade lite om undersökningen och att det trots att det för mig var viktigt att få in så många 

svar som möjligt ändå var frivilligt att medverka. Intervjufrågorna skickade jag med som en 

bilaga (Bilaga 3). 

 

Det tog ganska lång tid att få in alla svar men alla besvarade alla frågor. Jag behövde inte 

påminna någon om att de skulle svara men det var flera stycken som kontaktade mig och 

frågade om det var okej för mig att vänta på svaren eftersom de inte hade tid att svara just då. 

Eftersom jag också hade enkätdelen av undersökningen att arbeta med tyckte jag att det var 

viktigare att de fick besvara intervjufrågorna när de hade tid än att jag fick in svaren så fort 

som möjligt och därför var jag generös med att ge dem mera tid för att besvara mina frågor. 

Att det var flera som hade svårt att hinna svara på frågorna visar, anser jag, att det var ett 

riktigt beslut av mig att genomföra intervjuerna via mail. 

 

När jag hade fått in alla svar jämförde jag dem för att se vilka likheter jag kunde finna och på 

vilket sätt jag skulle kunna kategorisera svaren när jag skulle presentera resultaten. Några av 

dem som jag hade intervjuat skickade jag följdfrågor till när jag hade börjat analysera svaren 

och kände att jag behövde kompletteringar och förtydliganden. 

2.4 Analysmetoder 

Mina insamlade data har jag analyserat på två olika sätt. Frågor med slutna svarsalternativ har 

analyserats på ett statistiskt sätt. Eftersom syftet med undersökningen är att hitta likheter har 

frågor med öppna svarsalternativ analyserats med en fenomenologisk inställning. Jag har 

utifrån de svar jag har fått in ringat in ett antal beskrivningskategorier som med stöd av citat 

på ett bra sätt beskriver de lärarstuderande som är med i min undersöknings inställning till de 

naturorienterande ämnena. 
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3 RESULTAT 
Resultatet av undersökningen presenteras utifrån frågeställningarna som har ställts för att 

uppnå syftet med uppsatsen. Eftersom mina enkät- och intervjufrågor också har gett svar på 

andra frågor finns det även med ett avsnitt om det 

3.1  Finns det bland lärarstuderande någon tydlig rangordning hur viktiga de 

olika naturorienterande ämnena anses vara? 

 

3.1.1 Enkätsvaren 
Av 159 studerande som besvarade enkäten valde 151 stycken att göra en rangordning av hur 

viktiga de anser att de naturorienterande ämnena är i skolan. Åtta studerande skrev en 

kommentar om att alla ämnen är lika viktiga, fyra av dem valde ändå att göra en rangordning. 

 

Jag har delat upp de studerande i fyra grupper, Första terminen (utan NO i utbildningen), 

Första terminen med NO i utbildningen, Sista terminen (utan NO i utbildningen) och Sista 

terminen med NO i utbildningen. Den uppdelningen har jag gjort för att man då kan se om det 

är någon skillnad på inställning om man har NO eller inte i sin utbildning och man kan också 

se om inställningen förändras under utbildningens gång. 

 

Svaren presenteras som procent av studerande inom respektive grupp som har angett ett visst 

svar. 

 

Lärarstuderandes rangordning av hur viktiga NO-

ämnena är
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Diagram 1. Hur de studerande rangordnade NO-ämnena efter hur viktiga de anser att de är. 

 

En majoritet av de lärarstuderande anser att biologi är det viktigaste av NO-ämnena i skolan 

(Diagram 1). På andra plats kommer fysik men det är ganska jämnt mellan fysik och kemi. 
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Om svaren jämförs mellan de olika grupperna syns det inte några stora skillnader förutom att 

de studerande som går den sista terminen och inte har NO i sin utbildning utmärker sig och 

tydligare gör rangordningen 1. Biologi, 2. Fysik och 3. Kemi. 

 

3.1.2 Intervjusvaren 
I intervjufrågan fanns möjligheten att rangordna ämnena olika beroende på vilken ålder 

eleverna har, den möjligheten har de intervjuade använt sig av. 

 

Fem studerande valde att rangordna ämnena. Alla valde biologi som nummer 1 om man 

tänker på de första skolåren. Tre av de som rangordnade ämnena nämnde att rangordningen 

ändras i den senare delen av skoltiden. En studerande skrev tydligt att rangordningen ändras 

senare under skolgången, ”från årskurs 1 till 6 blir min rangordning biologi, kemi och fysik 

för att sedan under högstadiet vända helt på ordningen, alltså fysik, kemi och biologi”. Citat 

som ”senare i skolan blir […] kemin det primära” och ”senare 8-9an får de en likvärdig 

betydelse, när eleven skall förstå sambandet i kretslopp och hållbar utveckling” visar att 

kemin av vissa blivande lärare anses viktigare senare under skoltiden än i början av skoltiden. 

 

Flera av de intervjuade nämner att biologin är konkretare och lättare att tillägna sig än de 

andra ämnena och att biologin därför är viktigare under de första åren i skolan. 

 

Att det ibland kan vara svårt att avgöra vilket ämne ett moment tillhör togs också upp i 

intervjusvaren: ”För om vi talar om kroppen, vilket ämne talar vi om då?”. Kunskaper om 

människokroppen är viktigt och ofta tror man då att man pratar om biologi men vissa moment 

av kunskaperna om människokroppen är minst lika mycket fysik (t.ex. syn, hörsel och 

musklernas funktion) eller kemi (t.ex. cellens uppbyggnad och näringsämnen). 

 

3.1.3 Sammanfattning 
Det är väldigt tydligt att biologi är det ämnet som rangordnas högst när de lärarstuderade som 

har deltagit i enkätdelen av min undersökning skall rangordna hur viktiga de tycker att de 

olika NO-ämnena är i skolan. Fysik tar en knapp andraplats före kemi som rangordnas som 

det minst viktiga av NO-ämnena. 

 

De blivande NO-lärare som har intervjuats har samma inställning när det gäller de tidigare 

skolåren men ju längre tid eleverna har gått i skolan, ju viktigare blir fysik och kemi.  

3.2  Finns det moment inom de naturorienterande ämnena som anses extra 

viktiga? 

