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Sammanfattning 

Den här undersökningen handlar om elevers intresse av uppnåendemålen i Naturkunskap A (Nk1201 

inrättad 2000-07 Lpo 94) och om det skiljer sig mellan olika gymnasieprogram. Undersökningen 

kommer även att påvisa om och hur läraren kan påverka och skapa ett större intresse för målen i 

ämnet. Svaren på undersökningens frågeställningar kommer från svaren av en enkätundersökning 

som totalt 114 elever från tre olika gymnasieprogram svarat på, samt från tidigare undersökningar 

och litteratur i ämnet. Frågorna i enkäten har utformats från uppnåendemålen i Naturkunskap A. 

Svaren sammanställs för att se vad eleverna är intresserad och ointresserad av. Resultatet visade att 

det finns vissa uppnåendemål som inte intresserar majoriteten av eleverna och det totala intresset 

för Naturkunskap A skiljer sig mellan gymnasieprogrammen. Tidigare undersökningar och litteratur 

visar att läraren har en viktig roll för att öka elevers intresse för ämnet, och för att göra det måste 

läraren bland annat ha välplanerade varierande lektioner samt visa engagemang.  

Nyckelord: Naturkunskap A, lärarens roll, elevers intresse, undervisningsmetoder 
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Inledning 
 

Valet för mig att utbilda mig till lärare i ämnena naturkunskap och biologi har varit rätt självklart. I 

alla fall när valet blev just lärare. Intresset för djur och natur har alltid funnits och intresset för ämnet 

Naturkunskap blev stark tack vara min lärare i gymnasiet. Han var helt fantastik, både 

kunskapsmässigt och hur han förmedlade ämnet med sådant engagemang. Detta engagemang 

smittade av sig och gjorde ett starkt intryck hos mig. Det är grundat på detta intresse som mitt 

examensarbete kommer att fördjupa sig i. Alltså mina tankar kring elevernas intresse för ämnet 

Naturkunskap A och om jag som lärare kan påverkar det intresset. Detta är också något som 

Gundersen, A-M (2004) och Schieck, E (2009) bekräftar, att en lärare som är entusiasmerande ofta 

får intresserade och engagerade elever.  

Naturkunskap A är en obligatorisk kurs i gymnasiet och något som alla elever måste läsa oavsett 

gymnasieval. Eftersom det inte är en valbar kurs läser alla elever den vare sig de har intresse för det 

eller inte. Med intresse menar jag känslan och viljan att lära sig det som står i kursplanen för ämnet. 

Har man redan ett intresse för något tillgodogör man sig kunskap lättare än om intresse inte alls 

finns, Strömdahl, H (2002) sid 161. Visar det sig att intresset är obefintlig för kursen Naturkunskap A 

hos eleverna kan undervisningen och läraren komma att ha betydelse för att ge det stöd för att 

bygga upp ett intresse som är tillräckligt för att de ska finna det motiverande att klara kursen med 

godkända betyg, Alkhash, N (2010). Beroende på resultatet av enkätundersökningen och min studie 

av tidigare undersökningar och litteratur kan lektionerna behöva anpassas i olika klasser beroende på 

klassens intresse för ämnet. Sist kommer delen som handlar om hur lärare kan påverka 

undervisningen för att motivera och inspirera elever till ökad kunskap, som förhoppningsvis visas i 

slutbetygen.  

En lärare har många olika arbetsuppgifter. En av dem är att tolka kursplanen och efter den planera, 

förmedla och förankra den kunskapen hos eleverna. Eleven ska sedan återkoppla den förankrade 

kunskaper så läraren kan bedöma om eleven klarat måluppfyllnaden vid kursens slut. När läraren 

planerar sin kurs utgår läraren ifrån skolverkets kursplan och uppnåendemål för kursen. Där står det 

tydligt vad varje elev ska ha fått för kunskap och i vilken utsträckning som eleven sedan visat den 

förankrade kunskapen. Det som inte står är hur respektive mål ska förmedlas till eleven.  

Gundersen, A-M (2004) skriver i sin uppsats att det är svårt att fånga elevernas intresse för 

naturkunskap p.g.a. att kursen lätt blir för teoretisk och ensidig. Det gör att eleverna lär sig ytligt och 

inte får samma förståelse om hur allt fungerar i praktiken. Därför är det viktigt att man försöker att 

se bortom läroböcker och katederundervisning och provar andra undervisningsmetoder menar hon. 

Det är med detta som utgångspunkt som den här undersökningen ska visa på vilka olika 

undervisningsmetoder det finns och med det öka förståelsen och därmed intresset för ämnet.  

I denna undersökning kommer det först att redovisas om det finns områden i Naturkunskap A som är 

mer intressanta än andra. Det är totalt nio frågor som har formulerats fram utifrån kursplanens 

uppnåendemål som elever från tre olika program sedan fått ta ställning till om de tycker det låter 

intressant eller inte att lära sig mer om. Resultatet kommer sedan att analyseras för att se om det 
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finns likheter om vad eleverna är intresserad av samt se om det finns några områden som läraren 

måste motivera och hitta alternativa arbetssätt som gör området mer intressant. Exempel på 

alternativa arbetssätt förutom klassisk katederundervisning kan vara t ex studiebesök, bygga 

modeller och filmvisning.  

När jag själv var elev och gick på gymnasiet läste jag aldrig uppnåendemålen utan det var bara något 

som läraren presenterade i början av en kurs. Nu som lärare har uppnåendemålen fått en helt annan 

innebörd. Det är utifrån dessa mål som man planerar sin undervisning för att eleverna ska uppnå 

dem efter kursens slut. Jag vill med mitt examensarbete hitta på sätt att motivera eleverna att 

studera naturkunskap och förmedla den brinnande känslan jag har för ämnet, som min lärare 

förmedlade till mig. Därför vill jag nu se vad eleverna tycker är intressant och ointressant för att 

därefter eventuellt vinkla undervisningen så att alla delar i uppnåendemålen blir så intressanta som 

möjligt. Min hypotes är att inlärningen ökar om man har ett visst eget intresse av saker. Om så är 

fallet kommer detta arbete ge mig ett bra verktyg att ta med mig i min kommande lärarkarriär. 

 

Syfte 
Syftet med arbetet är att se om det finns några generella delar i uppnåendemålen i Naturkunskap A 

som eleverna tycker är ointressanta för att sedan hitta på förslag på hur man kan göra dem mer 

intressant. Det är också intressant att se om intresset skiljer sig mellan elever som går på olika 

gymnasieprogram. Visar undersökningen detta kan det ge viktig information om att undervisningen 

måste anpassas till varje klass. Det andra syftet med undersökning är att se om läraren kan påverka 

elevernas intresse för ämnet och därmed höja deras motivation att klara kursen med godkända 

betyg.   

 

Frågeställning 
Examensarbetets frågeställningar är: 

1. Finns det delar av uppnåendemålen för Naturkunskap A som elever tycker är mer intressanta 

än andra? 

2. Skiljer intresset för Naturkunskap A mellan elever som går på olika gymnasieprogram? 

3. Kan läraren skapa ett ökat intresse för uppnåendemålen i Naturkunskap A? 
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Bakgrund 
I bakgrunden kommer tidigare undersökningar och litteratur presenteras som ger svar på 

undersökningens frågeställningar. 

 

Kursplanen 
Naturkunskap A, NK1201 som inrättades 2000-07 SKOLFS:2000:9, är ett kärnämne som alla elever 

måste läsa oavsett gymnasieutbildning. Undersökningens hypotes är att om man har ett intresse för 

något har man även lättare att lära sig det. I kursplanen står det vad eleverna ska ha lärt sig 

(uppnåendemålen) efter kursens slut, se bilaga 1. De ska bland annat kunna göra observationer och 

enkla experiment samt kunna analyser och tolka resultaten från dem. Eleverna ska också veta hur 

jorden har uppkommit och dess historia samt fördjupat sin kunskap inom några områden som 

ekosystem och ekologisk mångfald och utveckling. De ska även ha kunskap om energiomvandlingar 

och energiformer efter kursens slut. 

 

Tidigare forskning 
PISA (Programme for International Student Assessment), är ett OECD-projekt som undersöker och 

jämför ländernas olika utbildningssystem för att se hur femtonåriga elevers kunskaper är att möta 

framtiden inom matematik, naturvetenskap och läsförståelse.  Enligt PISA (2006) visar deras studie 

att eleverna i Sverige visar ett svalt intresse för naturkunskap. De är varken intresserade av att lära 

sig naturkunskap eller oroade för klimatförändringar. Detta intresse skiljer sig från grundskolans 

tidigare år då TIMSS (2007) som är en internationell studie som undersöker elevernas kunskaper 

inom matematik och naturvetenskapliga ämnen i årskurs fyra och åtta. Den studien visar att Sverige 

ligger topp tre när man undersöker akademiskt självförtroende inom vetenskap i årskurs fyra. Då 

svarar ca 75% av pojkarna och strax över 75% av flickorna att de har det. Före Sverige ligger Österrike 

och Tyskland. Mellan årskurs fyra och årskurs nio går alltså intresset ner, PISA (2006).  

TIMSS (2007) skriver att japaner arbetar mycket med experiment. Det kan vara en av anledningarna 

att japaner har ett bra resultat i matematik och naturvetenskapliga ämnen, som skolverket 1 antyder. 

En tydligare studie i japanska skolor skulle vara ett sätt att få kunskap vad det är som gör att eleverna 

visar ett större intresse för naturvetenskapliga ämnen i Japan jämfört med Sverige.  

Strömdahl, H (2002) sid 57 säger att den viktigaste faktorn som påverkar inlärningen är det som 

eleverna redan vet. Han menar att man ska ta reda på det och undervisa därefter. Strömdahl, H 

(2002) säger också att oftast när elever svarar fel på lärarens frågor beror det på att den tolkats fel. 

