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Abstract 
The purpose of this diploma work is to investigate how leisure time reading habits of students 
affect their grades, understanding of concepts of science and language handling. A group of 
75 pupils in the 8th grade gave written answers to questions about their reading habits and 
presumed autumn grades in the subjects Swedish and Science. They were also asked to 
explain some scientific concepts, compare the difficulty level of science to that of other 
school subjects and rate their interest in science 

The survey shows a variation in writing skills that has no actual connection to reading habits. 
The majority fails to explain the given concepts even from an everyday point of view. 
Students who don’t read at all or only read comic books achieves poor results in the survey as 
well as low grades and students who read every day achieves high grades. In the matter of 
understanding of concepts of science and language handling it doesn’t seem to matter whether 
a student is reading every day or more seldom. It appears that the most important factor in this 
case is the student’s interest in science. 
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Sammanfattning 
Avsikten med detta examensarbete är att få en uppfattning om hur elevers läsvanor på fritiden 
påverkar deras betyg, naturvetenskapliga begreppsförståelse och språkbehandling. En grupp 
om 75 elever i år 8 fick skriftligt redogöra för sina läsvanor och förmodade höstterminsbetyg i 
svenska samt i de naturvetenskapliga ämnena. De ombads även förklara några vetenskapliga 
begrepp och sätta de naturvetenskapliga ämnenas svårighetsgrad i förhållande till övriga 
ämnen i skolan samt gradera sitt intresse för de olika naturvetenskapliga ämnena.  

Undersökningen visar en varierande kvalitet beträffande elevernas skriftspråk utan egentlig 
koppling till läsvanor. En majoritet har svårt att förklara de angivna begreppen ens ur 
vardaglig synvinkel. De elever som inte läser alls eller endast seriemagasin har dock till 
övervägande delen svaga prestationer i undersökningen och låga betyg, medan kopplingen är 
tydlig mellan goda läsvanor och höga betyg. I fråga om begreppsförståelse och 
språkbehandling tycks det inte spela så stor roll om eleven läser ofta eller ibland. Den tyngst 
vägande förutsättningen verkar istället vara intresse. 

Nyckelord: Läsvanor, naturvetenskapliga begrepp, betyg, språkbehandling 
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Förord 
Hösten 2002, då detta arbete påbörjades och undersökningen gjordes, var jag lärarstuderande 
med matematik och NO som undervisningsämnen men med ett intresse för språk och 
språkbehandling. När jag nu efter några år som yrkesverksam lärare avslutar mitt 
examensarbete kan jag konstatera att dess frågeställning snarare ökat än minskat i aktualitet. 
Detta illustreras av ett par nya rapporter som jag utökar mitt underlag med. 

Forshaga, maj 2008 
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Inledning 
Historiskt har det skrivna ordet varit föremål för många tankegångar, där människan knutit an 
till olika fenomen i naturen. Kunskapen att tolka skriftspråket var inte allas egendom, men har 
med tiden blivit en viktig del i det moderna samhällets ökade behov av kommunikation. 

Bakgrund 
Jag hade under min praktik märkt att många elever hade svårt för NO-ämnen och att deras 
språkliga förmåga i allmänhet inte var vad jag ansåg att man kunde förvänta sig av elever i år 
7-9. Jag började då fundera över hur ungdomars läsvanor såg ut på fritiden. Hade dessa 
förändrats till det sämre och kunde det finnas ett samband mellan läsvanor och prestationerna 
i NO-ämnen? Tidigare forskning visar att det fanns fog för mina funderingar. 

Enligt Johnsson-Smaragdi & Jönsson (2002) var andelen 15-16-åringar, som läser böcker 
regelbundet, jämförbar 1998 och 1989 men andelen som inte läser alls hade ökat till det 
dubbla under perioden; från 13 till 24 procent. Vid en jämförelse ur genusperspektiv 
konstaterades att andelen flickor som inte läser böcker ökat markant mellan de två 
undersökningarna, men att pojkarna ändå var dubbelt så många som flickorna. PIRLS-
undersökningen från 2001 (Skolverket 2007c) ger samma siffror för fjärdeklassare och av 
denna framgår också att 44 procent läste bok varje dag eller nästan varje dag. Om man tar 
hänsyn till att fjärdeklassare befinner sig i den s.k. ”bokslukaråldern” så borde något färre av 
eleverna i år 7-9 vara så flitiga bokläsare. PISA-undersökningen från 2000 (Skolverket 2001a) 
visar att den siffran för femtonåringar hamnar på 33 procent men att andelen som inte läser 
alls på fritiden är så hög som 36 procent. Även i denna rapport redovisas dubbelt så stor andel 
pojkar som flickor i gruppen som inte läser. 