 

3.2.1 Enkätsvaren 
Trots att frågan var ”nämn ett moment” har ett antal studerande nämnt flera moment och då 

har samtliga svar tagits med i resultatet. Det innebär att antalet svar är högre än antalet 

studerande som har besvarat frågan. I diagrammen presenteras de olika svarskategorierna som 

andelen i procent av de angivna svaren. 
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3.2.1.1 Biologi 
Av de totalt 159 lärarstuderande som besvarade enkäten nämnde 131 studenter något moment 

som de tycker är viktigt inom ämnet biologi. Det totala antalet svar blev 157. 

 

Viktiga moment i ämnet Biologi

44%

15%

15%

6%

5%

12%
3%

Människokroppen

Djur och natur

Ekologi/Kretslopp/Miljö 

Evolutionen

Fotosyntesen

Övrigt

Vet inte

 
Diagram 2. Moment som de studerande angav som viktiga i ämnet Biologi. 

 

Av de moment som förekommer inom biologi fick kategorin Människokroppen flest svar, 

44% (69) av de studerande angav ett svar som hamnar i den kategorin. Exempel på moment 

som togs upp av studerande var sexualkunskap eller människans fortplantning som nämndes 

av 17 studerande och det var det preciserade moment som nämndes av flest studerande. Av de 

69 studerande i denna kategori var det 47 studerande som skrev ”människokroppen” som 

moment. 

 

Kategorin Djur och natur består mest av opreciserade svar, som ”Djur och natur”. Det var 

15% av de studerande som hade nämnt något moment inom kategorin ”Djur och natur”. Av 

dessa var det tre studerande som valde att nämna ”Djur och natur i vår närmiljö”. 

 

Inom kategorin Ekologi/Kretslopp/Miljö var svaren ganska lika fördelade mellan de olika 

momenten. 

 

Kategorin Övrigt, som till stor del bestod av opreciserade svar, som exempelvis ”Allt 

levandes uppkomst”, fick 12% (19) av svaren. Det var endast 5% av lärarstudenterna som 

nämnde att fotosyntesen är ett viktigt moment. 

 

Det går inte att utläsa några tydliga skillnader mellan svaren från studerande som är i början 

eller i slutet av sin utbildning. Om de studerande har NO eller inte i sin utbildning har inte 

heller någon tydlig betydelse för hur de har svarat men det är flera utan NO i utbildningen 

som har valt att inte svara alls på frågan. 
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3.2.1.2 Fysik 
Av de totalt 159 lärarstuderande som besvarade enkäten nämnde 109 studenter något moment 

som de tycker är viktigt inom ämnet fysik. Det totala antalet svar blev 122. 
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Diagram 3. Moment som de studerande angav som viktiga i ämnet Fysik. 

 

Den största kategorin om vad som studerande tyckte var viktigt inom ämnet fysik blev 

Mekanik, totalt 32% (38) av de studerande som angav ett moment angav ett moment som 

ingår i mekaniken. Mera preciserat är uppdelningen krafter, 17 svar, energi, 9 svar och övrigt 

inom mekaniken 12 svar. Under krafter var det vanligaste momentet tyngdkraften. Exempel 

på övriga svar inom mekaniken är ”vinklar i det verkliga livet”. 

 

Astronomi som kategori innehåller mest opreciserade svar som ”astronomi” eller ”rymden”. 

Några svar är mera preciserade som ”planeterna” eller ”hur solen rör sig”. 

 

Kategorin Experiment/Laborationer innehåller bara opreciserade svar som inte säger något 

om inom vilket område experimentet/laborationen ska ske. 

 

Även i ämnet fysik innehåller kategorin Övrigt många opreciserade svar som ”fenomen på 

jorden” och ”hur allt fungerar”. 

 

De största skillnaderna mellan de olika grupperna av studerande är att alla som angav ett 

moment inom elektroniken, totalt 10 studerande, går sin första termin och att en stor andel av 

de som valde något inom astronomi, 12 av 17, går den sista terminen. Av de som inte har NO 

i sin utbildning valde nästan 40% (37 av 94) att inte nämna något moment. Motsvarande siffra 

för de med NO i utbildningen var 20% (13 av 65). 
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3.2.1.3 Kemi 
Av de totalt 159 lärarstuderande som besvarade enkäten nämnde 102 studenter något moment 

som de tycker är viktigt inom ämnet kemi. Det totala antalet svar blev 102, alltså valde alla 

som svarade på frågan att bara ange ett moment. 
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Diagram 4. Moment som de studerande angav som viktiga i ämnet Kemi. 

 

Inom ämnet kemi finns inte något moment som fick överlägset flest svar (Diagram 4). 

Kategorin Experiment/Laborationer skulle kunna ha varit större om de sju studerande som 

angav moment med experiment/laborationer och vardagskemi som viktiga hade inkluderats i 

denna kategori. Dessa placerades dock i kategorin Vardagskemi eftersom de svaren var 

preciserade mot vardagskemi. 

 

Uttrycket ”Elements of chemistry” kommer från Suchocki (2007) där ett kapitel har det 

namnet. Kapitlet handlar om hur periodiska systemet är uppbyggt, att allt är uppbyggt av 

atomer, att atomer från olika grundämnen kan bilda kemiska föreningar, skillnader mellan ett 

ämnes kemiska och fysiska egenskaper etc. Exempel på moment som angavs som hamnar i 

kategorin Elements of chemistry är: ”periodiska systemet” och ”att veta hur ämnen är 

uppbyggda”. 

 

Kategorin Övrigt fick flest svar på viktiga moment i kemi. Denna kategori hade många olika 

moment som fick enstaka svar och några opreciserade svar. Exempel på svar i kategorin 

Övrigt är:  ”Syror och baser” , ”hur de kemiska processerna i kroppen fungerar”, ”Vatten”, 

”DNA” och ”ämnens bevarande”. 

 

Det finns några tydliga skillnader mellan svaren från olika grupper av studerande. En stor 

andel av de som har angett det opreciserade momentet experiment/laborationer som viktigt 

går den första terminen (17 av 24) medan de sju som angav experiment/laborationer med 

vardagskemi går den sista terminen. Av de som hade angett ett preciserat svar som ingår i 

kategorin Övrigt var de allra flesta studerande som går sista terminen och har NO i sin 

utbildning. 
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Hur många som valde att inte svara på frågan skiljer sig markant mellan de olika grupperna av 

studerande. Drygt 40% (39 av 94) av de utan NO i sin utbildning valde att inte svara på 

frågan, medan det var drygt 25% (17 av 65) av de som har NO i utbildningen som inte 

svarade på frågan. 