Därför är det väldigt vikigt att läraren är tydlig. Under lektionerna kommunicerar lärare och elever 

kring ett givet ämne. Är det katederundervisning förmedlar läraren kunskap och eleverna förväntas 

ta in informationen, bearbeta och lagra den i långtidsminnet. Ett problem uppstår om elevernas 

tolkning inte stämmer överrens med lärarens. För att inte problemet ska uppstå kan lärare och elever 

föra ett resonemang kring ämnet. Det kan också skapa en spänning och lärandet blir möjligt, 

Strömdahl, H (2002). På sidan 104 nämner Strömdahl, H (2002) att en humla får en annan betydelse i 

slutet av en lektion än vad den hade innan då eleverna efter föreläsningen om humlor visste mer än 
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att humlan är en insekt, som de hade kunskap om sedan tidigare. Efter föreläsningen visste eleverna 

hur den är uppbyggd, att det finns olika arter mm. Med ökad kunskap ökade intresset hos eleverna 

Strömdahl, H (2002).  Detta stämmer överrens med en lärare i undersökningen som Borgefjord, 

Nyström (2007) har gjort som sa att ”ju mer man lär sig om saker och ting, desto mer intresserad blir 

man”.  

Strömdahl, H (2002) sid 161, påstår att det är viktigt med elevernas delaktighet i de 

naturvetenskapliga frågeställningarna för att skapa en positiv attityd till studierna. Om eleverna 

förstår begreppen och sambanden som läraren föreläser om skapar det en positiv attityd. Med denna 

positiva attityd ökar då också inlärningen.  

Larsson, C (2007) skriver att eleverna och läraren tillsammans är i en lärandeprocess. När de möter 

laborationsmaterial måste de använda tidigare kunskaper för att skapa nya. Ingen situation är lik den 

andra, så därför måste tidigare kunskaper hela tiden omvärderas.  

 

Lärarens roll att skapa ett intresse för ämnet 
Om intresset för Naturkunskap A skiljer sig mellan elever och undervisningsmetoder har betydelse 

för att öka det, har läraren en viktig roll för att skapa de bästa förutsättningarna för dem att lyckas. 

Här redovisas tidigare undersökningar och litteratur som antyder detta. 

Skolverket 1, skriver att det är viktigt att man tar reda på vad eleverna kan innan man startar för att 

på så vis se vad som bör undervisas. Läraren kan påverka intresset och engagera eleverna genom att 

själv vara entusiastisk nämner Gundersen, A-M (2004). Karlsson, A-C (2006) skriver att eleverna i 

hennes undersökning betonar att det är viktigt med variation i undervisningen för att skapa intresse 

för ämnet samt att läraren inte har för långa teoretiska genomgångar. Hon skriver också att man ska 

tänka på följande: 

1. Målet – att det är uppnåeligt 

2. Uppnåendets värde – om målet är eftersträvansvärt 

3. Misslyckandets sannolikhet – d v s individens bedömning av sina chanser att lyckas. 

Karlsson, A-C (2006) nämner också att det är viktigt att man kommer bort från det traditionella sättet 

att undervisa och ta hjälp av olika undervisningsmetoder. Utomhuspedagogik kan vara ett bra sätt att 

ge kroppen rörelse samt låta eleverna använda olika sinnen för att ge hjärnan stimulans skriver hon. 

Karlsson, A-C (2006) skriver också i sin undersökning att om elever känner igen sig och kan förankra 

teorin i vardagen blir ämnet mer motiverade. De känner då att det de läser, och jobbar med, angår 

dem.  

Alkhash, N (2010) skriver i sin undersökning att läraren är den viktigaste faktorn för elevernas lust att 

lära. Hon skriver också att läraren inte bestämmer kursens innehåll eftersom det är beskrivet i 

kursplanen. Däremot kan läraren göra innehållet meningsfullt, åtkomligt och fascinerande. Hon 

fortsätter och säger att lämpliga metoder och arbetssätt är en följd av lärarens planering, grundad på 

elevernas tänkande och förståelse. 
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Utifrån resultaten Alkhash, N (2010) fick fram i sin undersökning, väljer jag att ta vara på resultat som 

kan tänkas stämma överrens på de flesta ämnena eleverna läser på gymnasiet. Resultatet är från 30 

elevernas egna alternativ på moment som gör lektionen intressant Alkhash, N (2010).  

De svarar följande: 

- När det flyter på och arbetet uppskattas;  

- Om man är färre under lektionstid, man får då alltså mer hjälp;  

- Tävlingar;  

- Det beror på, ibland är det skönt att jobba själv men om det är något nytt eller svårt är det bäst att 

jobba två och två;  

- Beror på vilket humör jag är på;  

- När jag förstår!  

- När vi har en genomgång som är lätt att förstå och efter det jobbar själva i boken och man lyckas 

lösa kluriga uppgifter;  

- När jag jobbar i lugn och ro;  

- När läraren förklarar och ger exempel;  

- När läraren och jag diskuterar.  

 

Vad har eleverna för krav på läraren? 
Karlsson, A-C (2006) skriver att i hennes undersökning var eleverna ganska entydiga i sina svar. Det 

viktigaste är att lektionerna är varierade och att det är en lagom blandning av att läraren går igenom, 

laborationer, eget arbete, sökning av information och t ex film. Samtliga elever betonade att många 

lärare pratar alldeles för länge. De orkar inte lyssna mer än 10-15 minuter. Sedan tyckte de flesta 

elever om att jobba med enskilt arbete och övningsuppgifter. 

Det stöder även Alkhash, N (2010) att eleverna i hennes undersökning ville att innehållet i 

undervisningen skulle vara meningsfull och begriplig, arbetssättet skulle vara varierande och det 

skulle finnas metoder och medel som underlättade inlärningen. Diskussioner och samtal ökar 

förståelsen av abstrakta begrepp. Eleverna ville också ha möjlighet att påverka sina studier, både 

innehållet och redovisningsformen. Att eleverna kontinuerligt får visa vad de lärt sig ger eleverna 

trygghet och självförtroende. För att detta ska bli möjligt krävs en engagerad lärare, Alkhash, N 

(2010) . 
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Lärandemetoder 
Gundersen, A-M (2004) skriver att det finns fyra undervisningsteorier som dominerar i 

naturvetenskaplig undervisning. Det är empirismen, konstruktivismen, sociokulturellt perspektiv och 

socialkonstruktivistiskt perspektiv. Empirisk syn menas att man låter eleverna använda många 

sinnen. Ju fler sinnen de använder desto bättre, Säljö (2000). Konstruktivistisk syn menas att eleverna 

lär sig genom att vara aktiv och använda sig av tidigare erfarenhet som de grundar sin förståelse på, 

Dimenäs mfl. (1996). Med ett sociokulturellt perspektiv på lärande menas att eleverna enbart kan få 

kännedom om naturvetenskapliga begrepp om de deltar i samtal och diskussioner eller är 

tillsammans med människor som använder sig av dessa naturvetenskapliga begrepp, Andersson 

(2001). Den fjärde lärandemetoden är den socialkonstruktivistiska synen på lärande. Det menas att 

man sammanväver det sociokulturella perspektivet på lärande med det konstruktivistiska. Det 

uppstår då en viss osäkerhet om det egna sättet att tänka vilket får eleven engagerad. Läraren som 

antas vara insatt i vanliga elevföreställningar inom aktuellt område inför sedan den vetenskapliga 

föreställningen som eleverna sedan ges möjlighet att pröva. Detta förväntas leda till att eleverna 

omstrukturerar och modifierar sina egna antaganden och föreställningar. Förhoppningsvis upptäcker 

de då att den vetenskapliga föreställningen kan förutsäga och förklara på ett bättre sätt än deras 

egen ”vardagsföreställning”. Elevens reflektion över det egna tänkandets utveckling, över skillnaden 

mellan de nya och de gamla föreställningarna ses också som en viktig del av undervisningen, 

Andersson (2001). 

 

Undervisningsalternativ 
Här redovisas olika undervisningsalternativ som har påvisat god effekt hos eleverna från tidigare 

undersökningar och litteratur. 

Katederundervisning  

Katederundervisning är en traditionell undervisningsmetod som används i skolan. Det innebär att 

läraren står vid tavlan framför hela klassen och föreläser ett givet ämne och område (Ne.se). 

Borgefjord, Nyström (2007) skriver att alla lärare som de intervjuade använde sig av den metoden.  

Fördelen med katederundervisning är enligt Karlsson, A-C (2006) resultat att det är bättre att 

läraren antecknar på tavlan än använder sig av PowerPoint, då eleverna inte hinner med att 

anteckna. Skriver läraren på tavlan blir det ett bättre tempo så eleverna hinner med att både skriva 

och reflektera. En till fördel med katederundervisning är att man kan fortsätta med sidospår om 

eleverna visar intresse för något utöver den tänka föreläsningen menar författaren, Karlsson, A-C 

(2006). 
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Samlärande 

Samlärande menas att människor lär av varandra (Williams, 2000). 