I ett internationellt perspektiv är svenska elevers läsförmåga något över genomsnittet 
samtidigt som svenska pojkars förmåga att reflektera över och bedöma texter är klart sämre. 
(Skolverket 2001a). Dessa elever har också sämre resultat i de naturvetenskapliga PISA-
testerna. Skolverket konstaterar även i övrigt ett tydligt samband mellan läsförmåga och 
naturvetenskapligt kunnande. Dessutom ser man att ju mer frivillig läsning en elev ägnar sig 
åt desto bättre lyckas den med uppgifterna i såväl läsning som matematik och naturvetenskap. 

Det föll sig naturligt att undersöka huruvida min elevgrupp skulle prestera samma resultat 
som i den redovisade forskningen, då denna tycktes bekräfta mina misstankar. 
Frågeställningarna fick därför bli: 

Finns det ett samband mellan den undersökta elevgruppens läsvanor och 

• betyg? 

• förståelse för naturvetenskapliga begrepp? 

• språkbehandling? 

 

Metod  
För att få ett underlag för undersökningen lämnades en enkät ut till 75 elever i år 8 då det var 
denna årskurs som jag praktiserade i. Detta skedde under ett lektionstillfälle som de på 
praktikskolan kallar ”skolans val” och som nu kunde vikas helt åt enkäten. Denna behandlade 
frågor om deras generella läsvanor samt allmänna relation till böcker för att undersöka en 
möjlig koppling mellan goda läsvanor och bra betyg i NO-ämnen. Eftersom dessa elever ännu 
inte erhållit några betyg fanns även frågor om vilka höstterminsbetyg eleverna förväntade sig 
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i de naturorienterande ämnena men även i svenska språket. Utgångspunkten var dock att 
betygssamtal hade ägt rum och elevernas svar därför skulle vara rimliga. I enkäten ställdes 
även frågor som avsåg att kontrollera förståelsen av vissa naturvetenskapliga begrepp i ett 
försök att koppla begreppsbildningen till läsvana.  

Denna undersökningsmetod kan anses vara kvalitativ, då den saknar flervalsfrågor och i 
stället inriktar sig på att få elever att formulera egna svar på enkätfrågorna. Det som främst 
begränsade antalet möjliga enkäter var detta examensarbetes ringa omfattning. Ur ett 
kvalitativt perspektiv är urvalet ändå väl stort och gav således ej möjlighet till någon djupare 
analys. Eftersom det inte var möjligt att undersöka hela populationen ”högstadieelever” 
valdes en miniatyr av populationen, nämligen samtliga 8: or i ett specifikt arbetslag. 

Man får en god uppfattning av elevers språkhantering vid personliga intervjuer, men enkäter 
med öppna frågor kan ge en bild av elevernas förmåga att formulera det skrivna ordet. Min 
avsikt var att kunna göra jämförelser med PISA-undersökningarna. 

Valet av begrepp som skulle förklaras skedde med utgångspunkt från elevernas NO-böcker 
och tillhörde de ord de kunde förväntas ha mött i sin undervisning. Frågornas utformning ges 
av enkäten i bilagan. 

 

En närmare granskning av skolverkets studier 
Jag har tittat på några olika studier där de för mig intressanta färdigheterna hos skolbarn och 
skolungdom kartlagts. PISA är en serie internationella studier som riktar in sig på 
kunskaperna i läsning, matematik och naturvetenskap. PIRLS behandlar läsförmåga medan 
TIMSS studerar matematik och naturvetenskap. Gemensamt för dessa studier är att de 
observerar en trend med försämrade kunskaper samtidigt som spridningen i resultat hos de 
svenska eleverna är liten i ett internationellt perspektiv (Skolverket 2001a). Dessutom har jag 
funnit intressanta resonemang i Skolverkets rapport Nationella kvalitetsgranskningar 1998, 
där man bland annat undersökt i vilken omfattning svenska skolor använder läs- och 
skrivprocessen som ett led i undervisningen. Denna undersökning motiveras av att kursplanerna, även 
i andra ämnen än språk, förutsätter ett sådant arbetssätt. 