 

3.2.2 Intervjusvaren 
 

3.2.2.1 Biologi 
Inom ämnet biologi angavs mest moment som handlar om människokroppen eller miljö. I 

frågan angavs att de helst skulle ge avgränsade svar så att momenten inte blev alltför stora och 

det gjorde också flera. 

 

Exempel på moment som nämndes inom människokroppen är: ”matsmältningen” och 

”sexualkunskap”. En studerande nämnde också ”droger” som ett viktigt moment och i en 

följdfråga förklarade hon att hon placerade ”droger” i ämnet biologi pga. att det oftast är i 

ämnet biologi man pratar om droger. 

 

Exempel på moment som nämndes inom miljö är: ”växthuseffekten” och ” Vattnets kretslopp 

att vi är beroende av rent sötvatten och vad som kan hända när glaciärerna smälter”. 

 

3.2.2.2 Fysik 
Svaren på moment inom ämnet fysik var ganska blandade men ”gravitationen” nämndes av 

två studerande och ”jordens rotation” som nämndes av en studerande skulle kunna hamna i 

samma kategori. Även om gravitationen ingår som ett moment i mekaniken är det ändå 

ganska nära astro-fysiken som nämndes som momenten ”astro-fysik” och ”vår plats i 

universum”. 

 

Astro-fysiken är en del av astronomin och de två kategorier som flest angav som viktiga 

(förutom Övrigt) i enkätdelen, Mekanik och Astronomi, fick också flest röster i intervjudelen. 

De två kategorier som kommer sen i enkätdelen, Experiment/Laborationer och Elektronik, 

fanns inte alls med i intervjudelen. 

 

3.2.2.3 Kemi 
Inom ämnet kemi angavs flera moment som direkt eller indirekt kan kopplas till miljön, t.ex. 

”kretslopp”, ”ämnens bevarande”, ”farliga ämnen” och ”återvinning av ”sopor””. 

 

”Atomer” och ”atomers uppbyggnad“ skulle kunna bilda en kategori. 

 

Övriga moment som nämndes går inte att placera tillsammans i kategorier, t.ex. 

”reaktionsmekanismer”. 

 

”Experiment/Laborationer” nämndes inte av någon och bara en nämnde vardagskemi, 

”vardagskemi i köket”. 
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3.3  Hur tycker de lärarstuderande att tiden ska fördelas mellan teoretiska och 

praktiska moment inom NO-undervisningen? 

Av de totalt 159 studerande som besvarade enkäten var det 157 som angav en andel av hur 

mycket av tiden de tyckte skulle användas för teoretiska moment. (En studerande skrev 

ingenting och en skrev att det ”beror på årskurs, vilka elever som man får och var deras 

kunskapsnivå ligger”.) 

 

Det finns inga jättestora skillnader mellan hur de olika grupperna av studerande har valt att 

fördela tiden mellan teoretiska och praktiska moment. Den grupp av studerande som har 

angett det lägsta procenttalet (37%) för teoretiska moment är de som läser den sista terminen 

och har NO i sin utbildning. Den grupp som har det högsta genomsnittliga procenttalet (44%) 

är de studerande som går första terminen och inte har NO i utbildningen. Den genomsnittliga 

proportionen av teori är ca 42% för alla. 

 

Det var 19 studerande som angav en proportion över 50% för teoretiska moment. 

 

Av de som deltog i intervjudelen av undersökningen var det två studerande som angav en 

proportion på hur den vill ha fördelningen mellan teoretiska och praktiska moment, ”50-50 

kanske” och ”mer praktik än teori, typ 60/40”. Flera nämnde att praktiska moment är viktiga 

och att det teoretiska främst ska komma senare i skolgången, t.ex. ”jag anser att det alltid ska 

vara mycket praktiskt i NO-ämnen, speciellt i de lägre åldrarna” och ”jag anser att praktiska 

moment skall genomsyra undervisningen i grundskolan och teorin ska komma successivt från 

7an”. 

 

En av de intervjuade nämnde att elever har olika lärstilar och att det därför är viktigt med 

olika typer av undervisning, en del elever behöver mycket praktiska moment och en del elever 

behöver mycket teoretiska moment. 

 

Det var ingen som nämnde att praktik och teori skulle vara olika viktigt i de olika NO-

ämnena. 

3.4 Övriga svar 

Enkäten och intervjuerna gav också svar på två frågor som jag har valt att inte ha med som 

huvudfrågeställningar. Enkätfråga 3 ger svar på vad de lärarstuderande i undersökningen 

tycker är intressant inom naturvetenskapen och intervjufråga 4 och 5 ger svar på vad de 

blivande NO-lärarna tycker är svårt att undervisa om. 

 

Enkätfråga 3 om vad de studerande tycker är intressant inom naturvetenskaper har fått väldigt 

varierande svar, från ”Inget” till ”Allt inom naturvetenskap är roligt och intressant”. Ganska 

många, nästan bara studerande som går första terminen och inte har NO i utbildningen, har 

valt ett helt ämne som intressant, totalt 39 studenter angav ett helt ämne som intressant (21 

biologi, 8 fysik och 10 kemi). Det var tio studenter som valde ”Teknik” som intressant trots 

att teknik inte är ett NO-ämne. 

 

Bland mera preciserade kategorier som nämndes av ganska många studenter som intressant 

kan nämnas ”Djur och natur” (26 studerande), ”Människokroppen” (16), ”Experiment” (14) 

och ”Astronomi” (13). Det var även ganska många (15 studerande) som skrev att allt eller det 

mesta inom naturvetenskapen var intressant och det var både studerande med och utan NO i 

undervisningen som hade givit det svaret. 
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Sammanfattningsvis kan man säga att de moment som många tycker är intressanta inom 

naturvetenskapen också har nämnts som viktiga inom de olika ämnena. 

 

Svårigheterna med NO-undervisningen var inte med som en huvudfrågeställning i studien 

eftersom jag inte ville öka på den redan negativa inställning som många har till NO-ämnena. 