Brinck, J, Jasem, H, (2009) skriver att man som lärare kan utnyttja elevernas kunskap, och att de kan 

förklarar begrepp för varandra. Eleverna lär sig då av varandra och är varandras resurser. Med detta 

kan eleverna på deras ”eget” språk förklara svårigheter för varandra om de tycker att lärarens 

undervisning blir för teoretiskt. Ett exempel som de tar upp i undersökningen är att eleverna kan lära 

sig om fotosyntes i skolan, men när de ska anpassa det till verkligheten kan de inte. Då kan de svara 

att träden blivit stora av ämnen som de tar upp från marken. De glömmer bort att träden med hjälp 

av fotosyntesen bildar långa kolkedjor som med hjälp av cellandning ombildas till byggstenar och 

energi. En nackdel med enbart samlärande är att läraren inte har kontroll över vad som eleverna lär 

sig. Fördelarna med samlärande är för de elever som lider av läs och skrivsvårigheter. De kan lättare 

ta till sig information muntligt än skriftligt. Med detta sätt får de ett annat sätt att uttrycka sig. Det 

krävs också att man litar på varandra. Samlärande kan användas tillsammans med andra 

undervisningsmetoder som t.ex. laborationer. TIMSS (2007) skriver också att varje elev har en 

utvecklingszoon på alla områden där eleven med hjälp av andra kan nå längre. Därför ska man inte 

låta elever arbeta för mycket på egen hand eller anpassa lektionerna på den nivå som de redan nått 

upp till. Det är bra att låta eleverna lära sig mer genom att diskutera och arbeta med andra som 

kanske kan mer. Elever kan utifrån sin vardag förklara fenomen på olika sätt. De gör det utifrån hur 

de har blivit påverkade av det sammanhang de befinner sig i, Strömdahl, H (2002) sid 98. 

 

Laborationer 

Ett alternativt sett till katederundervisning är laborationer. Då kan eleverna själva se vad som händer 

och få en djupare förståelse. En djupare förståelse kan uppstå när man får använda fler sinnen än 

enbart hörseln eller synen som t ex smaken, känseln och lukten. 

Å, Forslin Aronsson (2010) skriver att tala och förstå vetenskap innebär att elever får läsa, beskriva, 

observera, jämföra, analysera, klassificera och diskutera. De måste lära sig hur man gör hypoteser 

och teorier, att ifrågasätta och argumentera, att utföra och designa experiment. Utifrån detta ska de 

lära sig att bedöma, utvärdera, generalisera, bestämma och skriva rapporter med ett 

naturvetenskapligt språk.  

En laboration kan antingen vara styrd av läraren med en laborationsbeskrivning eller så får eleverna 

själva undersöka och tänka kritiskt. Om läraren låter eleverna på egen hand laborera med tänkt 

material får de själva fundera hur laborationen bör genomföras och vilka frågor som är viktiga att 

besvara. Det kan skapa en djupare diskussion efteråt än om de på förhand får all fakta och sedan se 

om det stämmer Å, Forslin Aronsson (2010). Å, Forslin Aronsson (2010) skriver också att man som 

lärare bör påpeka att forskare inte utgår efter några kända beskrivningar och inte vet slutsatsen på 

förhand. Pedagogiskt kan det vara bra att eleverna får utföra färdigskrivna laborationer och dra sin 

slutsats utifrån det.  

Klassrummet kan ha betydelse om man ska utföra laborationer. Å, Forslin Aronsson (2010)  skriver att 

en lärare i intervjun har en laborationssal som är utrustad med vatten och el. Sedan är det ett ovalt 

bord man kan sitta runt med halvklass och diskutera före och efter laborationen. Diskussion och 
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samlärande har litteraturen tidigare sagt vara en viktig bit för att skapa ett intresse och förståelse för 

ämnet.  

Gundersen, A-M (2004) skriver att om en laboration ska bli riktigt bra bör syfte och mål klargöras 

innan undersökningen. Det bör även finnas tid för eleverna att jämföra och diskutera hypoteser.  

Man ska även ha tid efter undersökningen för att kunna sammanfatta, jämföra resultat och dra 

slutsatser. Finns det inte tid till förarbete och efterarbete kan demonstationslaborationer vara ett bra 

alternativ där läraren gör experiment som det sedan diskuteras kring. Karlsson, A-C (2006) skriver 

också om att man måste koppla ihop laborationen direkt med teorin för att eleverna ska få in det i 

ett sammanhang. Det är också viktigt att man tar tid att reflektera över laborationen, gärna direkt 

efter, för att eleverna hinner glömma bort annars vad de gjort. Hon tar även upp att man kan göra 

hemlaborationer. Det kan vara att eleverna ska ta med sig något hemifrån, t ex blommor, frön mm. 

Det kan även göra att föräldrarna visar ett intresse och skapar diskussioner. 

Larsson, C (2007) skriver att laborationer ska innehålla moment där olika idéer och modeller provas 

och vägs mot varandra. Genom att prova samt själva se och avgöra om något är sant får eleverna en 

bättre förståelse som även kan användas i andra sammanhang.  

 

Nackdelar med laborationer 

Som nämnt tidigare kräver laborationer en viss vana av både elever och lärare för att ge ett gott 

resultat. Finns det inte kan laborationer vara ett dåligt val av läraren att använda som 

undervisningsmetod. Larsson, C (2007) skriver att elevernas eget experimenterande och 

observerande är ingen garanti för kunskap, eftersom experimentresultaten kan tolkas på helt fel sätt. 

Detta antyder även TIMSS (2007). Larsson (2007) skriver också att en diskussion med eleverna innan 

laborationsinstruktionerna läses, om hur en laboration ska genomföras kan leda till att arbetet blir 

mer meningsfullt. Instruktionerna används sen istället som komplement om någon elev vill ha mer 

hjälp eller tips. Om däremot diskussionen uteblir och eleverna istället ska läsa sig till vad laborationen 

går ut på, kan eleverna uppfatta uppgiften som både svår och ointressant. Detta ger då varken 

inlärning eller stimulering och laborationen blir inget undersökande arbete. 

 

Lärarens betydelse vid laborationer 

Läraren har en stor betydelse vid laborationer. Det är läraren som avgör hur mycket eleverna lär sig 

under laborationens gång. Läraren ska fungera som en samtalspartner och språkrör där hen förklarar 

och förtydligar resultatet. Läraren måste vara kunnig och bjuda in eleverna till diskussion på den nivå 

de befinner sig på, Larsson (2007). 
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Exkursioner och utomhusundervisning 

Exkursioner och utomhusundervisning är en vanlig undervisningsmetod att lägga in som ett 

komplement till de mer traditionella undervisningsmetoderna som katederundervisning och 

laborationer. Med exkursioner och utomhusundervisning alternerar läraren sin undervisning för att 

ge så många elever de verktyg de behöver för att öka intresse. Borgefjord, Nyström (2007) skriver att 

en lärare i deras undersökning berättade att om eleverna får göra exkursion till en skog får de lära sig 

mer, t ex att det finns många olika arter där och inte bara träd. De kan också se samband mellan olika 

arter.  

För att exkursioner och utomhusundervisning ska ge önskad effekt som att skapa intresse och en 

annan väg till kunskap krävs det att det finns tid goda förutsättningar till att observera. Borgefjord, 

Nyström (2007) skriver att knappt hälften av alla intervjuade lärare i sin undersökning tar ut sina 

elever på exkursioner eller utomhusundervisning. Ett problem till det är tid och pengabrist. Å, Forslin 

Aronsson (2010) skriver att vädret är en viktig faktor som kan styra. Därför är det viktigt att man är 

flexibel och kan ändra sin lektionsplanering om inte vädret tillåter. Är vädret dåligt och eleverna inte 

har rätt kläder kan denna undervisningsform göra eleverna mindre motiverade för naturämnet. Är 

vädret däremot fint kan det skapa ett större intresse.  

 

Ämnesintegrering 

Å, Forslin Aronsson (2010) skriver att man kan ämnesintegrera med t ex språkämnen. Då kan man 

skriva poesi, tidningsartiklar och planscher med ett naturvetenskapligt tema. Karlsson, A-C (2006) 

skriver att man kan använda utomhuspedagogik med ämnesintegrering för att vinna tid. 

Ämnesintegration kan även ge eleven en helhetssyn för centrala begrepp.  

 

 Studiebesök 

Gundersen A-M (2004) skriver att studiebesök och exkursioner sätter undervisningen till verklighet. 

Därför kan det vara ett positivt inslag i den vanliga undervisningen.  
 

 

Fler förslag på alternativ undervisning 

 Å, Forslin Aronsson (2010) skriver att man kan odla saker i växthus. Har man inte någon plats för ett 

helt växthus kan man odla i ett fönster i en liten skala.  

Fyra hörnövning kan också vara en bra alternativ metod där eleverna får ta ställning till ett påstående 

och argumentera för sitt beslut skriver Gundersen, A-M (2004). I fyra hörnövningar får eleverna ta 

ställning till tänkta scenarion. Man använder sig av rummet man befinner sig i och tre av hörnen har 

olika påståenden som eleverna kan välja mellan, samt ett hörn som är öppet för ett eget förslag.  När 

eleverna hört påståendet får de välja det hörn som passar mest överrens vad den enskilde eleven 

tycker (Skolverket 4). 
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Karlsson, A-C (2006) skriver att tävlingsmoment kan skapa engagemang. Hon skriver att frågesport 

kan vara ett exempel att tillämpa vid repetition av ett avsnitt. Det som är viktigt att tänka på vid 

tävling är att dela upp lagen så att de svaga inte känner sig som förlorare. Karlsson, A-C (2006) skriver 

också att ett till förslag till alternativ undervisning är filmvisning. Hon nämner att animeringar på 

internet är lätta att hämta hem. 

 

Läromedlens roll 

Karlsson, A-C (2006) har intervjuat lärare och några av dem har valt att inte använda läroböcker för 

att det kräver större ämneskunskaper och engagemang av läraren samt att eleverna måste anteckna 

som gör att de blir aktiva. Hon nämner också betydelsen av att berätta om egna erfarenheter och vad 

som fick en själv intresserad för att öka intresset hos eleverna. Detta ska göra med inlevelse och 

energi.  
 

Skolverket 2 skriver att en stor majoritet av lärarna utvärderar de läromedel de använder sig av. 

Däremot deltar inte alltid eleverna i dessa utvärderingar. Inte heller tyder undersökningen på att 

eleverna involveras i någon större utsträckning i planeringen av undervisningen eller i valet av 

läromedel. Detta strider mot läroplanens mål att utveckla elevers delaktighet och inflytande. 