PISA 
I denna internationella undersökning rörande läsförståelse, matematiskt kunnande och 
naturvetenskapligt kunnande, deltog 32 länder med sammanlagt nästan 17 miljoner elever. I 
Sverige testades 5000 15-åringar. I PISA-2000 stod läsförståelsen i fokus. Skolverket (2001a), 
konstaterar att svenska elever i ett internationellt perspektiv har svårt att reflektera över och 
bedöma texter. Detta visade sig genom de frågor de själva skulle formulera svar på. Man 
noterar också att Sverige är det land där prestationsskillnaderna mellan flickor och pojkar i 
läsförståelse är störst och menar att pojkars läsförmåga måste ägnas särskild uppmärksamhet. 
Man ser också ett tydligt samband mellan prestationerna i matematik- och 
naturvetenskapsmomenten och resultatet av läsförståelsen: 

Uppgifterna i matematik och naturvetenskap i PISA innehåller mycket mer text jämfört med tidigare 
studier. Analyser visar att ca 70 procent av variationen i matematik och 76 procent av variationen i 
naturvetenskap kan förklaras av resultatet i läsförståelsetestet. Detta innebär att god läsförmåga kan ha en 
avgörande betydelse för hur en elev klarar prov i matematik och naturvetenskapliga ämnen och det visar 
hur viktigt det är att alla svenska elever uppnår en hög grad av läsförståelse (2001b:19) 

En konsekvens av ovanstående är att flickor presterar bättre i biologi där böckerna innehåller 
större textmassor, menar man, medan pojkarna klarar fysiken relativt sett bättre. Skolverket 
(2001a) slår även fast att sambandet mellan intresset för läsning och prestationer i testerna är 
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tydligt. När man jämför med tidigare studier kan man också se att Sverige relativt andra 
länder har en särskilt tydlig koppling mellan en förändring i läsintresse och förändring i 
läsprestation. Skolverket ser här en utmaning för den svenska skolan i att stimulera till ökad 
fritidsläsning. Man formulerar dessutom en fundering kring läsförståelsen: 

Kanske betonas förmågan att uttrycka sig, att artikulera bedömningar, ta ställning och kritisk reflektera 
för svagt i svensk undervisning?  (2001b:18) 

Hemförhållandena granskas också PISA-2000 och bland annat frågar man om antalet böcker 
som eleverna omges av i sin hemmiljö. Det visar sig som väntat att det här finns ett samband 
mellan många böcker och bra resultat. Med många böcker i hemmet har man normalt vuxna i 
familjen med en positiv syn på läsande (Skolverket 2001a). Goda familjeförhållanden är 
också en framgångsfaktor. Sammanfattningsvis presterar svenska 15-åringar över 
genomsnittet i alla delar av undersökningen och i naturvetenskap har sju länder bättre resultat. 
För alla tre undersökta områden fanns dessutom en överensstämmelse mellan betyg och 
resultat i studien. 

I 2006 års PISA-undersökning visar det sig att de svenska 15-åringarnas kunskaper i 
naturvetenskap försämrats relativt övriga deltagande länder. Skolverket (2007) konstaterar att 
undersökningen skiljer sig från de båda tidigare från 2000 och 2003 genom att fler aspekter av 
naturvetenskaplig kunskap testas. När man väger samman alla aspekter halkar Sverige ned 
från en placering i toppen till en nivå mitt i fältet av alla deltagande länder.  
Undersökningen av läsförståelse ger oförändrat utfall både i absoluta tal och relativt övriga 
och Sverige hamnar på elfte plats av 57 deltagande länder. De fem procent av svenska elever 
som presterar sämst har dock blivit svagare. Skillnaden mellan pojkar och flickor, som 
konstaterades i PISA 2000, består.  