Att i enkäten ställa frågor om det som känns svårt inom NO skulle inte kännas rätt men de 

som ska bli NO-lärare kan antas ha en positiv inställning till NO-ämnena och därför såg jag 

inga problem med att ta upp svårigheter i intervjuerna. Att inte alls nämna svårigheterna 

skulle kännas fel så en liten plats under ”Övriga svar” måste de ändå få. 

 

På frågan om vilket ämne som känns svårast att undervisa i nämner fyra studerande att kemi 

är det svåraste ämnet. Anledningarna är flera men främst är det för att kemin anses abstraktare 

än de andra ämnena och därför tycker många elever att det är alltför svårt och då blir det svårt 

att motivera dem. En nämner även att kemin är det svåraste ämnet, eftersom det egna intresset 

för ämnet är litet. En studerande anser att kemin är det svåraste ämnet och anger detta som ett 

skäl till att kemin är svårast att bedriva undervisning i. Svårigheterna med laborationer inom 

kemin nämns också som ett problem eftersom man ibland använder farliga ämnen. 

 

När det gäller frågan om svårigheter med vissa moment i undervisningen är det ingen som 

säger att ämneskunskaperna inom något ämne är otillräckliga. Flera studerande anser dock att 

kunskaperna om hur man undervisar på elevernas nivå är otillräckliga, främst gäller det 

moment i ämnet kemi. De moment som anses extra svåra att undervisa om är de moment som 

eleverna inte kommer i kontakt med i sin vardag. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att svårigheterna inom NO-undervisningen främst finns 

inom ämnet kemi och att det är svårt att göra undervisningen på en nivå som passar eleverna. 
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4 DISKUSSION 

4.1  Sammanfattning av resultaten 

Två av mina frågeställningar fick ett tydligt svar av undersökningen. När de lärarstuderande 

som deltog i enkätdelen av undersökningen rangordnade de naturorienterande ämnena efter 

hur viktiga de anser att de är kom biologi utan tvekan på första plats. En klar majoritet av alla 

lärarstuderande valde biologi som det viktigaste av de naturvetenskapliga ämnena. Hur 

mycket viktigare än fysik och kemi biologi anses vara framkommer dock inte av svaren. Jag 

hade genom att ställa frågan på ett annat sätt kunnat få fram just denna distinktion men jag 

valde medvetet att inte göra det, eftersom jag ville att så många som möjligt skulle rangordna 

ämnena. Ännu hellre ville jag att de skulle göra ett medvetet val och inte rangordna dem. Den 

gruppen av studerande som läser sista terminen och inte har NO i sin utbildning gjorde extra 

tydligt rangordningen 1. Biologi, 2. Fysik och 3. Kemi. Det kan bero på att en stor andel av 

dessa studerande har idrott och hälsa som huvudämne och kunskap om människokroppen 

ingår främst i ämnet biologi. För de som inte nyligen har läst fysik och kemi kan också 

fysiken kännas närmare människokroppen än kemin. Även de som deltog i intervjudelen av 

undersökningen angav biologin som viktigaste ämne för de tidiga skolåren, men där var det 

flera som angav att de andra ämnena blir viktigare senare under skoltiden. Fysik ansågs näst 

viktigast och kemi var minst viktigt men skillnaden mellan fysik och kemi var ganska liten. 

 

De lärarstuderande som deltog i undersökningen tycker att i genomsnitt 40% av tiden ska 

fördelas till teoretiska moment och resterande tid (60%) till praktiska moment. Även de 

intervjuade som angav en relation mellan teori och praktik var ganska nära ett 40-60 

förhållande mellan teori och praktik. De som deltog i undersökningen tycker alltså att mera än 

hälften av tiden skall användas till praktiska moment. 

 

På frågan om moment som anses extra viktiga inom de olika ämnena blev resultatet inte lika 

tydligt, mycket beroende på att många valde att inte ange något moment. Inom ämnet biologi 

var det nästan 60% som angav svar som hamnade i kategorierna ”människokroppen” (44%) 

eller ”djur och natur” (15%). Dessa kategorier täcker dock in en väldigt stor del av det som 

ingår i ämnet biologi i skolan. I intervjudelen av undersökningen handlade de flesta svaren om 

miljö eller människokroppen. 

 

Mekanik och Astronomi var de kategorier som flest lärarstuderande tyckte var viktiga i ämnet 

fysik. (Övrigt var egentligen lite större än Astronomi, men eftersom den kategorin innehåller 

så väldigt skilda moment bortser jag från den här.) Även vid intervjuerna framkom det att 

lärarstudenterna tyckte att Mekanik och Astronomi var de viktigaste kategorierna i fysik. 

 

Övrigt blev den största kategorin i ämnet kemi och efter det kom Experiment/laborationer och 

Vardagskemi. I intervjudelen skulle den största kategorin kunna kallas Miljö, ingen angav 

experiment eller laborationer som extra viktiga och bara en studerande nämnde vardagskemi. 

 

Det tydligaste resultatet när det gäller fysik och kemi var egentligen att ungefär 40% av de 

utan NO i sin utbildning valde att inte ange något moment i de ämnena. Det kan bero på att de 

hade svårt att komma på något viktigt moment inom de ämnena. 

 

De som deltog i enkätdelen av undersökningen fick också möjlighet att ange vilka moment de 

tycker är intressanta inom de olika ämnena. Detta resultat stämde ganska väl överens med 

vilka moment som ansågs extra viktiga. Det kan vara svårt att fastställa vad som beror av vad, 
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men det fanns dock en klar korrelation mellan de moment som ansågs intressanta och viktiga i 

denna studie. Om det är så att de intressanta momenten också anses viktiga eller om de viktiga 

momenten anses intressanta vet jag inte, kanske en kombination av båda? 

 

När det gäller svårigheterna inom NO-undervisningen visar undersökningen att det främst är 

att lägga undervisningen på rätt nivå för eleverna som är svårt, speciellt inom ämnet kemi. 

Ingen av de intervjuade anser att bristande ämneskunskaper är ett problem. 

4.2  Tillförlitlighet 

Eftersom enkäterna delades ut när de studerande var närvarande på högskolan under ett 

obligatoriskt moment var de flesta där och det är positivt för undersökningens tillförlitlighet. 

