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Syftet med denna fallstudie är att undersöka lärares inställning till och 
undervisning i naturvetenskap för att därefter koppla detta till lärarnas 
upplevda erfarenheter av barns intresse för naturvetenskap. 
Metoden som har används är en empirisk undersökning och 
semistrukturerade personintervjuer. Resultatet visade att samtliga lärare 
som deltog i undersökningen hade en positiv inställning till de 
naturvetenskapliga ämnena. De ansåg att eleverna var mycket 
intresserade och att de tyckte att det var intressant med 
naturvetenskaplig undervisning. Slutsatsen är att lärarna ansåg att 
problemen med den naturvetenskapliga undervisngen är material, det 
finns inget eller dåligt på skolorna. Sedan visar undersökningen att de 
barnen i de tidigare åren är intresserade av naturvetenskap men att 
något händer under högstadiet som gör att detta intresse försvinner hos 
många elever. 
 
Nyckelord: Inställning, naturvetenskap, lärares och barns intresse 



Innehållsförteckning 
 
1. Inledning………………………………………………………………………… sid 4 
 
2. Syfte………………………………………………………………………………..sid 5 
2.1 Frågeställningar………………………………………………………………….sid 5 
 
3. Teoretiskt ramverk…………………………………………………………..sid 5 
3.1 Inställning till de naturvetenskapliga ämnena……………………………..sid 5 
3.2 Vad är karakteristiskt för de naturvetenskapliga ämnena……………….sid 6 
3.3 Didaktiska svårigheter/möjligheter………………………………………….sid 7 
 
4. Metodologi………………………………………………………………………sid 8 
4.1 Design.....................................................................................sid 8 
4.2 Urval……………………………………………………………………………….sid 8 
4.3 Datainsamling………………………………………………………………..….sid 9 
4.4 Dataanalys………………………………………………………………………. sid 9 
4.5 Forskningsetik…………………………………………………………...……..sid 9 
 
5. Resultat…………………………………………………………………………..sid 10 
5.1 Inställning………………………………………………………………………..sid 10 
5.2 Svårigheter med att undervisa i de naturvetenskapliga ämnena……….sid 11 
5.3 Barns intresse……………………………………………………..…………….sid 12 
5.4 Arbetssätt………………………………………………………………….…….sid 13 
 
6. Diskussion……………………………………………………………………..sid 14 
6.1 Resultatdiskussion………………………………………...…………………..sid 14 
6.2 Metoddiskussion……………………………………………………………….sid 17 
6.3 Vidareforskning………………………………………………………………..sid 18 
 
7. Referenser……………………………………………………………………..sid 18 
 
Bilaga 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4 

 

1. Inledning 
Sjøberg (2005) skriver om att de naturvetenskapliga ämnena har haft en svag 
ställning i undervisningen bland grundskolans tidigare år. Biologi är det 
naturvetenskapliga ämnet som fått mest utrymme. En av orsakerna till detta är att 
lärare som undervisat på denna nivå inte haft tillräckligt goda kunskaper i 
naturvetenskap. För att tillgodose behovet av naturvetenskapligkompetens ändrades 
lärarutbildningen till att bli för årskurs 1-7 och åk. 4-9  och lärarstudenter erbjöds en 
naturvetenskaplig inriktning även för dem som skulle undervisa i grundskolans 
tidigare år. Det visade sig dock att det flesta med naturvetenskapligkompetens valde 
att arbeta i grundskolans senare år och de tidigare åren gick återigen miste om den 
naturvetenskapliga kunskapen och prioriteringen. Andersson (2003) anser att skolan 
har till uppgift att förvalta och utveckla den naturvetenskapliga kulturen med allt vad 
det innebär i ett demokratiskt samhälle. Därför är det inte bra att så många som en 
tredjedel av eleverna inte uppnår kursmålen för de naturvetenskapliga ämnena. Detta 
är skäl nog till att skyndsamt påbörja en förbättring av grundskolans undervisning i 
naturvetenskap. 
   
När jag under min utbildning till lärare i naturvetenskap för de tidigare åldrarna 
genomfört min VFU (verksamhetsförlagda utbildning) har jag upplevt att de 
naturvetenskapliga ämnena inte är vad verksamma lärare prioriterar ens i andra 
hand. Det är inte något som är speciellt på min skola utan det var så på de flesta 
skolor som mina kurskamrater har varit på. Det är även så att lärare ute i 
verksamheten ställer sig lite frågande till min inriktning som lärare i 
naturvetenskapliga ämnen till barn i de tidigare åren. 
 
Under min tid på högskolan har vi lärarstudenter inom naturvetenskap och teknik för 
tidigare åldrar haft många diskussioner om de naturvetenskapliga ämnena och varför 
barns och ungdomars intresse för dessa ämnen bara sjunker. Det har varit många 
intressanta infallsvinklar som har kommit fram men något som vi alla enats om är att 
lärarens intresse för ämnet är av stor betydelse. Woolnough (1994) anser att duktiga 
lärare och en stimulerande undervisning är det allra viktigaste för 
naturkunskapsundervisning. Det spelar ingen roll hur bra kursplanen är eller vilket 
material och utrustning som finns om det inte finns duktiga naturvetare på skolan 
som kan dela sin entusiasm med eleverna. 
 
Sjøberg (2005) anser att en anledning till att barn och ungdomar förlorar intresset 
för de naturvetenskapliga ämnena är att det är så obegripligt och abstrakt. Förr i 
tiden såg människorna med egna ögon de fantastiska framsteg som naturvetenskapen 
gjorde exempelvis när elektriciteten kom eller hur sjukvården blev otroligt mycket 
bättre när penicillinet började rädda många människors liv. Idag har människan bara 
förmågan att se till det som naturvetenskapen inte lyckas med; som att hitta ett 
botemedel till AIDS.  

 
Om nu våra barn och ungdomar ser naturvetenskap som något så abstrakt och 
obegripligt är det ju ännu viktigare att de lärare som undervisar i dessa ämnen har en 
god förståelse för hur barn och ungdomar förstår naturvetenskap. Att lärarna själva 
dessutom har intresse för dessa ämnen och en gedigen kunskap krävs för att kunna 
hjälpa och stödja barnen på deras väg till naturvetenskaplig kunskap.   
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2. Syfte 
Syftet med detta arbete är att undersöka lärares inställning till och undervisning i 
naturvetenskap för att därefter koppla detta till lärarnas upplevda erfarenheter av 
barns intresse för naturvetenskap, samt att se vilka arbetssätt lärarna använder i 
dessa ämnen. 
 