PISA-undersökningarna har även studerat hur elevernas intresse för ett ämne påverkar 
testresultaten. I PISA-2000 (Skolverket 2001a) konstaterades att de elever som uttryckt ett 
stort intresse för matematik också presterade bättre i testerna i matematik. Motsvarande 
jämförelse mellan intresse för naturvetenskap och resultat i den naturvetenskapliga delen av 
undersökningen genomfördes i PISA-2006 (Skolverket 2007a). Även här visade det sig att de 
mest intresserade lyckades bäst. 
  

PIRLS 
De tendenser som ovan nämnda studier visar, ter sig än mer oroande mot bakgrund av den 
senaste undersökningen i serien PIRLS vars resultat offentliggjordes under november 2007. 
Undersökningen utfördes våren 2006 där 4000 elever från 150 slupmässigt utvalda skolor i 45 
länder deltog. Både elevers läsförståelse, skolans undervisning samt elevers attityder till 
läsning och deras läsvanor undersöktes. Man kan se en tydlig minskning av antalet goda och 
mycket goda läsare, det vill säga de som klarar en mer avancerad text, bland våra 
fjärdeklassare jämfört med jämnåriga i andra länder. Sverige intar en sjundeplats med 
Ryssland, Hongkong och Kanada i topp. I PIRLS 2001 kom Sverige högst upp av 35 länder. 

 

TIMSS 
TIMSS är en undersökning av kunskaperna i matematik och naturvetenskap hos 
åttondeklassare i 50 länder eller regioner spridda över hela världen. I Sverige deltog 4300 
elever fördelade på 160 skolor. Skolverket (2005) jämför det svenska resultatet med två olika 
grupper av länder. Dels tittar man på hur övriga deltagande i den s.k. 20-landsgruppen 
(OECD, EU, Ryska federationen och Singapore) presterat och dels betraktar man den grupp 
av 16 länder som deltog i den föregående upplagan av studien som genomfördes 1995. I båda 
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grupperna hamnar det svenska resultatet på genomsnittet, vilket jämfört med 1995 är en tydlig 
nedgång, både i matematik och i naturvetenskap. 1995 låg Sverige på en tredje plats, klart 
över genomsnittet, i NO-delen av studien. 2003 halkade vi ned till en åttondeplats bland de 16 
länderna. 

Nationella kvalitetsgranskningar 1998 
Skolverket redovisar i sin rapport Nationella kvalitetsgranskningar 1998 en undersökning av 
hur läs- och skrivprocessen används i undervisningen i svenska skolor. Man har i runda tal 
besökt en procent av alla skolor i åren F-12 (förskola till år 12) under en till tre dagar. Dessa 
”nedslag” gav få exempel på att läs- och skrivprocessen används som ett verktyg för lärandet i 
alla ämnen. Man ser dock att det förekommer i mycket större utsträckning under år F-6 än 
under år 7-12. Detta innebär att de flesta elever efter år 6 endast möter läs- och 
skrivutvecklande aktiviteter på lektionerna i svenska. Skolverket hävdar att språkandet måste 
utvecklas inom varje ämnes ram. Termen språkande är hämtad ur Det flerstämmiga 

klassrummet (Dysthe, 1996) där den används för att sammanfatta aktiviteterna tala, lyssna, 
skriva och läsa. Dysthe driver tesen att inlärningsprocessen stärks av att formulera sig i skrift 
och tal och  skolverket framställer skrivprocessen som det viktigaste instrumentet för 
elevernas hela lärande.  

Man menar att det vilar ett tungt ansvar på lärare att hjälpa elever bli medvetna om och 
kunniga i de olika ämnenas språkbruk och terminologi. Skolan skall under alla 
grundskoleåren stödja elevernas utveckling av tal, läsning och läsförståelse samt 
skrivutveckling. Skolverket förespråkar det flerstämmiga klassrummet, där eleverna tar hjälp 
av varandra i diskussioner kring olika företeelser, med utgångspunkt från det vardagliga för 
att så småningom nå det mer komplicerade. Samtal, lyssnande, skrivande och läsande utgör 
språkets och kunskapsbildandets fyra stöttepelare säger man.  

Under sina skolbesök kunde skolverket urskilja tre miljöer som man betecknar A-, B- och C. 
Det som skiljer dessa åt är på vilket sätt läs- och skrivprocessen ser ut, samt i vilken mån den 
praktiseras. 