Att alla som fick enkäten också besvarade den ökar också tillförlitligheten, det var inte någon 

grupp av studerande som valde att inte besvara enkäten. 

 

Det var ganska många studerande med NO i sin utbildning bland de deltagande studerande 

som var i slutet av sin utbildning, men eftersom jag i Resultatdelen har presenterat dem som 

en egen grupp när jag har tyckt att det har varit befogat, anser jag inte att det minskar 

undersökningens tillförlitlighet. 

 

Att alla som fick enkäten valde att besvara den tycker jag betyder att frågorna inte var svåra 

att förstå, och har inte heller sett att någon fråga missuppfattades av många när jag gick 

igenom svaren. 

 

En brist kan vara att undersökningen endast har utförts på en högskola och regionala 

avvikelser i den undersökta högskolans huvudsakliga upptagningsområde kan påverka 

resultatet. Men att utföra undersökningen på flera olika högskolor under den tiden jag hade till 

mitt förfogande kändes inte motiverat. Ett resultat som eventuellt skulle ha blivit annorlunda 

om undersökningen hade gjorts på en annan högskola är vilken inställning de studerande har 

som är i slutet av sin utbildning och har haft NO i utbildningen. Vilka kurser de studerande 

läser och hur de olika momenten presenteras kan påverka vilka ämnen som anses viktigast 

och vilka moment inom varje ämne som anses extra viktiga. 

4.3  Tolkning och kommentarer 

Det var väldigt tydligt att de lärarstuderande som deltog i undersökningen rangordnar biologi 

som det viktigaste NO-ämnet. Vad kan det bero på och vad kan man göra åt det? Om man 

tänker på vilka läraregenskaper som är extra viktiga för att eleverna skall utveckla nyfikenhet 

och lust att lära har det framkommit att en viktig egenskap är att man som lärare själv är 

engagerad i ämnet och tycker att det är roligt. Kanske har många haft biologilärare som har 

varit väldigt engagerade och fysik- och kemilärare som har varit mindre engagerade? Om det 

är en faktor är det förstås ett problem att de blivande lärarna tycker att biologi är det viktigaste 

ämnet. Hur ska de då kunna entusiasmera sina kommande elever lika mycket för fysik och 

kemi? Lindahl (2003) mötte bland eleverna hon observerade åsikten att biologi hade de haft 

länge och därför var det inte svårt, medan fysik och kemi fick de först när de hade blivit äldre 

och då blev det svårt från starten. Det gjorde att eleverna tyckte sämre om fysik och kemi än 

biologi. De allra flesta som deltog i min undersökning skall inte bli NO-lärare, men även en 

lärare som undervisar i språk kan påverka eleverna genom att exempelvis säga: ”biologi var 

roligt men fysik och kemi hatade jag när jag gick i skolan”. En elev som på något sätt har 

problem med NO-undervisningen i skolan kan mycket väl tänkas vända sig till en lärare den 

har i andra ämnen och då är det viktigt att inte den läraren själv uttrycker sig negativt om ett 

visst ämne. Eftersom det är brist på utbildade NO-lärare så kan också lärare som inte har rätt 
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utbildning för det tvingas undervisa i NO-ämnena, åtminstone under de tidiga skolåren. Flera 

av de lärarstuderande jag intervjuade sa att deras eget intresse hade förskjutits mera åt 

biologin under deras tid på högskolan vad det kan bero på kan man fundera på! 

 

Om man tittar på TIMSS-undersökningarna som jag refererade till i inledningen verkar 

intresset för de olika NO-ämnena vara jämnare i grundskolan och gymnasiet än bland de 

lärarstuderande. Att flickorna tycker att biologi är det intressantaste ämnet stämmer med min 

studie, en anledning till det kan vara att flera kvinnor än män har ingått i min studie. I 

undersökningarna som genomfördes i mitten av 90-talet var det många pojkar som tyckte att 

fysik var intressant, det märks inte bland de lärarstuderande i min studie. En anledning till det 

kan vara att om man är intresserad av fysik finns det många andra yrken än läraryrket som kan 

attrahera mera, t.ex. civilingenjör. 

 

Kan man på något sätt utnyttja det större intresset för biologi för att få eleverna mera 

intresserade av fysik och kemi? Ett moment som många av de som medverkade i 

undersökningen nämnde som viktigt i biologi var människokroppen, men det var nästan ingen 

som nämnde det som ett viktigt moment i fysik eller kemi, trots att man skulle kunna arbeta 

med människokroppen även i dessa ämnen. Skulle det kunna vara ett sätt att öka intresset för 

fysik och kemi? När man t.ex. ska prata om mekanik, ljus och ljud i fysiken kanske man 

skulle få flera elever intresserade om man gjorde det med utgångspunkt från 

människokroppen. Olika näringsämnen och hur celler är uppbyggda skulle man kunna prata 

om på kemin. När man pratar om droger i skolan, vilket oftast sker i ämnet biologi, borde man 

kanske inte bara prata om vilka skador olika droger kan ge i kroppen. Vad i drogerna som ger 

skadorna och varför borde man också prata om och det skulle kunna ge en ökad förståelse för 

kemi. Kanske borde man genom hela skoltiden ha ämnet NO istället för att man ofta (alltid?) 

delar upp det i biologi, fysik och kemi när eleverna börjar på högstadiet. 

 

Sjøberg (2000) skriver om reduktionismen, en ämnessyn. Reduktionismen innebär att vissa 

ämnesområden är en förutsättning för andra områden. Förenklat kan man säga: 

 

Fysik utgör fundamentet, eftersom den befattar sig med de grundläggande 

lagbundenheterna för materia, kraft och rörelse. Kan vi fysikens lagar i detalj, blir kemin 

närmast reducerad till fysik och biologin blir enligt detta synsätt något som helt och 

hållet kan reduceras till fysik och kemi. (s. 63) 

 

Tänker man så borde det vara logiskt att bara ha ämnet NO under hela skoltiden. Om ämnena 

skall vara uppdelade under en del av skoltiden är det kanske inte alls säkert att det är under 

den senare delen av skoltiden man ska läsa biologi, fysik och kemi var för sig. Enligt 

forskningen som Darling-Hammond (2000) refererade till är vikten av goda ämneskunskaper, 

i förhållande till goda kunskaper om att lära ut, hos läraren större i början av skoltiden än i 

slutet av den. Kanske betyder det att om eleverna hade biologi, fysik och kemi med 

välutbildade lärare inom respektive ämne under de första åren i skolan skulle de lättare kunna 

sätta ihop allt i mera komplexa ”system” senare. Sjøberg (2000) skriver om argument för och 

emot integrerad NO-undervisning och det finns helt klart både fördelar och nackdelar med 

båda alternativen. Eftersom det uppdelade systemet som vi har i Sverige inte verkar fungera 

så bra för ämnena fysik och kemi kanske vi skulle kunna prova att läsa ämnena integrerade. 