2.1 Frågeställningar: 
Vilken inställning har lärare i år 4-6 till de naturvetenskapliga ämnena? 
Vilka didaktiska svårigheter/möjligheter finns specifikt för de naturvetenskapliga 
ämnena på de aktuella skolorna? 
Vilken syn har lärarna på barns intresse/inställning till de naturvetenskapliga 
ämnena? 
 

3. Teoretiskt ramverk 
 
3.1 Inställning till de naturvetenskapliga ämnena 
Undervisning och lärande handlar mycket om känslor och inte bara om det kognitiva. 
Att lära något nytt handlar om att lämna det välkända bakom sig. Om det går bra 
känner man sig framgångsrik men väcks tvivlet genom denna läroprocess kan 
identiteten få sig en törn ( Hargeraves, 1996). Inom de flesta andra ämnena har 
känslor en centralroll i lärprocessen men det är inte fallet inom de naturvetenskapliga 
ämnena. Det kan finnas många orsaker till detta men mycket grundar sig i att de 
naturvetenskapliga ämnena ska vara objektiva och fria från värderingar (Alsop, 
2003). 
 
När Lindahl (2003) diskutera om attityder om naturvetenskapliga ämnen anser hon 
att det är två begrepp man måste skilja på nämligen scientific attituds och attitudes 
towards science. Första begreppet handlar om egenskaper som gör så att en 
naturvetare kan göra ett bra jobb t.ex. öppenhet, logisk förmåga och kritiskt 
tänkande. När det handlar om värderingar och känslor kring de naturvetenskapliga 
ämnena är det andra begreppet man diskuterar (Lindahl, 2003). Vidare kommer det 
vara det andra begreppet som diskuteras här. 
 
Echinger (1997) visar genom en studie att samarbetet mellan läraren och eleven är 
mycket viktigt i de naturvetenskapliga ämnena. Författaren lät en grupp med 
framgångsrika elever reflektera över sin tidigare undervisning i de naturvetenskapliga 
ämnena. De sa att en kunnig, entusiastisk, och sympatisk lärare bidra till att höja 
deras motivation.  Det var också viktigt med bra metoder, laborationer och 
diskussioner, men interaktionen med läraren var det som påverkat dem mest. 
Lindahl (2003) har kommit fram till att elever uppfattar det som att lärare i de 
naturvetenskapliga ämnena inte är lika intresserande av sina ämnen som t.ex. en 
svenska eller samhällskunskapslärare är. 
 
Lederman & Zeidler (1987) anser att undervisningsmetoder och klassrumsklimatet är 
av stor betydelse för hur elevens inställning till de naturvetenskapliga ämnena blir, 
men något som är ännu viktigare är lärarens förmåga att delge eleverna sin kunskap. 
Är läraren kunnig och engagerad blir elevens inställning till naturvetenskap positiv. 
Andersson (2001) menar att om läraren kan förstå eller hitta elevernas tankenivå och 
föreställningsvärld kan man därigenom utmana dem på ett lämpligt sätt och då 
skapar vi ett intresse. Andersson (2001) har kommit fram till att en persons 
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motivation är högst för det personen har hört talas om. Det helt främmande och det 
man kan väl är motivation låg till. Lindahl (2003) menar att ungdomar har lust att 
lära naturvetenskap och teknik. Hennes erfarenhet är att mer en hälft av eleverna i 
hennes undersökning är positiva till dessa ämnen men att de uttrycker en kritik mot 
det innehåll och den undervisning skolan erbjuder. Vidare säger Lindahl (2003) att 
elever blir besvikna när det möter den naturvetenskaplig undervisning på högstadiet 
för det förväntar sig experiment och möts av katederundervisning och stenciler. 
Eleverna i Lindahls undersökning menade att de saknar en tidigare erfarenhet att 
bygga sitt lärande på men det har de i övriga ämnen. Detta gör att de känner att den 
naturvetenskapliga undervisningen blir för mycket och så svår direkt, att det inte 
förstår något. 
 
 
3.2 Vad är karaktäristiskt för de naturvetenskapliga ämnena  
Ekstig (2002) ger följande förklaring till vad naturvetenskap är: 
 

Naturvetenskapen utgår från att ting och händelser förekommer i sammanhängande 
mönster som är begripliga genom systematiska studier och observationer. Den 
förutsätter att de grundläggande reglerna överallt i naturen är desamma. Det innebär 
att den kunskap som man uppnått med studier inom ett område av naturen är 
tillämpad på andra delar. Naturvetenskap är en process som producerar kunskap. 
Denna process bygger såväl på noggranna observationer som på tillämpning av teorier. 
Teorierna gör observationerna meningsfulla och initierar nya förfinade observationer. 
Observationerna ger stöd åt teorierna och leder till nya teorier. Den så bildade 
kunskapen är föränderlig, den är genom en ackumulativ process stadd i ständig 
utveckling. (s. 23)  

 
Men även om naturvetenskaplig kunskap är föränderlig är den samtidigt en varaktig 
kunskap. Bara för att Einstein kom med sin relativitetsteori övergavs inte Newtons 
mekanik (Ekstig, 2002). Sjøberg (2005) menar att vetenskapsprocessen har pågått i 
århundraden och att dagens vetenskapsmän ärver forna tiders insikter. Ibland så 
upptäckes det att de redskap som finns för att lösa ett problem inte är tillräckligt bra. 
Då utformas en ny teori som förhoppningsvis fungerar bättre och så börjar den 
successivt att användas istället. Det kan sägas att vetenskapsteorier är en slags 
kollektiv kunskap och att kunskapen inte är statisk utan att den utvecklas genom 
historien. Ekstig (2002) menar att det finns ingen enhetlig naturvetenskaps metod, 
naturvetenskap bygger på observationer, experiment, hypoteser, teorier, bevis och 
logisk slutledning.  
 
Andersson (2001) anser att en person som betytt mycket för skolans 
naturvetenskapliga undervisning är Jean Piaget. Han är grundaren till den 
konstruktivistiska kunskapssynen. Den går ut på att alla mentala aktiviteter uppfattas 
som processer vilka konstruerar något t.ex. föreställningar, begrepp, minnen och 
annat. Sjøberg (2005) menar att konstruktivismen går ut på att kunskap blir till 
genom en aktiv process, den konstrueras. Vidare anser Sjøberg (2005) att när barn 
konstruerar sina egna uppfattningar om världen skiljer de sig från den vetenskapliga.  
Dessa förklaringar fungerar bra i vardagslivet och är väl förankrade hos barnen. 
Dessa vardagsföreställningar är ofta en utmaning i undervisningen just därför att 
barnet så starkt tror på dessa. Men en av grundtankarna i den konstruktivistiska 
synen på lärande är att det är först och främst när man tvivlar och är i en viss inre 
konflikt som man aktivt söker reda på saker och ting. Andersson (2001) menar att 
Piagets syn på lärande är biologiskt grundat. Piaget ser intelligensen som ett 
biologiskt organ vars funktion hjälper oss att vara anpassade till omvärlden. Sjøberg 
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(2005) anser att vi aldrig kan föra över kunskap från en människa till en annan utan 
vi måste själva vara aktiva konstruktörer. Hos varje enskild individ pågår en aktiv 
konstruktion för att få mening till saker och ting. Men samtidigt är det en process 
som sker i ett socialt, historiskt, språkligt och kulturellt sammanhang. Detta betyder 
att varje individ från början är en forskare som konstruerar sin 
verklighetsuppfattning. 
 