Det ställs höga krav på lärarna att förhålla sig kritiska inte enbart till läroböcker, utan även till andra 

källor, som t.ex. massmedia och Internet. Det är därför viktigt att lärare, blivande lärare och elever 

får ökade kunskaper när det gäller att välja, analysera och kritiskt granska olika källor. 

Lärare kan skapa fler sätt att variera undervisningen, både för att öka motivationen och för att låta 

eleverna utveckla de kunskaper som de behöver för att förstå sin samtid. 

 

Elevernas påverkan vid lektionsplanering 

I Borgefjord, Nyström (2007) studie beskriver de att elevernas intresse påverkar undervisningen. 

Utifrån elevernas intresse lägger fem av sju lärare upp undervisningen. Några lärare gjorde en 

enkätundersökning innan kursstart för att ta reda på vad eleverna vill lära sig mer om. Om eleverna 

får vara med och påverka sin undervisning känner de sig delaktiga och detta kan leda till en positiv 

attityd. Borgefjord, Nyström (2007) tror att intressefrågan ligger till stor del hos läraren då det är hen 

som förmedlar både teori och attityd.  

Å, Forslin Aronsson (2010) menar att genom att låta eleverna vara med och påverka undervisningen 

och variera undervisningsmetoderna kan undervisningen bli mer framgångsrik och inlärningen kan 

påverkas positivt. Å, Forslin Aronsson (2010) skriver också att om elever får diskutera och följa upp 

resultat de fått fram ökar intresset för naturvetenskapliga ämnen. Blir det mycket lärarstyrd aktivitet 

och traditionell undervisning minskar intresset. Därför blir det viktigt att eleverna är aktiv i 

diskussioner och inte bara blir passiva mottagare när läraren använder sig av katederundervisning. 

Även om elever kommer fram till olika lösningar kan det skapa en diskussion och därmed ett ökat 

intresse, Å, Forslin Aronsson (2010). 
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Andra sätt att öka intresse för naturkunskap 

Gundersen, A-M (2004) skriver att man i Norge har infört extra meritpoäng för de elever som väljer 

naturvetenskapliga kurser eller matematik i stället för andra valbara kurser som anses vara enklare 

att få bra betyg i. Det skulle kunna vara en faktor för att öka intresset för naturämnen. 
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Metod 
För att få svar på mina frågeställningar valde jag att läsa litteratur och andra undersökningar i ämnet 

samt göra en enkätundersökning som arbetsmetod. Se enkäten, bilaga 2.  

Enkätundersökning valdes som undersökningsmetod för att få svar på frågeställningarna om några av 

uppnåendemålen är mer eller mindre intressanta samt att se om intresset skiljer sig mellan 

gymnasieprogram.  

Studier av litteratur användes för att se vad tidigare forskning och undersökningar säger om intresse 

för undervisning samt hur man som lärare kan väcka intresse för ämnet även hos ointresserade 

elever. Anledningen till att jag vill veta det är för att så många elever som möjligt ska kunna visa 

tillräckliga kunskaper för att klara kursen med slutbetyg, och tanken är att intresset visar sig som 

metod för att vilja få kunskap. För att motivera eleverna att förankra kunskap och skapa ett intresse 

kan eventuellt undervisningsformen ha betydelse och därmed är läraren en viktig faktor i 

klassrummet. 

  

Tidpunkt 
Enkätundersökningen genomfördes hösten 2009 och den baserades på kursplanen för Naturkunskap 

A (NK1201 uträttad 2000-07) som ingick i 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet.  

 

Urval 
För att få spridning och se om frågeställningen om intresse för uppnåendemålen i Naturkunskap A 

skiljer sig mellan gymnasieprogram har jag valt att testa klasser från tre olika gymnasieprogram. 

Programmen som valdes är ett yrkesförberedande, ett program som är studieförberedande samt ett 

gymnasieprogram som är båda delarna. Den yrkesförberedande gymnasieutbildningen är hotell och 

restaurang, den studieinriktade gymnasieutbildningen är samhällsprogrammet och 

gymnasieutbildningen som ligger mitt emellan är ett specialutformat industriprogram. Totalt deltog 

114 personer i undersökningen. 60 elever gick på det specialformade industriprogrammet, 19 

stycken gick på samhällsprogrammet och 35 stycken gick hotell och restaurang programmet. Totalt i 

hela klassen var 96,8% närvarande i det specialformade industriprogrammet, 70,7% var närvarande 

från samhällsprogrammet och 87,5% var närvarande från hotell och restaurang programmet vid 

enkätundersökningstillfället.  
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Datainsamlingsmetoder 
För att få svar på frågeställningarna har enkätundersökning och tidigare undersökningar i ämnet 

används.  

Enkätundersökningen användes för att svara på två av tre frågeställningar. Den skulle ge svar på om 

det finns uppnåendemål som eleverna tycker är mer intressanta än andra samt om intresset skiljer 

sig mellan gymnasieprogrammen.  

För att får svar på den sista frågeställningen, om hur läraren kan skapa intresse för naturkunskap, 

användes tidigare undersökningar och litteratur i ämnet.  

 

Procedur 
Jag började med att skapa tre frågeställningar utifrån mitt eget intresse om hur elever ser på ämnet 

Naturkunskap A. Det tyckte jag skulle kunna hjälpa mig i mitt arbete som lärare i detta ämne. Dessa 

frågeställningar godkändes av handledare som en bra start att börja med. Utifrån dessa valde jag två 

arbetsmetoder som utgångspunkt, enkätundersökning och att studera tidigare litteratur och 

undersökningar i ämnet. Jag började med att utforma en enkät som skulle ge mig de svar jag 

behövde för att få svar på de två första frågeställningarna, om intresse finns för målen i 

Naturkunskap A och om det är lika hos alla elever eller om det skiljer mellan programmen. Frågorna i 

enkäten utgår från uppnåendemålen i Naturkunskap A, men är omskrivna så de blir frågor. Utifrån 

uppnåendemålen utformades nio frågor som eleverna kunde kryssa i om de tyckte påståendet var 

intressant eller ointressant att lära sig om. Därefter skulle de även ge en kort motivering varför de 

kryssat i respektive ruta. För att öka validiteten valde jag ut en provgrupp som skulle göra enkäten 

och sedan diskutera den med mig för att undvika onödiga missförstånd och misstolkningar i den 

senare testgruppen. När jag gjort en prototyp av enkäten testade jag den med sju stycken frivilliga 

elever som inte hörde till min undersökningsgrupp. De fick läsa igenom enkäten och svara på 

frågorna. Därefter diskuterades enkäten för att se om jag och eleverna uppfattade frågorna på 

samma sätt. De hade några synpunkter som ändrades. T ex ville de ha fler förslag på miljöproblem 

som en fråga utformats kring samt att man tydligare skulle förstå att det fanns totalt 9 påståenden 

på båda sidor av enkätpappret. Efter att jag gjort dessa ändring samt bearbetat den ytterligare med 

att ge mer förklaringar till svåra ord för att resultatet ska bli så tillförlitligt som möjligt att de 

verkligen uppfattat orden. Med dessa ändringar ökar också validiteten.  

Undersökningsgruppen bestod av totalt 114 elever från tre olika gymnasieprogram. Jag valde att göra 

enkäten på tre olika gymnasieprogram för att se om intresset av naturkunskap är beroende av 

gymnasieval eller om intresset är generellt lika från person till person oavsett gymnasieval. Utifrån 

enkätsvaren från de tre olika gymnasieprogram kan jag då få en inblick om intresset för olika 

uppnåendemål finns och skiljer sig mellan dem. Utifrån detta kan jag också se om man måste 

anpassa undervisningen efter programval eller om det är individuellt och oberoende av gymnasieval. 

När enkäten var klar kontaktade jag lärare till de olika programmet, presenterade mig och mitt 

ärende och bestämde sedan träff när det passade för lärare och elever att jag kom och gjorde min 

enkätundersökning. När jag träffade eleverna berättade jag vem jag var och varför det var viktigt att 

de svarade på min enkät. Jag använde mig av de forskningsetiska anvisningarna för att visa respekt 
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mot de som deltog och för att öka motivationen hos de medverkande att delta konstruktivt i 

undersökningen, Johansson, Svedner (2006). Enkäten genomfördes sedan efter att jag berättat och 

förklarat det jag ville att de skulle veta för att öka validiteten. Eleverna skulle svara helt anonymt på 

den, men det jag ville veta var om det är en kvinna eller man som svarar samt vilket 

gymnasieprogram eleven gick på för att inte blanda ihop enkätsvaren mellan programmen och för att 

se om intresset skiljer sig mellan dem. 

Efter att jag fått alla enkätsvar från respektive gymnasieprogram läste jag igenom dem och 

numrerade alla papper från 1-114 för att sedan sammanställa svar och kommentarer i Excel. I Excel 

gjorde jag tabeller där allas information och intresse för varje fråga radades upp. Slutligen kunde jag 

få fram ett svar på mina två första frågeställningar, om det finns uppnåendemål som eleverna tycker 

är mer intressanta än andra samt om intresset skiljer mellan gymnasieprogrammen. 

För att få svar på den sista frågeställningen, om hur läraren kan skapa ett intresse för 

uppnåendemålen, använde jag mig av tidigare skriven litteratur i ämnet.  

 

Tillförlitlighet 
Jag har valt att göra en enkätundersökning med elever som håller på att läsa kursen Naturkunskap A 

så att det blir lika förutsättningar för alla undersökningsgrupper. Eleverna var inte förberedda på 

mina frågor så svaren är spontana. Jag valde att göra enkätundersökningen på program som inte är 

naturinriktade för att eleverna skulle ha liknande förutsättningar. Hade jag valt att göra enkäten på 

det naturvetenskapliga programmet tror jag slutresultatet sett annorlunda ut då man väljer 

gymnasieprogram efter ett redan befintligt intresse.  