Risken med att göra det är att kunskaperna i biologi istället kanske minskar och det är förstås 

en oönskad utveckling. 
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Bra ämneskunskaper hos läraren har också visat sig vara viktigt om man ska få eleverna 

intresserade och med brist på utbildade NO-lärare kan man anta att många elever har lärare 

med bristande ämneskunskaper. Lärarna som var med i Langenheims (2003) undersökning 

fick svara på om de ansåg sig ha tillräckliga ämneskunskaper i de olika NO-ämnena. Alla 

ansåg sig ha tillräckliga kunskaper för att undervisa i biologi men ingen, inte ens Ma/NO-

läraren, ansåg sig ha tillräckliga kunskaper i kemi. Ett positivt resultat av min undersökning 

var att alla blivande NO-lärare som jag intervjuade ansåg sig ha tillräckliga ämneskunskaper 

för att undervisa i NO-ämnena. 

 

Ett resultat av denna undersökning som är viktigt att diskutera är ett av momenten som många 

ansåg vara viktigt. Vardagskemi var näst största kategorin i ämnet kemi och kategorin Övrigt 

innehöll också i alla ämnen svar som på något sätt skulle kunna knytas till 

vardagsbiologi/fysik/kemi. De sju studerande som nämnde experiment/laborationer 

kombinerat med vardagskemi som ett viktigt moment är alla blivande förskollärare som har 

gått en kurs där det ingick som ett moment, kanske var det därför de valde det som ett viktigt 

moment. Om anledningen till att de lärarstuderande tycker att det momentet är viktigt för att 

det är viktigt att kunna det är det helt okej. Om många tycker att det är viktigt för att de tror 

att det är ett sätt att entusiasmera eleverna och få dem mera intresserade kan det vara ett 

problem. Flera av de som besvarade enkäten antydde, eller skrev uttryckligen, att 

vardagsbiologi/fysik/kemi skulle vara ett sätt att få eleverna intresserade av ämnet. Schreiner 

(2006) har skrivit om norska femtonåringars intresse för naturvetenskap. Det empiriska 

materialet kommer från ROSE (The Relevance of Science Education, en stor internationell 

studie om femtonåriga elevers uppfattning om NO-undervisning). Vilka moment som anses 

intressanta skiljer sig ganska mycket mellan pojkar och flickor men det finns också likheter. 

Så här skriver Schreiner om likheterna: 

 

Neither girls nor boys are much interested in: The weather, the sunset, how mountains 

and rivers develop and change; botany and farming; environmental protection; the work 

and life of scientists and how scientific knowledge develops; general everyday matters 

such as detergents and soaps, plants in the local area and how food is produced and 

conserved. (s. 12) 

 

Enligt Schreiner (2006) är alltså moment som direkt kan kopplas till elevernas vardag inte ett 

bra sätt att få eleverna intresserade. Lindahl (2003) mötte både uppfattningen att 

vardagsmoment är intressanta och att de inte är det när hon arbetade med sin avhandling. En 

del elever ville veta varför de skulle lära sig olika saker inom NO och då kunde 

vardagsmoment vara ett sätt att få dem intresserade. En del elever trodde att de skulle få lära 

sig spännande saker när de började med NO. De blev besvikna och fick från början en negativ 

inställning till NO när det handlade om vardagliga saker. Det är väl den vanliga svårigheten 

som gör sig gällande även här, alla elever är olika och skulle om det var möjligt behöva 

undervisas på olika sätt. Mycket vardagsbiologi/fysik/kemi behöver inte alls vara fel, men 

man kan inte som lärare utgå från att det är ett bra sätt att få alla elever intresserade av 

naturvetenskapliga ämnen. 

 

En annan kategori som var stor i ämnena fysik och kemi var ”experiment/laborationer”. Den 

kategorin kan direkt kopplas till de lärarstuderandes stora intresse för praktiska moment i NO-

undervisningen. Enligt Lindahl (2003) är experiment och laborationer höjdpunkten i NO-

undervisningen för de flesta eleverna. Att det finns moment inom NO-ämnena som de flesta 

elever verkar uppskatta är förstås bra men hur mycket lär sig egentligen eleverna när de 

laborerar? Elstgeest et al. (1996) skriver om positiva effekter av laborationer men också om 
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svårigheter med det och att laborationer kräver mycket kunskaper av läraren. Elstgeest et al. 

(1996) skriver: ”att eleverna är fullt sysselsatta och fysiskt aktiva är inget bevis för att de 

verkligen lär sig något” (s. 15) och det måste man verkligen tänka på som lärare. Det är lätt att 

tro att eleverna lär sig mycket när de håller på med laborationer eftersom de är aktiva men det 

behöver inte nödvändigtvis vara så. De blivande NO-lärare som intervjuades fick svara på om 

de känner att de har tillräckliga kunskaper för att kunna bedöma elevers kunskaper när de 

arbetar praktiskt. Bara en studerande svarade ja på den frågan. En visste inte eftersom hon inte 

hade behövt göra det, tre svarade nej och en svarade att det är svårt men att det kan underlätta 

om eleverna får arbeta i mindre grupper. Flera angav att det är svårt pga. att de inte har fått 

någon utbildning i det på högskolan. Sjøberg (2000) menar att frågan om praktiskt arbete är 

mera effektivt än vanlig undervisning ofta ställs och att det egentligen inte går att svara på det, 

det beror på målet med undervisningen. Sjøberg (2000) skriver:  

 

om målet med undervisningen är att lära sig experimentella metoder, säkerhetsrutiner 

och praktiska färdigheter, då är praktiskt arbete det mest effektiva […] men om målet 

med undervisningen är att tillägna sig vetenskapens begrepp och teorier, då är det 

ganska tveksamt om praktiskt arbete är speciellt effektivt (s. 394) 

 

En rätt utbildad NO-lärare kan förhoppningsvis avgöra när praktiskt arbete passar bäst. Om 

många lärare som inte har rätt utbildning tror att praktiskt arbete kan vara ett bra sätt att både 

göra det lätt för sig och få eleverna att lära sig mera kan det bli problem. 