Sjøberg (2005) anser att de naturvetenskapliga ämnena är kulturämnen. 
Naturvetenskapens historia är tätt sammanvävd med all annan historia t.ex. konst, 
kultur, språk och filosofi. Om man lägger in detta perspektiv i skolan förmedling av 
de naturvetenskapliga ämnena, ser man att dessa ämnen är ett viktigt bidrag till 
elevernas allmänbildning, men detta kan också göra jobbet svårare för lärarna. 
Sjøberg (2005) skriver att: 

När man accepterar att naturvetenskapen är skapad av människor och inte bara är 
universell, neutral och höjd över värderingar, samhälle, språk och kulturer, då öppnar 
man också för en lång rad nya problem, problem som naturvetare ofta inte har satt sig 
in i. Man blir faktiskt tvungen att sätta sig in i de sociala och kulturella sammanhangen 
som vetenskapen opererar inom. Därmed gör man kanske livet svårare för lärare i 
naturvetenskapliga ämnen – men samtidigt mycket mer spännande och utmanande. (s. 
59) 

 
 3.3 Didaktiska svårigheter/möjligheter 
Sjøberg (2005) skriver att didaktik är ett grekiskt ord som betyder 
undervisningskonst. I Sverige handlar didaktik om värderingar knutna till 
motiveringar, urval, strukturering och hur man lägger upp undervisningsinnehållet. 
Ämnesdidaktik handlar om didaktiska överväganden knutna till ett specifikt ämne.  
Andersson (2000) anser att ämnesdidaktikens uppgift är att skapa, utveckla och 
vårda kunnandet om undervisning angående olika innehåll och under olika 
betingelser, t.ex. undervisningsmetoder, elevens och lärarens kunskapsmässiga 
förutsättningar, kursplaner och en skolas sociala miljö. 
 
Sjøberg (2005) anser att de naturvetenskapligaämnenas didaktik handlar om att 
knyta ihop naturvetenskapen med pedagogiken och för att lyckas med det måste man 
ha goda kunskaper inom båda områdena. Viktiga ämnesdidaktiska frågor inom 
naturvetenskapen är enligt Sjøberg (2005): 
 

• Vad är viktigt i ämnet, och vad är mindre viktigt? 
• Vad är bärande tankar och vad är perifert? 
• Vad är stabilt och varaktigt – och vad är det som snabbt föråldras och förändras? 
• Vad ska vi ta med – och vad ska vi utesluta? (s: 33) 

 
Vidare skriver Sjøberg (2005) att en svårighet med de naturvetenskapliga ämnena å 
ena sidan är att det består av en omfattande mängd kunskap och hur ska läraren 
kunna göra valet mellan vad som är viktigt och vad som är mindre viktigt. Å andra 
sidan består ämnet inte bara av kunskap utan det omfattar också metoder, arbetssätt 
och processer och även här ställs läraren inför ett val. Sedan så kan 
naturvetenskaperna också ses som viktiga samhällsinstitutioner som inkluderar 
massor av människor. Dessa människor står i sin tur för vissa intressen, värderingar 
och ideal. Så hur ska man veta vart man ska lägga sin tyngdpunkt? Sjöberg (2005) 
anser att det är viktigt att ställa sig följande frågor för att kunna besvara den frågan 
nämligen: 
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• Varför ska vi undervisa i naturvetenskapliga ämnen? 
• Vad är det som gör de naturvetenskapliga ämnena så viktiga att vi har placerat dem som 

ämnen i en skola för alla, när bara ett fåtal ska bli naturvetare efter skolan?  
• Hur kan de naturvetenskapliga ämnena bidra till att förverkliga skolans mer övergripande 

mål? 
• Och i vilken mån överensstämmer våra mål med elevens? 
• Hur ska materialet presenteras på ett sätt som främjar elevens lärande? (sidan: 33) 

 
 
Ekstig (2002) menar att naturvetenskap handlar om att förklara fenomen i naturen. 
En central roll i undervisningen blir då att eleverna förstår de förklaringar som blir 
presenterade för dem. Det betyder att eleverna bedömer sina lärare utifrån deras 
förmåga att förklara. Vidare anser författaren att det är viktigt att känna till elevernas 
föreställningar. Dessa får sedan bli utgångspunkt i uppläggningen och 
genomförandet av undervisningen. 
 
 

4. Metodologi 
Metoden som används till denna uppsatts är en fallstudie i form av intervjuer, se 
datainsamling. I detta kapitel beskrivs undersökningens urvalsprocess, 
datainsamlingsmetod, dataanalys och forskningsetik. 
 
4.1 Design 
Denscombe (2000) menar att en fallstudie är när fokus läggs på enskilda enheter i 
stället för på ett brett spektrum. En fallstudie ger studier på djupet, det är värdefulla 
och unika insikter som kan framkomma och det ges möjlighet att studera saker i 
detalj. Sociala relationer och processer har en tendens att vara sammanlänkade och 
att påverka varandra. För att förstå en sak är det viktigt att veta en annan sak och 
framför allt hur dessa faktorer är sammanlänkade med varandra. Fallstudiens stora 
värde ligger i att den erbjuder en möjlighet att förklara varför vissa resultat uppstår 
och inte bara vad resultatet blir. Denscombe (2000) ger denna förklaring: 

 
Fallstudier inriktar sig på en (eller några få) undersökningsenheter i syfte att erhålla en 
djupgående redogörelse för händelser, relationer, erfarenheter eller processer som 
uppträder i denna speciella undersökningsenhet. (sid. 43) 

 

4.2 Urval 
Urvalet till denna undersökning är genomförd bland lärare eftersom det är deras 
inställning och undervisningsmetoder som ligger till grund för undersökningen. 
Arbetet riktas mot lärare som undervisar i år 4-6, så alla de intervjuade lärarna 
undervisar i dessa årskurser. Urval av lärare har gjort utifrån deras utbildning, en 
lärare med en naturvetenskaplig inriktning och tre lärare med andra inriktningar. 
Syftet med detta urval är för att kunna göra en jämförelse mellan lärare med 
naturvetenskaplig utbildning och lärare som inte har det. För att komma i kontakt 
med lärarna ringde jag olika skolor i Sala kommun och när jag hade fått tre lärare 
som tackat ja till att deltaga hade jag de tre lärarna med obestämd inriktning. Läraren 
med naturvetenskaplig kompetens var det en kurskamrat som talade om att denna 
lärare hade ett stort intresse för naturvetenskap, att denne säkert vill delta i denna 
undersökning. Eftersom det i efterhand visade sig att flera av informanterna hade 
naturvetenskaplig kompetens men i olika grad, så mina informanter har en skala från 
ingen naturvetenskaplig kompetens till stor naturvetenskaplig kompetens. 
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Lärare A arbetar på en landsortsskola i årskurserna 4-6. A var först förskolelärare och 
arbetade som det i 10 år sedan valde denna att läsa även en hel lärarutbildning och 
blev då 1-7 lärare med svenska och so som inriktning. Sedan 1998 har A arbetat 
lärare. 
 