I resultatdelen kommer jag att redovisa resultaten som jag fått genom enkätundersökningen som 

sammanlagt 114 elever svarat på. Jag har delat upp resultatet efter gymnasieprogram. 

Svarsfrekvensen från det industritekniska programmet var 96,8%, från hotell och restaurang var 

svarsfrekvensen 87,5% och från samhällsvetenskapliga programmet var svarsfrekvensen 70,7%. 

Detta svarsunderlag ger en god validitet.  

Det som däremot sänker reliabiliteten något är att en del enkäter innehöll några tvivelaktiga svar, t 

ex hade samma elev kryssat i både intressant och ointressant på samma fråga. Vid dessa oklarheter 

har jag bestämt att tolka svaret som intressant.  
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Resultat 
Nedan redovisas resultatet utifrån undersökningens frågeställningar uppdelade efter dem. 

I resultatet kommer det industritekniska programmet att nämnas med förkortningen GS, hotell och 

restaurang med förkortningen HR samt samhällsvetenskapliga programmet med förkortningen SP. 

 

Resultat frågeställning 1 

Resultatet av elevenkäten visade att det finns uppnåendemål som är mer intressanta än andra och 

gav då svar på den första frågeställningen; Finns det delar av uppnåendemålen för Naturkunskap A 

som elever tycker är mer intressanta än andra? 

 

Figur 1: Industritekniska programmets resultat av intresset/ointresset i procent för respektive 

uppnåendemål. 1: Experiment och observationer, 2: Jordens historia, 3: Universum, 4: Ekosystem, 5: 

Biologisk mångfald, 6: Energi, 7: Kretslopp, 8: Miljö, 9: Ekologisk hållbar utveckling 

 

På GS visade resultatet att majoriteten av eleverna uppfattar fråga 1-3 som intressant. De handlar 

om att utföra experiment och få kunskap om jordens historia och universum. Fråga 4,5 och 7 anser 

minoriteten av klassen är intressant. De handlar om intresset för ekosystem, biologisk mångfald och 

naturliga kretslopp. Fråga 9 är det hälften av klassen som tycker den är intressant. Den frågan 

handlar om intresset att få kunskap hur man själv kan bidra till hållbar ekologisk utveckling. Totalt har 

då GS eleverna 6 målområden av nio som hälften eller majoriteten av klassen tyckte var intressant. 

Det resulterar till att GS är det program som visar stört intresse för flest antal uppnåendemål i 

Naturkunskap A av de program som gjort underökningen.  
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Figur 2. Eleverna på Hotell och restaurang programmets resultat av intresset/ointresset i procent för 

respektive uppnåendemål. 1: Experiment och observationer, 2: Jordens historia, 3: Universum, 4: 

Ekosystem, 5: Biologisk mångfald, 6: Energi, 7: Kretslopp, 8: Miljö, 9: Ekologisk hållbar utveckling 

 

 

På HR programmet visade resultatet att majoriteten av klassen uppfattar fråga 1-3 som intressant. 

De handlar om att utföra experiment och få kunskap om jordens historia och universum. Fråga 4-7 

anser minoriteten av klassen är intressant. De handlar om intresset för ekosystem, biologisk 

mångfald, energiformer och naturliga kretslopp. Fråga 9 är det hälften av klassen som tycker den är 

intressant. Den frågan handlar om intresset att få kunskap hur man själv kan bidra till hållbar 

ekologisk utveckling. Totalt har de fem målfrågor som hälften eller majoriteten tyckte var mer 

intressant än ointressant. 
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Figur 3. Samhällsvetenskapliga programmets resultat av intresset/ointresset i procent för respektive 

uppnåendemål. 1: Experiment och observationer, 2: Jordens historia, 3: Universum, 4: Ekosystem, 5: 

Biologisk mångfald, 6: Energi, 7: Kretslopp, 8: Miljö, 9: Ekologisk hållbar utveckling 

  

 

På SP programmet visar resultatet att majoriteten av eleverna uppfattar fråga 1-3 och 8-9 som 

intressant. De handlar om att utföra experiment, få kunskap om jordens historia och universum, 

miljöproblem och hur man kan själv bidra till hållbar ekologisk utveckling. Fråga 4-7 anser 

minoriteten av i klassen är intressant. De handlar om intresset för ekosystem, biologisk mångfald och 

naturliga kretslopp. Totalt har de fem målfrågor av nio som majoriteten av klassen tyckte var 

intressant. På fråga nio ser man att de överväger att vara mer intressant för eleverna än ointressant 

för dessa elever. Det skiljer sig mot GS och HR där bara hälften av klasserna tyckte att målfrågan var 

intressant. 

Resultatet från ovanstående tre diagram visar att frågorna 4,5 och 7 tyckte majoriteten av alla 

eleverna som gjort undersökningen är mer ointressant än intressant. Det man också kan avläsa i 

dessa diagram är att majoriteten av GS eleverna har kryssat intressant på målfråga 6 som 

majoriteten av både eleverna från HR och SP har svarat ointressant på. Målfråga 6 handlar om 

intresset för olika energiformer.  

Sammanfattningsvis för frågeställningen är att det finns uppnåendemål som generellt alla elever 

tycker oavsett gymnasieval är mer intressanta än andra. Totalt tyckte majoriteten av alla eleverna 

som gjort undersökningen att frågorna 1,2,3,8 och 9 är mer intressant att lära sig om än 4,5,6 och 7. 

Detta ger att alla tre program som gjort undersökningen tycker att majoriteten av kursens innehåll är 

mer intressant än ointressant.  
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Resultat frågeställning 2 

Resultatet av enkätundersökningen visade att intresset för Naturkunskap A skiljer sig mellan olika 

gymnasieprogram och svarade då på den andra frågeställningen; Skiljer intresset för Naturkunskap A 

mellan elever på olika gymnasieprogram? 

För att räkna fram detta resultat har det totala antalet ikryssade svar räknats för varje program.  

 

Figur 4. Elevernas totala intresse/ointresse för alla uppnåendemålen i Naturkunskap A i de olika 

undersökningsgrupperna 

 

Resultatet av totala intresset för ämnet visar att intresset är störst på GS där totalt ca 60% av alla 

ikryssade svar är i den intressanta rutan. Därefter kommer HR som kryssat i totalt ca 55% intressanta 

kryss och sist SP eleverna som har kryssat i ca 45% ikryssade intressanta kryss av hela 

enkätundersökningen.  

Det betyder att majoriteten av elevernas ikryssade svar i SP är ointresserad av uppnåendemålen i 

Naturkunskap A. Fler elever på GS och HR har kryssat i att de finner ett intresserad av målen än inte.  

Sammanfattningsvis för frågeställningen är att intresset skiljer sig mellan gymnasieprogrammen. 

Totalt gick fler elever på GS som var intresserade av uppnåendemålen i Naturkunskap A än 

ointresserade. I SP gick det fler elever som var ointresserade av uppnåendemålen i Naturkunskap A 

än intresserade. I HR gick det sammanlagt fler intresserade elever än ointresserade, men de hade fler 

uppnåendemål som de var ointresserade av än GS. Däremot var det mer lika andel ointresserade 

som intresserade i varje fråga som skillnaden blev större.  
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Resultat frågeställning 3 

Resultatet av frågeställning 3; Hur kan läraren skapa intresse för uppnåendemålen i Naturkunskap A, 

kommer från tidigare undersökningar och litteratur som jag jämfört med kommentarer från 

elevenkäteten.  

Kommentarresultat 
Jag har valt att titta extra på kommentarer som berör min röda tråd; hur läraren kan skapa intresse 

för ämnet.   

Tydliga kommentarer varför eleverna kryssat i ointressant eller intressant har noterats på individnivå. 

Kommentarer som är återkommande vid intressanta kryss är följande; spännande, man vill veta hur 

saker fungerar, viktigt, användbart och nödvändligt.  

Anledningen till att man kryssat i ointressant är följande återkommande ord: tråkigt, tjatigt, onödigt 

och kan redan. (Se bilaga 3). 

Många elever har kryssat i en ruta utan motivering, både ointressant och intressant. Där blir det ett 

stort bortfall av viktig information. Därför får man utgå från att de eleverna har liknande tankar och 

följer dem som gett en motivering.   

Jag har undersökt kommentarerna från fråga 8 och 9 och där har elever från SP kryssat i rutan 

intressant med beskrivningar som menar på att det är intressant att lära sig om saker som berör dem 

mer fysiskt. De vill också då veta hur de kan förbättra sin omvärld. Det bekräftar även klassens totala 

intresse för målfråga nio som frågar om intresset om hur man själv kan bidra själv till en hållbar 

ekologisk utveckling. SP är den enda klass där majoriteten av eleverna har svarat intressant på den 

målfrågan.  

En elev från HR har kryssat i rutan intressant på fråga 9 och skriver ”kan vara bra men fett tråkigt”. 

Sedan finns det elever som på samma fråga kryssat i ointressant med liknande kommentarer som 

”för att det ändå inte hjälper”, ”många bryr sig inte” och ”vad spelar det för roll när inte alla gör det”.    

Jag har valt att ta ut några speciella kommentarer kring vissa svar som jag anser är kopplade till 

undervisning och hur läraren kan skapa ett intresse hos eleverna. 

Följande elever har kryssat i ointressant med följande kommentarer: 

”Det är tråkigt att läsa och svara på frågor”. 

”Beror på vilket sätt man lär sig”.  

”Jag är inte insatt i ämnet därför är det ointressant”. 

Jag har också valt ut att titta på svar ikryssade intressant som jag gjort tolkningen att det också 

handlar om undervisningen. 

Där svarar elever med följande kommentarer: 

”Det är enklare att lära sig genom experiment”. 
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”Roligt att lära sig hur saker och ting fungerar”. 

”Kul med lite tips”. 