I en A-miljö arbetar man mer systematiskt och medvetet med läs- och skrivprocessen sett ur 
ett utvecklingsperspektiv. Det läggs tyngdpunkt på elevers kommunicerande, vilket stärker 
deras läs och skrivutveckling. Läs och skriv är ett aktivt verktyg. Detta återfinns 
huvudsakligen i F-6 och i någon mån i 7-9. Man jobbar med ämnesintegrerade teman. 
Material kan hämtas ur faktaböcker från skolans bibliotek, kombinerat med avsnitt ur 
adekvata läromedel. Texter är anpassade efter elevernas aktuella kunskapsnivå. Elever 
producerar egna texter som används i undervisningen. Egen bänkbok eller högläsning vävs in. 
Lärare och elever har god hjälp av bibliotekarien för att få böcker till temat. Arbetet kan både 
bedrivas i helklass eller i mindre grupper. Samtalande, skrivande, lyssnande och läsande går 
hand i hand. Språket fungerar som ett medel att lära, förmedla och förstå, oavsett ämne. 
Planeringsböcker används också, där eleven själv får teckna ned vad som skall göras under 
veckan. Alla gör sedan sin egen utvärdering, muntligen eller skriftligen. 

I en B-miljö är arbetssättet inte lika systematiskt utnyttjat utan används bara i språkämnen. 
Normalt jobbar man inte ämnesintegrerat i denna miljö. Man använder nästan enbart 
färdigproducerade läromedel. Texter som används kittlar sällan eller aldrig elevernas 
nyfikenhet eller fantasi. De är ofta faktaspäckade och för svårlästa. Eleverna är dock relativt 
delaktiga även om i läraren regel bara pratar med en elev i taget och övriga är tysta. Läraren 
leder samtalen. Det finns i princip två mottagare för vad eleven skriver och läser nämligen 
läraren och eleven själv. 
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I en C-miljö förekommer inte läs och skrivprocessen i någon nämnvärd omfattning. Eleverna 
reproducerar i stort sett enbart vad andra sagt och tänkt. De skriver av från tavlan, från böcker 
de inte får skriva i och fyller i svar på frågor i övningsböcker. Egen produktion sker enligt 
färdiga ramar. Sällan används samtal, läsande och skrivande för att reflektera över nyvunnen 
kunskap. Varje ämne står i centrum utan någon ämnesintegration. Skönlitteratur används 
sällan eller aldrig. Ensidighet råder vad beträffar texterna. Läromedelsstyrda eller tysta 
lektioner är normen. Elever eller lärares egna erfarenheter ventileras inte, om inte boken 
efterfrågar detta. C-miljön är vad man kallar ”pluggskola”. En viktig orsak till brist på bra och 
lämpliga texter är avsaknad av fungerande bibliotek med ibland total avsaknad av 
bibliotekarier. Ett helhetsperspektiv på elevers läs och skrivutveckling under elevens hela 
skolgång saknas. 

Det finns naturligtvis en rad mellanformer av dessa tre miljöer. En anledning, hävdar man, till 
att det inte finns fler A-miljöer är lärarnas okunskap om läs och skrivprocessens betydelse 
under hela skoltiden. Alla lärare måste inse att de har ett ansvar som språkförmedlare. 
Oklarheter i kopplingen mellan de nationella styrdokumenten och vardagsverksamheten i 
skolan är också en trolig anledning till A-miljöernas ringa omfattning. Här har rektorerna en 
viktig roll att fylla som goda pedagogiska ledare. 

Hur skall vi få bukt med denna skevhet mellan de tre inlärningsmiljöerna? Skolverket föreslår 
bland annat följande: 

• Se läs- och skrivinlärning ur ett F-12 perspektiv. 

• Att naturvetenskapliga ämnen ansvara för berättande, beskrivande, instruerande, 
förklarande, utredande och argumenterande texter om naturvetenskapliga fenomen. 

• Inse att den sociala aspekten, kommunikationsaspekten, genreaspekten och 
framställningsaspekten är central. 

• Att läs- och skrivutveckling inte bara skall förekomma i svenskundervisningen. 

• Att skolbiblioteket är ett resurscentrum i undervisningen och måst få en egen budget. 