Lärare B arbetar på en landsortsskola i årskurserna 4-6. B har arbetat som lärare i 6 
år och är utbildad 1-7 lärare med matematik och naturkunskap som sin inriktning. 
 
Lärare C arbetar på en landsortsskola i årskurserna 4-6. C har arbetat som lärare i tre 
år och är utbildad 1-7 lärare med svenska och so som inriktning och naturvetenskap 
som sitt tillval. 
 
Lärare D arbetar på en landsortsskola i årskurserna 4-6. D har arbetat som lärare i 28 
år och gick den klassiska mellanstadielärarutbildningen som var då. Studenten läste 
då för att kunna undervisa i samtliga ämnen det enda valet man gjorde var mellan 
musik eller idrott. D valde då idrott. 
 
Lärare B och lärare C arbetar på samma skola 
 
4.3 Datainsamling 
Datainsamlingsmetod är semistrukturerade person intervjuer. Detta valdes för 
intervjuaren vill ha information om vad personerna har för inställning till 
naturvetenskap samt veta hur de bedriver sin naturvetenskapliga undervisning. 
Metod valdes framför enkätundersökning eftersom den ger mer djupgående 
information. Denscombe (2000) anser att den semistrukturerade intervjun ger 
informanten möjlighet att utveckla sina svar. Intervjuaren har en intervjuguide, se 
bilaga 1, men är öppen och mer flexibel för att kunna ändra ordningen och följa upp 
med nya frågor om det behövs beroende på vad informanten ger för information. På 
detta sätt är svaren intervjuaren får öppna och betoningen ligger på informantens 
åsikter och kunskap. 

 
Valet att göra personintervjuer beror på att intervjuaren vill höra vad en person i 
taget har för åsikt för att sedan kunna jämföra svaren med varandra. Denscombe 
(2000) skriver att en fördel med den personliga intervjun är att informationen som 
erhålls kommer direkt från källan. Det här gör att det är lätt att kunna följa speciella 
idéer hos vissa informanter. För den som intervjuar är det enklare att göra en 
personintervju då det bara är en person att ledsaga genom intervjuprogrammet.  
 
4.4 Dataanalys 
Det är kvalitativ data som inhämtats till detta arbete. Valet att ha kvalitativ data 
gjordes för det var informanternas inställning och känslor som skulle komma fram. 
Intervjuerna transkriberades och när sedan datamaterialet skulle analyseras gjordes 
olika enheter upp som man kunde samla de olika svaren under. Denscombe (2000) 
skriver att dessa enheter kan vara speciella ord. I detta fall är enheterna följande: 
 

1 Inställning (informantens, kollegor och skolan) 
2 Svårigheter (med naturvetenskapsundervisning) 
3 Barns intresse (för naturvetenskapsundervisning) 
4 Arbetssätt 
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Därefter kategoriserades svaren från informanterna utifrån dessa enheter för att ge 
en övergripande bild och för att kunna generalisera. Denscombe (2000) anser att det 
är viktigt att utveckla generaliseringar som förklarar samband och influenser som 
kommit fram i datamaterialet.   
 
 
4.5 Forskningsetik 
De forsknings etiska principerna som denna undersökning har tagit hänsyn till är:  

1. Informationskravet – forskaren ska informera de av forskningen berörda om 
vad syftet med undersökningen är. 

2. Samtyckeskravet – att de som är med i en undersökning själva kan bestämma 
över sin medverkan. 

3. Konfidentialitetskravet – personuppgifter ska förvaras så att ingen som inte är 
berörd av undersökningen kan ta del av dessa. 

4. Nyttjandekravet – Uppgifter från enskilda personer får endast användas för 
forskningens ändamål. 

 
Informanterna som deltog blev informerade om syftet med undersökningen när 
intervjuaren ringde runt till olika skolor för att hitta deltagare. De var medvetna om 
syftet med undersökningen innan de tackade ja till att delta. Innan intervjuaren 
började intervjun blev informanten informerad om att de när som helst kunde 
avbryta intervjun om de inte kändes bra eller om de ångrat sitt deltagande i 
undersökningen. I denna undersökning har det inte varit aktuellt att använda sig av 
några personuppgifter, intervjuaren vet bara informanternas förnamn och vilken 
skola de jobbar på. Intervjuaren talade om att det inte skulle nämnas i uppsatsen 
vilka skolor som lärarna jobbar på bara om de var en landortsskola eller en 
stadsskola. Intervjuaren talade om att informationen som kom fram i intervjuerna 
bara skulle användas till denna undersökning och inget annat. 
   
 
5. Resultat 
De fyra lärares information som redovisas under detta avsnitt kommer att kallas för 
A, B, C och D för att de ska få vara anonyma men läsaren kommer att kunna följa var 
och ens olika åsikter.  
 
5.1 Inställning 
 
Tabell1. Lärares inställning till de naturvetenskapliga ämnena 
Lärare / 
Inställning 

A B C D 

Naturvetenskap 
i Samhället 

Det 
viktigaste i 
skolan 
idag just 
med tanke 
på hur det 
ser ut i 
världen 

Jätteviktigt Elementärt det 
finns ju med 
överallt det 
finns i naturen 
och i vårt 
dagliga liv 

Alltid tyckt att det 
varit väldigt viktigt 
men som välden 
ser ut idag är det 
ännu viktigare 
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Naturveten-
skap på aktuell 
skola 

A har ett 
brinnan-
de intresse 
för dessa 
ämnen 
men det är 
ju inte en 
allmän 
inställning 
på hela 
skolan 

Naturvetenskap-
lig undervisning 
kommer i sista 
hand för den 
anses inte lika 
viktig som 
undervisning i 
kärnämnena 

Inställningen på 
skolan är ju att 
visst är 
naturvetenskap-
lig undervisning 
viktigt men inte 
lika viktigt som 
matte svenska 
och engelska.  
 