”Nya kunskaper är alltid intressanta”. 

”Skoj om det inte blir för noga”. 

”Experiment är bättre än att sitta och lyssna men inte jätteroligt”. 

Sedan finns det några kommentarer som eleverna har kryssat i intressant men själva kommentaren 

kan tolkas som både och. 

”Kan vara bra men fett tråkigt”. (ikryssat intressant på fråga 9) 

”Experiment är bättre än att sitta och lyssna men inte jätteroligt, halvt har det tjatats in redan och 

gillar inte när saker upprepas för många gånger”. 

Sedan finns det några kommentarer som de har kryssat i ointressant men själva kommentaren kan 

tolkas som både och.  

”Nödvändligt men inte lika intressant som det andra, beror på vilket sätt man lär sig”. ”Tråkigt fast 

ganska lätt”. 

”Det är ointressant men bra att veta”. 

”Fattar inget men det är säkert bra att veta”. 

”Håller typ på med hållbar ekologisk utveckling på programmet”. 

 

Den sista gruppen som jag kommer att kommentera som resultat är de elever som kryssat i både 

ointressant och intressant på en fråga med motiveringen: 

”lite mittemellan”, ”både ock” samt ”beror på vad man gör”. Den sista frågan kopplar jag till 

undervisning och diskuterar det i diskussionsdelen.    

Dessa svar är liknande svar om Alkhash, N (2010) fick i sin undersökning som nämndes i bakgrunden. 
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Svar på frågeställningarna 
Utifrån enkätresultaten och tidigare undersökningar och litteratur sammanställs svaren på 

frågeställningarna.  

På den första frågeställningen blev det ett tydligt svar, och det är att det finns uppnåendemål som 

eleverna tycker är mer intressanta än andra. Det visade också att det finns liknande intresse för fler 

av uppnåendemålen hos alla elever oavsett gymnasieprogram.  

Den andra frågan besvarades också på med hjälp av enkätundersökningen och det var att intresset 

skiljer sig mellan gymnasieprogram. Olika program tycker att olika frågor var mer intressanta än 

andra. Resultatet visade också att det även fanns lika intresse för samma område i alla klasser 

oavsett gymnasieprogram.  

Sista frågeställningen fick tidigare undersökningar och litteratur hjälpa att svara på. Svaret blev ja, 

läraren kan skapa intresse för uppnåendemålen i Naturkunskap A, bl. a genom varierande 

undervisningsmetoder och ett starkt brinnande eget intresse och engagemang för ämnet.  
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Diskussion 
I denna del kommer resultatet diskuteras. Det som har tolkats som resultat är att intresset för 

Naturkunskap A är beroende på område och det sammanlagda intresset för kursen skiljer sig mellan 

olika klasser på olika gymnasieprogram. Resultatet har även visat att läraren kan påverka elevernas 

intresse för ämnet.  

Metoddiskussion 
Detta examensarbete grundar sig på en enkätundersökning som totalt 114 stycken elever på tre olika 

gymnasieprogram har svarat på. Det har gjort att det finns tillräckligt med underlag för att komma 

fram till en slutsats och få svar på arbetets frågeställningar. Underlaget skapade däremot fler frågor 

som man med en intervju skulle få svar på. En av frågorna som jag har är vad dessa elever som gjorde 

enkäten skulle vilja ha eller saknar i undervisningssyfte för att kryssa i intressant istället för 

ointressant. Jag skulle även vilja ha mer stöd i det underlag jag fått från litteraturen hur jag som 

lärare kan få de mer intresserad av ämnet.  

Det som är svårt med den typen av metod visade sig är att formulera frågorna så precis så att jag och 

eleverna som gör enkäten ska uppfatta dem på samma vis. Fördelen i detta fall var att enkäten 

testades först med en testgrupp för att få in synpunkter innan enkäten gjordes med de klasser som 

skulle vara med i undersökningen. Även fast enkäten gjordes med en liten testgrupp och ändrade 

efter de synpunkterna de hade lämnades det in enkäter utan kommentarer, kommentarer som inte 

sa så mycket samt tvetydliga svar. För att stärka validiteten i kommande undersökningar bör man 

komplettera med en intervjudel. Ett förslag är att göra intervjuerna efteråt med några elever som 

gjort enkäten efter den sammanställts för att då intervjua om frågeställningar som är relevant för de 

delar där man saknar tillräckligt med underlag. 

 

Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen är uppdelad i tre olika delar där min tidiga hypotes kommenteras. Därefter 

diskuteras enkätsvaren och sist hur man som lärare kan påverka intresset genom b.la. 

undervisningsmetoder.   

Min hypotes 

Innan undersökningen om intresse gjordes fanns en föraning att eleverna på GS skulle visa ett större 

intresse för ämnet än de övriga två programmen. Det grundades på att intresse för naturvetenskap 

och teknik ofta hör ihop. Det visade sig stämma i denna undersökning. Det får man dock inte ta för 

givet då detta är ett stickprov och visar bara ett resultat för respektive klass det året den 

genomfördes. Man kan därför inte generalisera dessa resultat och förutsätta det till året efter, att 

nya elever ska visa lika intresse för ämnet.  

Min hypotes som jag hade från början, att om eleverna har ett intresse från början har de lättare att 

lära styrker Alkhash, N (2010). Hon skriver att handlingar som aktiveras av intresse skapar en 

upplevelse av positiva känslor även i situationer som kräver ansträngning. Därför är t.ex. inte 

matematik tråkigt för vissa elever eftersom de har ett intresse och intresset överväger 
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ansträngningen. Det är detta intresse hos eleverna för naturkunskap som man måste vårda så det 

överväger ansträngningen att t.ex. studera inför prov. Alkhash, N (2010) menar också att en person 

med intresse för ämnet även kan ägna sig åt det på fritiden samt även utveckla dem i framtiden, 

genom att läsa ämnet på en högre nivå. Därför är det viktigt att med inlärningsmotivation baserat på 

intresse som kan öka kunskap och betyg hos eleverna. Därför måste man som lärare försöka göra 

lärandet till en önskad process. Så därför anser jag att min hypotes stämmer, att om man har ett 

intresse för något lär man sig det lättare. Därför tycker jag att min undersökning har varit givande 

eftersom jag har hittat fler metoder som jag som lärare kan använda för att skapa eller öka ett 

befintligt intresse för ämnet hos eleverna. Sedan får man inte glömma bort att det kan vara olika från 

gymnasieprogram till gymnasieprogram, och från år till år.   

 

Enkätsvarsdiskussion 

Gundersen, A-M (2004) påpekar betydelsen av att ge eleverna ett vardagligt sammanhang att hänga 

upp nya begrepp på samt att de tidigt blir medvetna om sina egna uppfattningar kring det hela. Det 

kan man ta vara i när man tar upp uppnåendemålen som hör till fråga 8 och 9, kunskap om 

miljöproblem och hur man själv kan bidra till en hållbar ekologisk utveckling. Eleverna har även skrivit 

som kommentar till den frågan att de tycker det är intressant för att det är bra att veta. 

Karlsson, A-C (2006) skriver om elever känner igen sig och kan förankra teorin i vardagen blir de mer 

motiverade. De känner då att det de läser, och jobbar med, angår dem. Det kopplar jag ihop med 

mitt resultat från SP på fråga nio. De är den grupp som är mest positiv till den frågan som handlar om 

hur man själv kan bidra till hållbar ekologisk utveckling. Elever på SP läser om samhällsproblem och 

är därför kanske inne i ämnet som också enligt tidigare forskning är en sak som kan göra elever 

intresserad.  

Att GS är det enda program som tycker att fråga 6 är mer intressant 56,7% av klassen har kryssat i 

intressant, som härrör fysik kan bero på att det ämnet ingår i deras gymnasieprogram. Fysik ingår 

inte i HR och SP gymnasieprogram. Att andelen i SP 84,2% och i HR 62,9% tyckte att samma fråga var 

ointressant kan också bero på att förklaringen till frågan använder fysikaliska termer som 

energiformer, rörelseenergi och värmeenergi. Dessa begrepp borde förtydligats med ett exempel 

med andra termer.  

Eftersom det fanns få kommentarer till frågorna är det svårt att jämföra med Alkhash, N (2010) 

resultat. Däremot var det några elever som använde sig av liknande formulering om varför det var 

intressant jämfört med hur elevernas egna alternativ på moment som gör lektionen intressant.   

Där det finns kommentarer kring elever som har kryssat i rutan ointressant är det för att de tycker att 

det är tråkigt eller tjatigt. 
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Undervisningsmetoder 

Här kommer jag att diskutera de undervisningsmetoder som jag tidigare nämnt i arbetet.  

Efter jag har gjort detta arbete har jag insett hur viktig min roll som lärare är samt hur jag 

tillsammans med klassen borde planera undervisningen för att öka deras chans att få en bra 

förutsättning att tycka att intresset övervinner ansträngningen att visa sin förankrade kunskap 

Alkhash, N (2010). En sak som jag tagit för givet är läromedlens roll. På den skola som jag har 

undervisat i har eleverna inte fått egna läroböcker. Läroböcker finns på skolan men läraren har valt 

att inte använda dem, förutom om eleverna själva vill läsa lite extra. Då har jag istället haft mycket 

katederundervisning med diskussioner och skrivit och ritat på whiteboardtavlan. Fördelarna med det 

som jag läst från litteraturen är att eleverna då måste anteckna och då krävs det att de är mer aktiva 

och ställer frågor och detta skapa diskussioner. Katederundervisningen har jag blandat med 

exkursion, studiebesök, laborationer, grupp och individuella fördjupningar. När jag haft mina 

kursutvärderingar har jag frågat vad de tycker om mitt upplägg, att inte använda mig av en lärobok, 

är de positiv. De tycker att det fungerar bra och att det är något nytt. Vanligtvis arbetar de utifrån 

läroböcker i de flesta ämnen. Fler fördelar som även litteraturen tog med var att det kräver att man 

är mer engagerad som lärare och själv söker relevant fakta. Det krävs också att man är källkritisk. Det 

som jag använt kursboken är för att se vad författaren tycker är viktigt att man tar upp och sedan 

utifrån det formulerar det på ett annat sätt. Att man utformar sin undervisning på det sättet är att 

man kan förnya och förbättra än att använda sig av ett läromedel som någon annan utformat och 

följa det slaviskt. Det tror jag kan få en lärare att tappa engagemanget för ämnet. Man har valt att 

utbilda sig till lärare för ett ämne som man är intresserad av. Då tycker jag att det är synd att man 

inte tar chansen att förmedla det i den form som man själv tror på. I kursplanen står det som sagt var 

eleven ska uppnå efter kursens slut men det står inte hur. Det är det som gör det så spännande, att 

man får anpassa det efter den situation man är i och på det sätt som man kan förankra hos eleverna. 