• Att lärarutbildningen är minst lika viktig som läkarutbildningen, där lärarpraktiken 
inte borde ses som mindre resurskrävande än läkarnas, om samhället vill se 
professionella lärare åt kommande generationers barn. 

 

Vad säger skolans kursplaner? 
Det är lätt att inse att läs- och skrivprocessen är ett nödvändigt verktyg i undervisningen i de 
naturorienterande ämnena om kursplanernas mål ska uppfyllas. Bland de mål eleven ska 
sträva mot finns utvecklandet av en förmåga att ta ställning baserat på kunskaper och 
erfarenheter från naturvetenskapen samt att vara kritisk och konstruktiv i sina resonemang 
samtidigt som man respekterar och försöker förstå andras ställningstaganden. En annan 
strävan är att eleven ska lära sig att se mönster och strukturer som kan förklara den värld vi 
lever i. Detta ska ske med hjälp av såväl muntliga som skriftliga och undersökande aktiviteter. 

Även när det gäller de mål som ska vara uppnådda efter nionde skolåret finns en tydlig 
koppling till språkandet. Eleverna: 

• förväntas kunna presentera resultatet av vetenskapligt arbete både skriftligt och 
muntligt, 
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• ska, förutom de vetenskapliga förklaringarna till naturfenomen, också ha kännedom 
om hur konst, skönlitteratur, myter och sagor behandlar dessa, 

• ska förstå skillnaden mellan sådant som är vetenskapligt belagt och åsikter som bygger 
på människors olika värderingar, 

• ska kunna ta ställning i och argumentera miljö-, hälso- och samlevnadsfrågor utifrån 
ett naturvetenskapligt perspektiv. 

Man kan notera att kursplanerna för de naturorienterande ämnena kräver viss kännedom om 
litteratur som inte är strikt fackorienterad. 

Ur högskolans perspektiv 
Med försämrade kunskaper i naturvetenskap från år 7-9 kan man misstänka att nivån efter 
gymnasiet också sjunker. Detta i sin tur skulle kunna vara en orsak till de senaste årens 
sjunkande studieresultat hos de tekniska högskolornas teknologer och därmed även en allt 
lägre examinationsgrad (Högskoleverket 2002) Man skulle kunna tänka sig en försämrad 
förmåga att hantera de, relativt gymnasiet, avsevärt större textmassor som skall behandlas och 
penetreras. 

Att förkunskaperna i matematik försämrats har, idag (2007), accepterats som ett faktum och 
ett problem. Mot bakgrund av bland annat Matematikdelegationens betänkande (SOU 
2004:97) pågår två nationella satsningar; Matematiksatsningen inom högre utbildning och 
Samverkan högskolan/gymnasieskolan som fokuserar på övergången mellan gymnasieskola 
och högskola och tillsammans skapat webbplatsen mattebron.se.  

Beträffande fackämnen finns ingen motsvarande satsning på att förbättra förkunskaperna även 
om problemet diskuteras i viss mån. I en uppsats vid Lunds Tekniska Högskola (Austrell m.fl. 
2001) behandlas problemet med att allt fler studenter har sämre förkunskaper i mekanik. 
Högskoleverket (2003) uppmärksammar samma tendens i samband med utvärderingen av 
kemiutbildningarna vid svenska universitet och högskolor där man konstaterar försämringar 
inom ämnena kemi, fysik och matematik. 

Litteraturgenomgång 
Språket och naturvetenskapen på samma palett 
Svein Sjöberg (2000) resonerar kring naturvetenskaplig begreppsbildning. Han refererar till 
utvärderingar gjorda av Skolverket (1993, 1996) som visar att elever ej på ett tillfredställande 
sätt kan söka i givet källmaterial och att deras begreppsbildning i de naturvetenskapliga 
ämnena är otillfredsställande. Vi är på väg att hamna i något som Sjöberg kallar 
naturvetenskaplig analfabetism om inget görs. Ur undersökningarna kunde man läsa att elever 
har svårigheter att skilja vardagligt och naturvetenskapligt sätt att betrakta objekt och 
fenomen. Sjöberg hävdar också att läroböckerna är teoretiskt mindre krävande, och i större 
utsträckning innehåller vardagliga företeelser med miljöfrågor i centrum. 