Denna skola har 
inte någon 
kursplan för de 
naturvetenskapliga 
ämnena så 
undervisningen 
blir präglad av 
lärarens intresse 

 
A tycker att de naturvetenskapliga ämnena får för litet utrymme i svensk skola. När 
det gäller inställningen till naturvetenskapliga ämnen i skolan är det en stor skillnad 
beroende vem man talare med säger A. På lågstadiet har de inget intresse för dessa 
ämnen vilket leder till att de inte har någon undervisning i detta utan bakar in det i 
olika tema-block (tabell 1).  
 
B berättar att när hon började jobba på denna skola så hade de ingen 
naturvetenskaplig undervisning. B erkänner att det är lätt att dras med i skolans 
tankesätt och att B inte brinner för det lika mycket nu som när hon/han började 
jobba. Att få in naturvetenskaplig undervisning på schemat var ett enormt arbete och 
sedan tog energin slut när man bara möter motstånd säger B (tabell 1). 
 
C tycker att det är väldigt intressant och skrev sin c-uppsats om hur den 
naturvetenskapliga undervisningen i skolan ser ut. Då gjorde C även en undersökning 
om hur man skulle kunna få den naturvetenskapliga undervisningen att bli mer 
intressant. C anser att den naturvetenskapliga undervisningen blir åsidosatt för 
svenska, matte och engelska. Dessa ämnen tar så mycket tid samt att fokus läggs på 
där för det anses att de är mest viktigt med goda kunskaper.  För 
naturvetenskapsundervisningen anses inte lika viktig av stora massan och får därför 
kliva åt sidan säger C (tabell 1).  
 
D anser att barn måste lära sig ta hand om planeten vi bor på och se att det är ett 
slutet system. D talar om att en kursplan i de naturvetenskapliga ämnena är på väg 
att utarbetas (tabell 1).  
 
Alla fyra lärare anser att det är viktigt med naturvetenskap och har en positiv 
inställning till dessa ämnen. Det var två av lärarna som ansåg att det var extra viktigt 
just nu med tanke på hur vår värld ser ut idag och allt som händer (tabell 1). 
 
5.2 Svårigheter med att undervisa i de naturvetenskapliga ämnena 
 
Tabell 2. Vad lärarna ansåg vad svårigheten med naturvetenskaplig undervisning 
Lärare / 
Svårigheter 

A B C D 

Teoretiskt Svårigheten är 
material, bra 
undervisning 
kräver ett bra 
material 

Bristen på 
material är 
det stora 
problemet 

Största 
svårigheten är 
absolut 
material 

Idag handlar 
det ju mest 
om att skapa 
en förståelse 
samt intresse 
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Praktiskt Köper saker själv 
eller tar saker 
hemifrån. Ett 
annat problem är 
ju att material till 
naturvetenskapliga 
experiment finns 
det hårda 
bestämmelser för 
hur de ska förvaras 
och det är ett 
problem i en liten 
skola där det inte 
finns plats för 
detta. 
 
 

 Det finns 
nästan inget 
material på 
skolorna och 
det är inget 
som 
prioriteras att 
köpa in heller.  
Det blir att 
man får lov att 
plocka massa 
saker 
hemifrån. 
 

Svårast är vad 
barn i olika 
åldrar ska lära 
sig och vilka 
kunskaper 
barnen ska ha 
med sig till 
högstadiet. 

Lärare A, B och C anser att det svåraste med den naturvetenskapliga undervisningen 
är material. Det finns inte material till experimenten och inte heller något teoretiskt 
material. Lärare A använder sig av ett läromedel som denne anser är bra, men ingen 
av de andra lärarna har det. Lösningen på problemet med att det inte finns något 
material löser lärarna med att de tar med sig saker hemifrån eller köper material för 
egna pengar.  Det viktigt att skolan har bra material som är lätt att få tag på för att 
kunna bedriva bra undervisning. Lärare C menar att naturvetenskapligt material är 
inget som skolorna prioriterar att köpa in. Lärare A säger att skrivböcker till svenskan 
alltid finns men material till experiment finns aldrig. Lärare D tycker det är svårt att 
veta vad barn i olika åldrar ska kunna, denne anser att det mest handlar om att skapa 
en förståelse och ett intresse så kommer kunskapen senare (tabell 2). 
 
 
5.3 Barns intresse 
 
Tabell 3. Hur lärarna såg på barns intresse för de naturvetenskapliga ämnena 
Lärare / 
Barns 
intresse 

A B C D 

Tidigare 
åren 

Att barn tycker 
att det är 
väldigt roligt 
med 
naturvetenskap 

Barnen bara 
älskar 
naturvetenskap 

Barn tycker att 
det är jätte 
roligt med 
naturvetenskap 

Barn inne i större 
städer är mer 
intresserad av de 
naturvetenskapliga 
ämnena 
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Senare 
åren 

På högstadiet 
gör lärarna 
naturvetenskap 
till någonting 
farlig man 
sätter på sig en 
vitrock och 
skyddsglasögon 
man gör 
undervisningen 
till någonting 
främmande. 
Man glömmer 
att sätta in 
saker i ett 
sammanhang 
så att barnen 
förstår, allt blir 
för abstrakt 

Intresset för 
naturvetenskap 
minskar under 
högstadiet för 
där blir 
undervisningen 
för teoretisk 

Något händer 
med den 
naturvetenskap-
liga 
undervisningen 
i högstadiet som 
gör att barns 
intresse 
minskar 

Ekonomiska 
orsaker som styr 
intresset 

 
A erfarenhet är att en del naturkunskapslärare på högstadiet anser att när det är 
naturvetenskap och matte som läraren undervisar i så måste denne vara väldigt 
intelligent och de vill inte förlora denna status och har därför lite svårt att sänka sig 
till barnens nivå. Detta får till följd att undervisningen inte blir anpassad till eleverna. 
A anser att för att öka intresset för naturvetenskap ska denna undervisning först och 
främst schema läggas och det ska inte kallas för OÄ eller att man har det som tema. 
Utan det ska stå som ren biologi, kemi, fysik eller som NO. Att det står på schemat är 
viktigt för att det redan från början ska ses som ett vanligt skolämne. Sedan är det 
viktigt att ge lärare möjlighet att utvecklas inom de naturvetenskapliga ämnen, för 
med goda naturvetenskapliga kunskaper hos lärarna kommer undervisningen att bli 
roligare och bättre. A tror inte att det är barnen som är problemet utan det är vi 
vuxna. Det som är viktigt är att få oss vuxna att förstå vikten av en god 
naturvetenskaplig undervisning för barnen genom hela sin skolgång (tabell 3). 
 