Det gör man bäst i om man är inspirerande och visar hur roligt ämnet är och vad man kan använda 

det i det vardagliga livet.  

Laborationer är något som de flesta lärare gör med sina elever inom det naturvetenskapliga ämnet. 

TIMSS (2007) skriver att japaner arbetar mycket med experiment och att det kan vara en av 

anledningarna till att japaner har ett bra resultat i matematik och naturvetenskapliga ämnen, som 

även skolverket 1 antyder. Den japanska studiemetoden skulle vara ett sätt att få eleverna att visa ett 

större intresse för naturvetenskapliga ämnen. Att eleverna föredrar laborationer som en 

undervisningsmetod styrker även min enkätundersökning där alla klasser som gjort den tycker att 

den fråga är mer intressant än ointressant. Även elevernas kommentarer till den frågan är 

övervägande positiv som t.ex. att det är lättare att lära sig genom experiment.   

Larsson, C (2007) skriver i sin uppsats att hennes undersökning visar att laborativt arbete innebär 

variation i undervisningen. Detta stämmer med en intervjustudie som hon tagit del av där det 

framkom att eleverna ansåg att experimentella inslag gör undervisningen varierad och de är 

dessutom motivationsskapande. Kommentarer från enkäten styrker även detta då eleverna har 

svarat intressant, då det ger en variation i undervisningen. De har också svarat att det är ”enklare att 

lära sig genom experiment” och ”Experiment är bättre än att sitta och lyssna men inte jätteroligt”. 

Det som är negativt med laborationer är att ha laborationer i helklass inte är genomförbart. Dels 

måste läraren ha tid till att se hur alla elever arbetar och att de får ut något av arbetet. Dels är det en 
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säkerhetsfråga. Därför är undervisning i halvklass att föredra. Pedagogiska förbättringar som kan ge 

eleverna ökad förståelse är, enligt lärarna, att justera instruktioner allteftersom läraren lär sig vilka 

misstag eleverna oftast gör. Ju färre misstag eleverna gör desto bättre resultat får de som visar på 

väsentligheterna. En annan förbättring kan vara att låta eleverna själva läsa 

laborationsinstruktionerna även om det förväntade resultatet uteblir. Läraren kan också sätta sig in i 

nyare och modernare forskning för att hitta nya laborationer som har bättre verklighetsanknytning. 

Fem av sex elever vet heller inte alltid vilken kunskap laborationen ska bidra med. Det stämmer 

överens med lärarnas åsikt att de är väl medvetna om att alla elever inte förstår budskapet. Därför 

behöver inte laborationer vara en självklar del i undervisningen, Larsson (2007) 

En annorlunda undervisningsmetod som jag skulle kunna utveckla är det som skolverket 3 nämner, 

att man kan använda sig av datorspel i sin undervisning. Jag har testat att göra en skriftlig uppgift där 

eleverna får välja en art som de utsätter för en evolution. De får även berätta hur denna art såg ut 

innan. Inspiration till denna uppgift fick jag av en elev som pratade om spelet Spore, där man skapar 

en värld och styr evolutionen. En utveckling är att sätta sig in i spelet och se om man kan ha 

användning av det. Det skulle eleverna kunna arbeta med i grupp och sedan jämföra sina resultat och 

diskutera om deras resultat fungerar i verkligheten. Det leder också in på vår egen evolution som 

eleverna får ett ökat intresse för. Denna uppgift skulle kunna ämnesintegrera med t ex 

religionsundervisningen. 

En annan sak på internet som man kan använda på något vis är Facebook, som ungefär var fjärde 

svensk är medlem i (Nickburcher,2009). 

Något som framkommer som alternativ undervisning är exkursioner som både är tidskrävande och 

ibland kostar pengar. Det som ändå kan överväga att göra det är de flesta elever är positiva till det 

enligt Larsson, C (2007). Om man varken har tid eller pengar men ändå vill göra exkursioner med sina 

elever kan man försöka använda skolans närmiljö, t.ex. om skolan ligger i närheten av en sjö, skog, 

äng mm. Då kan man gå ut på en lektion för att undersöka t ex arter och hur de samspelar med 

varandra. En till fördel med korta exkursioner är att man kan göra det när vädret tillåter, då det är en 

mycket viktig faktor för att öka intresset Å, Forslin Aronsson (2010). Gör man en exkursion när 

eleverna är oförberedd med för vädret dåliga kläder kommer deras intresse att minska. Man får 

heller inte som lärare glömma bort att ta tid efteråt och diskutera syftet med exkursionen.  

Det finns även studiebesök som man kan göra helt gratis. Den skola som jag arbetat på ligger t ex i 

närheten av ett reningsverk. Det kan man besöka och då skulle man kunna t.ex. ämnesintegrera med 

samhällskunskapen om eleverna läser den kursen samtidigt för att vinna tid. 

Resultat från enkätundersökningen samt från tidigare undersökningar och litteratur angående hur 

läraren kan skapa intresse för det ämne hen undervisar har varit väldigt lärorikt för mig i min 

kommande lärarkarriär. Vissa delar har jag redan hunnit testa t.ex. laborationer, men det finns 

många som jag kommer att kunna använda mig av i framtiden, t.ex. samlära.  
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Elevernas påverkan vid lektionsplanering 

Fördelen med att veta vad som intresserar eleverna eller inte är att man kan ta vara av det i sin 

lektionsplanering. För att ta reda på det kan man göra en enkätundersökning med nya elever innan 

kursstart. Om man gör eleverna mer involverad i kursen skulle det kunna skapa ett större intresse för 

ämnet. Det kan även vara en fördel att veta om hur man som lärare kan skapa ett intresse för ämnet. 

Å, Forslin Aronsson (2010) menar att genom att låta eleverna vara med och påverka undervisningen 

och variera metoderna kan undervisningen bli mer framgångsrik och inlärningen kan påverkas 

positivt. 

Detta är något som läraren kan anpassa vid kursstart. Är det ett sett att få elever intresserad av 

ämnet ser jag inget hinder att testa detta. Då skulle även de elever som kommenterat att det är 

intressant/ointressant beroende på vad man gör kunna påverka undervisningen så att den blir 

intressant. 

 

Elevernas krav på läraren 

Enligt bakgrundsfakta har eleverna rimliga krav på läraren. De vill ha en varierad undervisning. Det 

man kan tänka på som lärare att inte föreläsa för länge utan blanda föreläsningen med raster, 

diskussioner i grupp, små övningar mm. Eleverna vill gärna testa alternativa undervisningsmetoder 

som laborationer, film, eget arbete mm. Det måste jag ta till mig som lärare eftersom jag ställer krav 

på mina elever. Ska de kunna nå upp till mina förväntningar måste jag nå upp till deras. Kan man 

kommunicera med varandra tror jag att man kommer långt.  

 

Tillförlitlighet 

När jag gjorde enkätundersökningen i respektive klass var inte eleverna förberedda, mer än att de 

visste att någon skulle komma och göra en enkätundersökning. Hade de blivit informerade någon dag 

innan hade de kanske svarat annorlunda. Då hade de fått möjlighet att tänka till kring ämnet och 

fundera på vad de tycker är intressant att veta eller inte. Det hade även höjt reliabiliteten.  

Jag borde också ha varit tydligare när jag presenterade enkätundersökningen och hur de skulle göra 

med att de enbart skulle kryssa i ett alternativ (intressant eller ointressant) per fråga för att inte 

sänka reliabiliteten. Jag skulle också behövt ange vikten i att de gjorde en kommentar till respektive 

svar på fråga. Det hade även höjt reliabiliteten och validiteten. 

Med facit i handen skulle jag också ha valt ut några personer i varje undersökningsgrupp för att 

diskutera varför de kryssat i rutan intressant eller ointressant för varje fråga då de flesta eleverna 

inte har skrivit någon förklaring till sitt val. Det hade gett mer fakta förhoppningsvis om och hur 

läraren kan skapa intresse för Naturkunskap A. Det hade höjt validiteten ytterligare då jag nu räknat 

med otydliga svar på intressant.  
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Slutsats 
Min slutsats blir att läraren har en viktig roll i klassrummet och kan skapa ett ökat intresse för 

uppnåendemålen i Naturkunskap A. Det kan t ex läraren göra genom att låta eleverna bli mer 

delaktig i kursplaneringen. Elevernas intresse kan också ökas genom att använda olika 

undervisningsmetoder t ex föreläsningar, praktiska övningar, gruppdiskussioner mm. Det styrker 

även min enkätundersökning med fråga nummer 1 som de flesta elever tyckte var intressant, att 

kunna göra enkla experiment och observationer. Det som studien också styrker är att eleverna får ett 

ökat intresse för ämnet om de kan använda det som undervisas till sin livssituation. Något som också 

skapar ett ökat intresse för ämnet, som kanske är det lättaste för en lärare att göra, är att visa sitt 

eget engagemang och att man brinner för det man undervisar. En sinnesstämning och engagemang 

smittar snabbt av sig.  