 

Att kategorin Experiment/laborationer inte nämndes alls i intervjudelen av studien kan tyckas 

lite märkligt eftersom även de intervjuade studerande tyckte att praktiska moment är viktigt. 

En anledning till att experiment/laborationer inte nämndes i intervjusvaren kan vara att de 

som är utbildade i NO-ämnena inte ser det som ett eget moment utan som ett sätt att arbeta 

med andra specifika moment. Elektronik är en annan viktig kategori som inte nämndes i 

intervjuerna och där kan det bero på att de som ska bli NO-lärare inte främst ser elektroniken 

som ett moment i fysiken. Hur en enkel elektrisk krets fungerar och vad som egentligen 

händer ingår i fysiken, men när det gäller att koppla ihop olika komponenter och få en mera 

komplicerad krets är det mera ämnet teknik. Om de studerande som valde ”elektronik” som 

ett viktigt moment i ämnet fysik menade den del av elektroniken som ingår i fysiken, eller om 

de egentligen tänkte på elektronik som mera hör hemma i ämnet teknik går inte att veta. Det 

finns väl egentligen inte heller något som hindrar att man som lärare tar med lite 

”teknikelektronik” i fysiken om det får eleverna mera intresserade av ämnet fysik. 

4.4  Praktisk tillämpning och fortsatt forskning 

Den litteratur som jag läste som en bakgrund inför min undersökning visar att biologi är det 

NO-ämne som en stor del av eleverna tycker är viktigast. Min undersökning har visat att även 

de lärarstuderande i denna studie i stor utsträckning anser att biologi är det viktigaste av NO-

ämnena. Även lärarstuderande som har NO i sin utbildning och snart är färdigutbildade anser 

det, åtminstone när det gäller undervisningen i de tidiga åren, och det tycker jag är viktigt att 

vara medveten om. Undersökningen har tydliggjort det och att man vet det gör det lättare att 

ta hänsyn till detta vid utvecklande av undervisningen i de andra ämnena (fysik och kemi), 

eftersom alla ämnen egentligen ska vara lika viktiga. 

 

Genom att jag nu vet att en stor del av de lärarstuderande har den åsikten vet jag att det är 

viktigt att jag försöker stimulera mina kommande elever att få ett lika stort intresse för fysik 

och kemi. Allra bäst vore förstås om jag kunde få alla mina elever att tycka att alla NO-ämnen 

är jätteroliga, jätteintressanta och jätteviktiga men då jag tror att det är svårt måste jag i första 
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hand försöka entusiasmera eleverna när det gäller fysik och kemi. Det betyder inte att inte 

biologin är viktig men genom att jag vet att det är stor risk att elevernas andra lärare kan tycka 

att biologin är viktigast kan jag försöka kompensera det lite genom att satsa lite mer på att 

utveckla undervisningen inom fysik och kemi. Självklart måste jag ha en dialog med 

elevernas andra lärare för att se om det verkligen är så men undersökningen har fått mig att 

inse att dialogen måste föras. 

 

Att vardagsbiologi/fysik/kemi är bra för att få eleverna intresserade tror jag ofta stämmer, 

men den litteratur jag har läst visar att det inte självklart är så och jag har också fått upp 

ögonen för att ”vardags-naturvetenskap” kan kännas trivialt för en del elever. Det är också bra 

att vara medveten om att många lärarstuderande anser att det är viktigt med vardagsmoment, 

eftersom jag nu vet att det inte alltid är bra. En dialog behöver föras med mina blivande 

kollegor. 

 

Den tillämpning av min undersökning som inom dessa frågor och problem om stimulans av 

elevernas (förskolan till gymnasiet) intresse som förmodligen skulle vara allra bäst, vore om 

högskolorna började fundera på varför de nästan färdigutbildade NO-lärarna inte anser att alla 

NO-ämnena är lika viktiga. För att det skall ske krävs nog en större undersökning som visar 

att mitt resultat stämmer även om undersökningen utförs på många högskolor. 

 

Den fortsatta forskning som jag först kommer att tänka på är att göra samma typ av 

undersökning fast på flera olika högskolor/universitet. Stämmer det resultat jag fick fram eller 

spelar det stor roll vilken högskola de lärarstuderande studerar vid? 

 

Varför rangordningen 1. Biologi, 2. Fysik och 3. Kemi gjordes av så många skulle också vara 

intressant att ta reda på. Jag kan inte det tekniska men jag antar att om enkäten var 

webbaserad skulle det vara möjligt att ställa följdfrågor och ändå skydda de deltagandes 

anonymitet. Man skulle kunna ställa frågan: Du gjorde rangordningen 1. Biologi, 2. Fysik och 

3. Kemi, varför gjorde du det? Varför tycker du att biologi är viktigast? Jag har bara kunnat 

spekulera om varför biologin ansågs viktigast av så många lärarstuderande i denna studie och 

det skulle vara intressant att verkligen få veta varför de tyckte det. 

 

En undersökning som skulle vara intressant att göra, men som skulle ta ett antal år att utföra 

är att titta på hur lärarnas inställning påverkar elevernas måluppfyllelse och intresse. 

Langenheim (2003) gjorde en liten undersökning åt det hållet men hon tittade bara på ämnet 

fysik och det var bara ett provtillfälle. Vi vet inte om de elever i gruppen som fick bäst 

resultat också skulle ha fått bäst resultat om provet hade gällt biologi, trots att läraren var mest 

engagerad av fysik. 
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BILAGOR 

Bilaga 1, Enkäten 

Enkät om lärarstuderandes inställning till de naturorienterande ämnena. 

 
En gång för länge sedan räddade en fattig bonde en ung man ifrån att drunkna. Påföljande dag 

fick bonden besök av en adelsman som kom för att belöna mannen som hade räddat hans son. 