B tror att intresset för naturvetenskap minskar under högstadiet för där blir 
undervisningen för teoretisk.  Det är svårt och många elever som sitter och inte 
förstår och då blir det tråkigt. Det blir för lite experiment när det börjar högstadiet, 
för mycket svår teori och det gör att intresset svalnar menar B (tabell 3). 
 
 C tror att en av anledningarna till att barnens intresse för de naturvetenskapliga 
ämnena minskar i högstadiet är att det blir för svårt för fort och för abstrakt (tabell 
3). 
 
D tror att man kan blir lite lurad när man jobbar på en landsortsskola för man tror att 
barn på landet ska vara intresserade av vad som är omkring sig. När D växte upp var 
det högstatus att gå naturvetenskaplig linje på gymnasiet. Idag finns det så många 
väger till att få ett jobb, förr visste man att om man gått naturvetenskaplig linje på 
gymnasiet kom man in på högskolan. Och hade man en högskoleutbildning så fick 
man jobb på en gång, så är det inte i dagens samhälle. Är det pengar som styr till 
slutresultatet? Sedan är det många barn och ungdomar som inte vill studera idag och 



 

 

14 

 

naturvetenskaplig kunskap måste man plugga mycket för att förstå, för det är ju svårt 
(tabell 3). 
 
Samtliga lärares erfarenhet var att eleverna i deras årskurser tyckte att de var mycket 
roligt med de naturvetenskapliga ämnena. Lärare A, B, och C ansåg att det av olika 
anledningar så minskar barnens intresse för naturvetenskap under högstadiet. Lärare 
D tror att det kan vara ekonomiska orsaker till att barns intresse för naturvetenskap 
minskar när man kommer upp till de senare åren (tabell 3). 
 
5.4 Arbetssätt 
 
Tabell 4. Vilka arbetssätt använder lärarna för de naturvetenskapliga ämnena 
Lärare A B C D 
Arbetssätt Många olika 

arbetssätt 
bl.a. berättar 
teknik  

Nästan bara 
laborativt 

Lite olika 
arbetssätt 
men det blir 
mest 
experiment 

Uppleva och 
undersöka, att 
använda sig av 
naturrutor t.ex. 
Jobbar ofta med 
den 
naturvetenskapliga 
undervisningen i 
teman 

 
 A försöker att inte göra experiment varje gång, A vill inte att naturvetenskaplig 
undervisning ska bli någon form av ”lekstuga”. Det är viktigt att sätta in den nya 
kunskapen i ett sammanhang för att skapa en förståelse hos eleverna. När A har rena 
teoretiska lektioner blandas dessa med lite drama för att barnen ska vara aktiva och 
orka lyssna en hel lektion. Eleverna har även en lärobok som dom jobbar utifrån, den 
är mycket bra anser A. Om man jämför arbetssätt i de naturvetenskapliga ämnena 
och i övriga ämnen känner A att det krävs mer av förberedelse men inte lika mycket i 
efterarbete. Och framför allt tycker A att det är roligare att undervisa i de 
naturvetenskapliga ämnena för att det är väldigt lätt att få eleverna med sig, ett 
oerhört tacksamt ämne, så på det sättet är det ju lätt att undervisa i det (tabell 4). 
 
B försöker att inte ha så mycket teori, nästan ingen teori alls.  Så den 
naturvetenskapliga undervisningen blir nästan som en paus från allt det andra som är 
väldigt teoretiskt. B jobbar mycket med att eleverna får en laboration de ska göra och 
sedan skriva en laborationsrapport. En stor skillnad när B har naturvetenskaplig 
undervisning är att det blir mer rörigt, som lärare måste man stå ut med att det blir 
prat och spring i klassrummet.  B tycker det är viktigt att man får använda sig av alla 
sinnen i undervisningen, eleverna får känna, dofta, se och det fräser lite här och det 
smäller lite där (tabell 4). 
 
C använder sig mycket av att gör saker tillsammans med eleverna i den 
naturvetenskapliga undervisningen. I de övriga ämnena finns det ju mycket mer 
material att tillgå och det gör att det blir lättare att planera denna undervisning. 
Utbudet är mycket större för de vanliga ämnena som svenska, engelska och matte. 
Och sedan tror C att det är så att svenska och so är lättare för där kan vem som helst 
komma och ta över en lektion. Men med den naturvetenskapliga undervisningen 
känner lärare ett motstånd och de vill inte undervisa i dessa ämnen för man upplever 
det som svårt (tabell 4).  
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D anser att det är viktigt att ha barnen med sig. I de naturvetenskapliga ämnena har 
man kommit bort mer från styrningen från böcker. När man har släppt styrningen 
från läromedel kan läraren jobba med det mera spontant, det är en av fördelarna med 
denna undervisning tycker D. D försöker att integrera naturvetenskap med övriga 
ämnen för allting hänger ju ihop. Så är väl nackdelen tycker D att denna skola inte 
har någon kursplan för den naturvetenskapliga undervisningen blir tyvärr mycket 
stundens ingivelse och våra intressen som styr (tabell 4). 
 
Lärare A anser att det är viktigt att inte den naturvetenskapliga undervisningen blir 
till någon ”lekstuga”. Lärare B och C såg på det som att det är viktigast att barnen får 
experimentera för att barnen ska få ett avbrott från den teoretiska undervisningen 
som det är med kärnämnena. Lärare D berättar att eftersom denna skola saknar en 
kursplan för de naturvetenskapliga ämnena är det mycket lärarens intresse som styr 
undervisningen (tabell 4). 
 
6. Diskussion 
 
6.1 Resultatdiskussion 
 
Inställningen till de naturvetenskapliga ämnena ut i skolorna var väldigt varierande 
men samtliga lärare som deltog i denna undersökning ansåg att de 
naturvetenskapliga ämnena är mycket viktiga. Både lärare A och D ansåg att det är 
extra viktigt med tanke på hur det ser ut i vår värld idag. Lärare C menar på att det är 
elementärt det finns överallt omkring oss, i naturen och i vårt dagliga liv. Sjøberg 
(2005) anser att människor idag har en förmåga att bara se till de som 
naturvetenskapen inte lyckas med, som att hitta ett botemedel mot AIDS. 
Människorna som levde på den tiden då elektriciteten uppfanns såg med egna ögon 
den stora framgång som detta var. En lika stor revolution var det för människorna 
som levde när penicillinet kom och denna medicin rädda många människor både på 
den tiden och idag. De naturvetenskapliga ämnena är ju till grund för så mycket i vårt 
samhälle och därför är det ju viktigt att barn får goda kunskaper i dessa ämnen och 
att deras intresse för dessa ämnen hålls brinnande genom hela skoltiden.  
 