 

Fortsatt forskning 
Om man vill utveckla min undersökning kan man göra en enkätundersökning om intresse på 

naturvetenskapliga programmet för att se om eleverna som valt ett mer naturinriktat 

gymnasieprogram tycker att alla delar är intressanta, eller om även de behöver motiveras i några 

delar av uppnåendemålen för att skapa ett ökat intresse. Det förväntade resultatet för den 

undersökningen borde vara att de har fler uppnåendemål än de program jag testat som de tycker är 

intressanta.  

Det skulle också vara intressant med gruppintervjuer eftersom många av mina enkätfrågor var utan 

kommentarer från varje undersökningsgrupp. Med en intervju kan man ställa fler riktade frågor vad 

som verkligen är intressant respektive ointressant. De skulle även kunna ge svar på om läraren har 

betydelse och om ge exempel på vad läraren kan göra för att skapa eller öka intresset för ämnet. Då 

skulle man även kunna jämföra deras svar med svaren från Alkhash, N (2010) 30 elevernas alternativ 

på moment som gör lektionen intressant.  

En annan variant är att intervjua elever som läst klart kursen för att få tips om vad som var bra och 

vad som var mindre bra under kursens gång. Utifrån detta kan man som lärare få värdefull 

information om vad eleverna tyckte är intressant och skapa ett ökat intresse utifrån det.  
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Bilaga 1. Kursplan för NK 1201 – Naturkunskap A 
Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:9  

50 poäng  
Ämne:  

Naturkunskap  
Mål  

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs  

Eleven skall 

kunna göra observationer och enkla experiment samt kunna analysera och tolka 

resultaten 

ha kunskap om den naturvetenskapliga världsbildens framväxt samt universums och 

jordens historia 

kunna förstå skillnaden mellan påståenden grundade på fakta och värderande 

ståndpunkter inom naturvetenskapen, t.ex. när det gäller människans strålningsmiljö 

ha fördjupat sin kunskap om ekosystems struktur och dynamik samt betydelsen av 

biologisk mångfald 

ha kunskap om energiomvandlingar och energiformer samt begreppet energikvalitet  

kunna beskriva naturliga kretslopp och av människan skapade materia- och energiflöden 

samt ha förståelse av termodynamikens lagar 

kunna beskriva miljöproblem utifrån studieinriktning och aktivt delta i diskussioner om 

möjligheten att påverka utvecklingen 

ha kunskaper om livsstilens betydelse för miljön och en hållbar ekologisk utveckling. 
Betygskriterier 

Kriterier för betyget Godkänt 

Eleven utför med viss handledning experimentella och praktiska moment. 

Eleven utför mätningar och undersökningar samt beskriver muntligt och skriftligt 

iakttagelser och resultat. 

Eleven beskriver ekologiska fakta och begrepp samt redogör för resultat av några 

störningar i ekosystem. 

Eleven diskuterar begreppen energi, energiomvandlingar och energiflöden. 

Eleven ger exempel på globala och regionala miljöproblem och beskriver lokala 

miljöproblem till följd av vardaglig och yrkesmässig verksamhet.  

Eleven diskuterar frågor som rör återanvändning och långsiktig resursanvändning. 

 
Kriterier för betyget Väl godkänt  

Eleven arbetar aktivt i undervisningens experimentella och praktiska moment. 

Eleven analyserar idéer och värderingar utifrån såväl ett individperspektiv som ett natur- 

och samhällsvetenskapligt perspektiv. 

Eleven diskuterar konsekvenser av olika praktiska ställningstaganden i energi-, miljö- 

och resursfrågor. 
 

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt 

Eleven tillämpar ett naturvetenskapligt arbetssätt, planerar och genomför undersökande 

uppgifter, tolkar resultaten och värderar kritiskt slutsatsernas giltighet och rimlighet.  

Eleven använder, analyserar och integrerar införda begrepp, modeller och teorier. 

http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/amnesplan/id/NK/titleId/Naturkunskap
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Bilaga 2. Elevers intresse av innehållet i Naturkunskap A 
Detta är en enkätundersökning som jag kommer att använda som grund i mitt examensarbete för att 

bli behörig gymnasielärare i biologi och naturkunskap. Syftet med undersökningen är att ta reda på 

vilka delar av uppnåendemålen i naturkunskap A som elever tycker är intressanta respektive 

ointressanta.  

Enkäten är anonym, men glöm inte att kryssa i om du är kvinna eller man och skriva vilket 

gymnasieprogram du går.  

: ………………………………………………... 

 

Börja med att kryssa i om påståendet är intressant eller ointressant att lära sig. Därefter ska du göra 

en kort beskrivning VARFÖR du kryssade i den rutan. Totalt finns nio påståenden. 

1) Kunna göra enkla experiment och observationer.  

   

Varför:  

 

2) Lära sig om jordens historia. (Hur jorden är uppbyggd, upptäckter, evolution etc)  

   

 Varför: 

 

3) Lära sig om universum. (Historia, planeter, rymdfenomen etc) 

Int    

 Varför: 

 

4) Veta vad ett ekosystem är. (Vem som äter vem, vad som behövs för att ett ekosystem ska fungera 

etc) 

   

 Varför: 
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5) Lära sig betydelsen om den biologiska mångfalden. (Att det finns många olika miljöer och 

organismer som påverkar varandra, variation inom arter etc) 

   

 Varför: 

        

6) Lära sig om olika energiformer. (Hur energiformer förvandlas från t ex värmeenergi till 

rörelseenergi etc) 

   

 Varför: 

 

7) Lära sig naturliga kretslopp. (Vattnets kretslopp, kolets kretslopp etc) 

   

 Varför: 

 

8) Lära sig om olika miljöproblem? (Oljeutsläpp, övergödning, global uppvärmning etc) 

   

 Varför: 

 

9) Lära sig hur man själv kan bidra till hållbar ekologisk utveckling. (Kompostering, energisparande 

alternativ etc)  

   

 Varför: 

 

 Tusen tack för din medverkan! 

Emelie Forsberg 
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Bilaga 3. Elevkommentarer 
 

Intressant 

GS 

Dt är enklare att lära sig genom experiment 

Spännade 

Vill veta hur saker och ting fungerar 

Viktigt 

Nödvändigt 

Variation (1) 

Kan ha nytta av 

För att jag jagar (4) 

Oljan blir bara dyrare och dyrare och jag gillar att köra skoter (8) 

Spara pengar (9) 

Jag tycker inte det är superintressant men det är ganska kul med materia och sådant (3) 

halvt det har tjatats in redan och gillar inte när saker upprepas för mycket 

Bra att veta 

Roligt att lära sig nya saker och utvekclas (1) 

Intressant att lära sig hur saker och ting fungerar 

Miljön är viktig (8) 

(för att man måste det om miljön ska förbättras (9) 

Bra att veta så man kan bidra (9) 

kul med lite tips (9) 

För att det är viktigt 

Nya kunskaper är alltid intressanta (4) 

Inte roligt 

Skoj om det inte blir för noga (5) 

Användbart 

Får mer förståelse hur allt går runt (7) 

 

SP 

Kul 

Roligt och bra att veta (4) 

Kryssat båda med motivering beroende på vad man gör (7) 

Delvis, det finns ointressanta upptäckter men de intressanta är stimulerande att gå in djupare på. 

Fysik är intressant och betydande i vardagen (6) 

För att det är viktigt (8) 

Är bättre än att sitta och lyssna men är inte så jätteroligt 

Bra att veta inför framtiden (8) 

Det är något man har nytta av (9) 

Kul för att det är lätt (3) 

Lätt och bra att ha kunskap om (9) 

 

 

HR 

Det är intressant och veta lite om det. Det låter spännande (2) 

Bra att veta(4) 

Det är intressant och veta lite om det. Det ltåer spännande (2) 

Roligt att eleverna slipper sitta och få skavsår i öronen (1) 

Kul att veta mer om de (2) 
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Bra att veta 

Bra att veta hur man ska göra för att spara energi tex (9) 

Det handlar ju om våran framtid (9) 

Intressant att lära sig något man inte redan kan (1) 

Kan vara bra men fett tråkigt (9) 
 

Ointressant 

GS 

Nödvändigt men inte lika intressant som det andra (4) 

Ingen användning för kunskapen 

Inte intresserad 

Kan redan 

Det är tråkigt att läsa och svara på frågor (2) 

Beror på vilket sätt man lär sig 

Tjatigt 

Det vet jag redan och det blir tjatigt som fan 

jag bryr mig ej (9) 

Tråkigt 

För att det ändå inte hjälper mycket (9) 

Många bryr sig inte (8) 

Tycker inte om att göra det (9) 

Det känns tråkigt (4) 

Det är något man gör utan att vara insatt i det (9) 

Det suger 

Onödigt 

Kan man lika bra göra hemma (9) 

 

SP 

Tråkigt 

Svårt ocj jobbigt att läsa om (6) 

Jobbigt och tråkigt (7) 

Endast svårare än intressant, enkla för långdragna (1) 

Berör itne mig (3) 

Svårt (6) 

Tråkigt 

Svårt 

tråkigt för att det är svårt (5) 

Tråkigt fast ganska lätt 

Onödigt (5) 

 

HR 

Svårt  

Jag tycker att det var svårt och tråkigt att läsa om. 

Tråkigt 

Komplicerat (5) 

Inget som intresserar eller påverkar mig speciellt 

Tråkigt men viktigt (4) 

Bryr mig inte (6,7) 

Det är ointressant men bra att veta (9) 

Fattar inget om det fast är säkert bra att veta (7) 
Jag är inte så insatt i själva ämnet och därför är det 
ointressant 

Håller typ på med det på HR (9) 

Kryssat båda : Lite mittemellan, bådeock 
 

 