Bonden ville inte ta emot några pengar men när adelsmannen såg bondens son och erbjöd sig 

att ta med honom och ge honom den bästa möjliga utbildning tog han emot erbjudandet. 

 

Många år senare var det bondens son som räddade adelsmannens nu inte så unga son. 

Bondens son, Sir Alexander Fleming, upptäckte penicillinet och den vetenskapliga upptäckten 

räddade förmodligen livet på adelsmannens son, Winston Churchill, när han drabbades av 

lunginflammation 1943. 
(Källa: Brown, H. Jackson & Pennington, Rochelle (2001). Konsten att leva. Jönköping: Brainbooks) 

 

Naturvetenskapliga upptäckter är viktiga och alla som arbetar i skolan har ett ansvar för att ge 

eleverna positiva tankar om naturvetenskap. Lärares inställning till de naturorienterande 

ämnena är viktig och därför tycker jag att det är intressant att få reda på vilken inställning 

lärarstuderande har till NO-ämnena. 

 
1. Vilken inriktning av lärarutbildningen läser du? 

 

 

 

2. Hur många terminer har du kvar av din lärarutbildning (inklusive den här 

terminen)? 

 

 

 

3. Vad tycker du är intressant inom naturvetenskapen? 

 

 

 

 

 

 

 

4. Om du skulle undervisa i NO-ämnen, vad skulle du vilja undervisa om? 
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5. Nämn ett moment som du tycker är viktigt inom ämnena biologi, fysik och kemi: 

 

Biologi- 

 

Fysik- 

 

Kemi- 

 

 

6. Rangordna ämnena i naturvetenskap (biologi, fysik och kemi) efter hur viktiga 

du anser att de är i skolan (1 är viktigast): 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

7. Under en elevs tid i grundskolan ska de ha 800 klocktimmar NO (inklusive 

teknik som egentligen inte är ett NO-ämne). Om du fick bestämma, hur skulle du 

fördela den tiden mellan teoretiska och praktiska moment? 

 

Markera hur många procent av tiden du skulle använda för teoretiska moment. (En 

ruta motsvarar 10 procent.) 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2, Brev inför intervjuer 

Hej XXXXX, 

 

Du har vid en tidigare kontakt ställt dig positiv till att hjälpa mig med ett moment i mitt 

examensarbete och här kommer mera information och frågorna, i en bilaga, som jag vill ha 

svar på. 

 

Mitt examensarbete kommer att handla om lärarstuderandes inställning till de natur- 

orienterande ämnena. 

 

För mig är det viktigt att få in så mycket material som möjligt men jag vill ändå poängtera att 

ditt deltagande är helt frivilligt och att du när som helst kan meddela mig om att du inte längre 

önskar medverka i min undersökning. 

 

Svaren jag får in kommer i mitt arbete att vara helt anonyma så ingen kommer att kunna ta 

reda på vem som har svarat vad på mina frågor. 

 

Jag kommer bara att använda det material jag får in till mitt examensarbete. 

 

Momentet jag vill ha din hjälp med kommer att gå till så här: 

Du tittar först igenom och svarar på de frågor som jag har bifogat. Om du är osäker på hur jag 

menar med en fråga kan du först skriva hur du tolkar frågan och sedan besvara den. För mig 

är det bra om jag får in svaren så fort som möjligt men det viktigaste är att du besvarar 

frågorna när du känner att du har tid att göra det. 

 

När jag har fått in dina svar kommer jag att gå igenom dem och sedan kommer jag vid behov 

att höra av mig till dig igen om jag har några följdfrågor. 

 

När jag har fått in de svar jag behöver kommer jag att analysera dina och de andra 

medverkandes, preliminärt blir det sex stycken, svar för att komma fram till en slutsats 

angående lärarstuderandes inställning till de naturorienterande ämnena. Sex personer kan 

tyckas lite men resultaten av det momentet ska också kombineras med en enkät som jag har 

delat ut. 

 

 

Jag hoppas att du hör av dig snart och så vill jag tacka för att du hjälper mig med det här! 

 

Hälsningar, Erik Haglund XXX-XXXXXXX 
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Bilaga 3, Intervjufrågor 

 

Intervjufrågor till blivande NO-lärare 

 
Om du tänker på en elevs hela skoltid, hur skulle du då rangordna hur viktiga de olika 

naturorienterande ämnena (biologi, fysik och kemi) är? Är rangordningen lika under hela 

skoltiden eller skiljer den sig åt beroende på elevens ålder? 

 

 

Välj ut 2-3 moment inom varje NO-ämne som du tycker är extra viktiga att undervisa om. 

Välj gärna ganska väl avgränsade moment om du kan. (Exempel: Om frågan hade gällt ämnet historia 

hade andra världskriget varit ett väldigt stort moment, Dagen-D hade varit ett väl avgränsat moment.) 

 

 

När du ska välja ut ett moment som du tycker är viktigt, hur mycket tänker du på att eleverna 

måste lära sig det för att de har användning för det utanför skolan och hur mycket tänker du 

på att de måste lära sig det för kommande studier? Är det lika inom alla NO-ämnen eller 

skiljer sig dina tankar om det beroende på vilket ämne det gäller? 

 

 

Vilket av NO-ämnena tycker du att det är svårast att undervisa i? Varför? (Om du har 

undervisat för lite i NO-ämnena för att ha en bra uppfattning, vilket ämne tror du är svårast att 

undervisa i?) 

 

 

Finns det något speciellt moment i undervisningen som du tycker är extra svårt? Antingen 

didaktiskt, hur du ska lära ut det, eller ämneskunskapsmässigt, att du känner att du har 

bristande ämneskunskaper inom det momentet. 

 

 

Om du har möjlighet att bestämma själv, hur vill du tidsmässigt dela upp NO-undervisningen 

i teoretiska och praktiska moment? Är det lika i alla NO-ämnen eller är teori/praktik olika 

viktigt i de olika ämnena? 

 

 

Känner du att du har tillräckliga kunskaper för att kunna bedöma elevernas kunskaper och 

progression när de arbetar praktiskt? 

 

 

Har din inställning till de naturorienterande ämnena på något sätt förändrats under din tid på 

högskolan? Om ja, på vilket sätt och varför? 

 

 