Alsop (2003) menar att de naturvetenskapliga ämnena ska vara objektiva och fria 
från värderingar. Men hur ska detta gå ihop just med tanke på vad som händer i 
världen idag. Naturvetenskaplig undervisning behöver lärare som har en positiv 
inställning till dessa ämnen för att kunna föra över detta till sina elever. Detta anser 
jag är extra viktigt idag när det är många känsliga bitar man ska ta upp t.ex. 
miljöförstöring och hur vi ska få ett hållbart samhälle. Lederman & Zeidler (1987) 
anser att det är många bitar som är viktigt för att kunna fånga elevernas intresse för 
naturvetenskap . Lärarens undervisningsmetoder, hur klassrumsklimatet men 
viktigast av allt är lärarens förmåga att delge eleverna sin kunskap. Detta är något 
som lärare A flera gånger poängtera det är viktigt för en lärare som undervisar 
naturvetenskap att själv ha goda kunskaper i dessa ämnen. En av anledningarna till 
att det var så viktigt ansåg A var att det är lätt att hamna i diskussioner som läraren 
inte riktigt annars bemästrar.  Lederman & Zeidler (1987) menar vidare att är läraren 
kunnig och engagerad blir elevens inställning till naturvetenskap positiv. Detta är 
något som både jag personligen samt de lärare som jag har intervjuat till denna 
undersökning är överens om. En positiv inställning till de naturvetenskapliga ämnena 
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hos läraren är viktigt för hur eleven ska uppfatta detta ämne. Echinger (1997) visade 
genom en studie att samarbetet mellan lärare och elever är viktigt i de 
naturvetenskapliga ämnena. Eleverna i denna studie sa att en kunnig, entusiastisk 
och sympatisk lärare höjde deras motivation. 
 
Samtliga lärare som var med i denna fallstudie tyckte att elever i deras årskurser var 
mycket intresserade av naturvetenskap och tyckte att denna undervisning var rolig 
och spännande, men alla lärarna såg också att något händer med den 
naturvetenskapliga undervisningen på högstadiet som leder till att elevernas intresse 
för dessa ämnen svalnar. Lindahl (2003) visar i sin studie att många elever som 
börjar högstadiet förväntar sig att få experimentera när de har naturvetenskaplig 
undervisning. Men eleverna blir besvikna för de möts av katederundervisning och 
stenciler. Jag tror att detta kan vara en bidragande orsak till att intresset svalnar 
under högstadiet, undervisningen motsvarar inte alls elevernas förväntningar. Lärare 
A anser att det beror på att lärarna gör undervisningen för abstrakt.  Detta är något 
som även Sjøberg (2005) anser är en anledning till att barn och ungdomar förlorar 
intresset för de naturvetenskapliga ämnena.  Lärare A menar att lärare i högstadiet 
som har naturvetenskaplig inriktning anser att de är väldigt intelligenta och de vill 
inte förlora denna status och har därför svårt att sänka sig till elevernas nivå. 
Andersson (2001) menar att om läraren kan förstå eller hitta elevernas tankenivå och 
föreställningsvärld kan man därigenom utmana dem på ett lämpligt sätt och då 
skapar vi ett intresse. Detta visar ju på att det är viktigt att läraren kan förstå hur barn 
tänker för att undervisningen ska bli anpassad till eleverna. Det kan vara ytterligare 
en orsak till att barns intresse minskar under denna period. Lärare B anser att det 
beror på att den naturvetenskapliga undervisningen på högstadiet blir för teoretisk 
och svår. Lindahl (2003) visar i sin undersökning att det är ytterligare en av 
anledningarna till att barns intresse för naturvetenskap minskar under högstadiet. 
Hargeraves (1996) menar att lära något nytt handlar om att lämna det välkända 
bakom sig. Om det går bra känner man sig framgångsrik men väcks tvivlet genom 
denna läroprocess kan identiteten få sig en törn. Då anser jag att det kan vara så här 
att under högstadiet börjar sökandet att hitta sin egen identitet blir det då för svårt 
att ta in ämnen som de naturvetenskapliga ämnena för de väcker för mycket tvivel 
inom eleven. Lindahl (2003) skriver om att elever som börjar i högstadiet inte har 
tillräckliga förkunskaper i de naturvetenskapliga ämnena men det har de i övriga 
ämnen och därför är det lättare att hänga med då. Det betyder ju att det är ännu 
viktigare att de har naturvetenskaplig undervisning för barn i de tidigare åren. Detta 
för att ge eleverna en grund att stå på även i dessa ämnen, så det inte eleverna ska 
börja tvivla på sig själva. 
 
I dagens samhälle är inte säkert att du får jobb om du har en naturvetenskaplig 
utbildning. Det finns många vägar till framgång i dag på ett annat sätt än vad det 
gjorde förr. Lärare D tror det kan vara ekonomiska orsaker som styr valet till 
gymnasiet. När lärare D var ung hade naturvetenskap högstatus och 
naturvetenskapliga studier ledde till ett jobb. I dag finns det så många andra vägar att 
gå för att trygga sin framtid och naturvetenskap har förlorat lite av sin status. Vidare 
anser lärare D att elever idag inte är så studiemotiverade och om eleverna väljer 
naturvetenskapliga studier så krävs det en arbetsinsatts för naturvetenskap är inte 
lätt.  Jag anser också att det till stor del kan vara ekonomiska orsaker till att elever 
inte väljer naturvetenskapiga programmet till gymnasiet men jag är tveksam till om 
eleverna har detta i åtanke redan på högstadiet och att detta är orsaken till att 
intresset för naturvetenskap minskar redan där. Jag anser att om eleven har en stadig 
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naturvetenskaplig grund redan när det börjar på högstadiet så blir inte 
undervisningen lika abstrakt och svår och då kommer inte intresset för dessa ämnen 
att svalna på samma sätt under denna period av barnens skolgång.   Det är en 
utmaning som lärare att hålla barns intresse för naturvetenskap brinnande under 
hela skolgången. När lärare B började på sin skola hade de ingen naturvetenskaplig 
undervisning alls och denne har fått kämpa hårt för att få in naturvetenskap på 
schemat över huvudtaget. Det är svårt att hålla motivationen uppe när man möter 
detta motstånd från sina arbetskolleger det gör att den naturvetenskapliga 
undervisningen ofta får stiga åt sidan för undervisning i kärnämnena istället. Detta 
på grund av att de anses mer viktiga än de naturvetenskapliga ämnena. Det är ett 
exempel på en av de första svårigheterna man möter på när man ska ha 
naturvetenskap i skolans tidigare år.  
 
Den största svårigheten med naturvetenskaplig undervisning ansåg lärare A, B, och C 
är material. Både praktiskt material som behövs till experiment men även teoretiskt 
material. Lärare C upplevde även att det inte är något som prioriteras av skolorna att 
köpa in. Lärare D anser att det är svårt att veta vad barn i de olika årskurserna ska 
veta, det handlar ju mest om att skapa en förståelse och ett intresse för kunskapen 
kommer ju sen. Sjøberg (2005) anser att en svårighet med de naturvetenskapliga 
ämnena är att det består av en omfattande mängd kunskap och hur ska lärare kunna 
göra valet mellan vad som är viktigt och vad som är mindre viktigt. Jag anser också 
att det är svårt att planera och utföra bra undervisning när det tar så mycket tid att 
hitta material. Jag tror även att lärare D skulle tycka det vore lättare med 
naturvetenskaplig undervisning om denna skola hade en kursplan för de 
naturvetenskapliga ämnena. Woolnough (1994) anser att det inte spelar någon roll 
hur bra kursplanen är eller vilket material och utrustning som finns om det inte finns 
någon duktig naturvetare som kan delge eleverna sin kunskap och entusiasm. Detta 
håller jag även med om men det kan bli svårt för lärare att känna denna entusiasm 
när det inte finns något material eller kursplan. Det blir svårt att hålla sin egen glöd 
för naturvetenskap levande. Jag tror att det har stor betydelse vilket arbetssätt man 
väljer att använda sig av både när det gäller att göra undervisningen intressant för 
eleverna. Men jag tror även att mitt arbetssätt visar vilken inställning jag har till de 
naturvetenskapliga ämnena. Hargeraves (1996) anser att undervisning och lärande 
handlar mycket om känslor. Det kan ju visa på att det är viktigt vad läraren visar för 
känsla för ett ämne för det förmedlas vidare till eleverna. 
 
Sjøberg (2005) menar att naturvetenskaps undervisngen inte handlar om bara 
kunskap utan omfattar även metoder, arbetssätt och processer. När det gällde 
arbetssätt så skilde sig svaren åt lite mer än under övriga frågor. Lärare A tyckte att 
det är viktigt att den naturvetenskapliga undervisningen inte blir någon lekstuga och 
denne försöker att inte experimentera varje gång. Ett alternativ är att denne använder 
sig mycket av berättar teknik och blandar den teoretiska undervisngen med lite 
drama. Lärare B och C jobbar nästan uteslutande med att eleverna får experimentera 
och sedan skriva en laborationsrapport om dessa. Lärare D anser att det är viktigt att 
få barnen med sig. Vidare anser lärare D att det är skönt att man kommit bort från 
styrningen från böcker. När man släpper styrningen från ett läromedel kan man 
jobba mer spontant med ett ämne anser lärare D. Jag kan hålla med lärare D att 
undervisningen blir mer spontan när man släpper styrningen från läromedel men jag 
anser också att det ställer högre krav på läraren för att man ska ge eleven en 
fullvärdig utbildning krävs det en viss struktur för att man ska veta att man fått med 
alla delar. Jag håller med lärare A om att det är viktigt att den naturvetenskapliga 
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undervisningen inte blir någon lekstuga och jag tror inte på att man ska ha 
experiment varje gång. . Ekstig (2002) menar att det finns ingen enhetlig 
naturvetenskaps metod. Naturvetenskap bygger på observationer, experiment, 
hypoteser, teorier, bevis och logisk slutledning.  Jag tror att man tidigt i 
undervisningen ska börja använda alla olika begrepp för även om eleverna inte lär sig 
vad de olika begreppen betyder har de hört de olika begreppen och då blir det lättare 
för dem när det kommer till högstadiet.  Det kan ju också vara så att om man redan 
under de tidigare åren gör naturvetenskaps undervisning mer teoretisk blir inte 
hoppet så stort när man sedan börjar i högstadiet och då kanske inte intresset hos 
eleverna minskar lika mycket. Eller blir det så att intresset sjunker tidigare om man 
gör undervisningen mer teoretisk redan i de tidigare åldrarna.  
  
6.2 Metoddiskussion 
Valet att göra semistrukturerade personintervjuer var ett bra val tycker jag. Metoden 
medförde att mycket intressant information kom fram. Vidare medförde valet att 
personliga reflektioner och åsikter jag sökte kom fram. Det hade inte vart möjligt få 
genom en enkätundersökning eller genom observationer.  
 
Att samtliga lärare var ifrån landortsskolor var en ren slump och det hade möjligtvis 
gett ett bredare resultat om även lärare från en stadsskola inkluderats. Samtidigt så 
genomfördes inte någon undersökning om lärare på landet ansåg att deras elever har 
ett större intresse för naturvetenskap än vad lärare i städer anser att deras elever har, 
så betydelsen kanske inte är så stor.  
 
Min tanke när jag valde informanter var att en lärare skulle ha naturvetenskaplig 
kompetens och att de andra valdes ut av slumpen, men det visade sig i efter hand att 
flera informanter hade någon form av naturvetenskaplig kompetens, vilket hade 
betydelse för hur resultatet blev. Det hade varit bättre att förts frågat samtliga lärare 
vad det hade för kompetens för att sedan kunna välja ut informanter med flera olika 
inriktningar och någon helt utan naturvetenskaplig kompetens. 
 
6.3 Vidare forskning 
Utifrån resultatet av denna undersökning så verkar det ju som att barn i de tidigare 
åren är väldigt intresserade av naturvetenskap men att det sedan under högstadiet 
händer något med naturvetenskaps undervisning samt med lärarna som får barnens 
intresse att svalna. En vidare undersökning skulle kunna göras för att se vad som 
händer med undervisningen i högstadiet samt hur lärarnas inställning till 
naturvetenskap är i de senare åren. För att se om lärarens inställning har betydelse 
för barnens intresse för de naturvetenskapliga ämnena. 
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 
1. Beskriv skolan du jobbar på?  
    Hur många elever går det på skolan?  
    Vilka årskurser finns? 
2. Hur länge har du arbetat som lärare? 
    Vilken utbildning har du? 
    Har du någon naturvetenskaplig kompetens? 
3. Vilken inställning har du till de naturvetenskapliga ämnena? 
    Hur värderar ni naturvetenskap här på skolan? 
4. Vilka arbetssätt brukar du använda dig av? 
    Finns det några svårigheter med att undervisa i de naturvetenskapliga ämnena? 
    Vad är det som är roligt med att undervisa i de naturvetenskapliga ämnena? 
    Integrerar du naturvetenskap med övriga ämnen? 
    Är det några skillnader när undervisar naturvetenskap jämfört med övriga ämnen? 
5. Hur är elevernas intresse för naturvetenskap? 
    Hur väcker man barns intresse för naturvetenskap? 
    Varför tror du det är färre elever som väljer Naturvetenskapliga programmet? 
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