Naturvetenskaplig begreppsförståelse är användbar inte bara för studier i NO-ämnen utan 
även för förståelse av det vardagliga språket. Sjöberg (2000:50) säger att ”Språket bär med sig 
forna tiders vetenskap och teknologi” och menar att det vardagliga språket modifieras med 
hjälp av kända naturvetenskapliga begrepp eller tekniska påfund, så att ett redskap för tanken 
skapas. Begrepp kan till exempel hämtas från mekanik och astronomi, samt olika 
naturfenomen och kroppsdelar, påpekar Sjöberg, och med hjälp av dessa kan egenskaper och 
känslor beskrivas på ett mer målande och uttrycksfullt sätt. Han menar att man även skapar 
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modeller med ordens hjälp för öka begripligheten i det obegripliga och svåra, och göra detta 
något mer begripligt, genom att närma sig den vardagliga kunskapen som man bättre kan 
relatera till. Kunskapsbyggande måste ha sin grund i det redan kända för att ge en kognitiv 
struktur som kan ge vetenskapen ett ansikte.  

Ur språk och kultur växer vetenskapen som sedan ger tankar och metaforer tillbaka, som ”i 
ekonomin finns ett svart hål”, ”allt är relativt”, och ”det är grus i maskineriet”. Vi använder 
oss alltså av olika språkliga bilder, metaforer, som enligt Sjöberg (2000:52) utgör ”själva 
essensen i vårt sätt att tänka”. De naturvetenskapliga ämnena måste betraktas som 
kulturämnen och att dessa leder oss till allmänbildning slår han fast. (Sjöberg 2000). 

 

Språket och kunskapsbildningen 
Bland författare som funderar över språkets betydelse för kunskapsbildningen finner man 
Kent Larsson. Enligt Larsson (1995) bör man se kunskap som frukten av en lång och 
mödosam historisk process och att individen är liten i denna process, men utan individerna 
skulle ingen kunskap bli till. Vi som individer föds in i ett historiskt sammanhang och övertar 
omgivningens sätt att se på världen, men att vi har möjlighet att göra oss fria denna 
”horisontlöshetens seende” där språket är vägen till kunskapen. ”Språkkunnande är förmåga 
att i språket uppleva eller uppmärksamma världen” (Larsson 1995:22). 

Larsson gör liknelsen att kunskapsbildaren är en bergsklättrare, där denne under sin klättring 
får en allt bättre utsikt och därmed en påverkan på ”förståelsehorisonten”. Den som saknar 
horisont ser därmed inte tillräckligt långt och överskattar det närliggande.  

Det är i skolan som barnen kan utveckla sin förståelsehorisont vilken medger en fortsatt 
utveckling av ny kunskap och förståelse. Sensmoralen i författarens liknelse blir att det 
ständiga sökandet och reflekterandets princip är en faktor i kunskapen. När vetenskaps- 
männen för längesedan insåg att jorden var rund och att solen var i centrum, togs de inte på 
allvar av folket samtidigt som de bannlystes av Påven. Larsson menar att den som för länge 
uppehåller sig på en av bergets många avsatser, och tror sig se hela världen, stagnerar i sitt 
tänkande. Blicken måste riktas uppåt, beredd att klättra vidare till nya utsikter för att inte 
kunskapen skall konserveras. Han anger tre moment i kunskapsbildningen:  

1. Titta – man ser enskilda fakta och bekräftar den givna förståelsehorisonten. 

2. Utforska – man lägger pussel och löser gåtor och försöker att den vägen klarlägga och 
precisera sin förståelsehorisont. 

3. Reflektera – man söker, prövar, granskar, begrundar, ifrågasätter och försöker den 
vägen vidga och förändra sin förståelsehorisont. 

 

Dessa moment bidrar till att motverka att klippavsatserna kommer att bära människor som 
”förtvinar till grottboende och spjutkastande vildar” (Larsson 1995:18). Författarens syfte 
med sin liknelse är att visa vikten av inlärning och kunskapsbildning samt peka på viktiga 
förhållanden om man vill förstå vad språk och vetenskap är och kunna följa 
kunskapsbildningen inom en viss vetenskap. Dessa insikter tenderar att minska den 
”grottboendebetingade tarvlighet” som stundtals visar sig i svensk kunskapsdebatt, enligt 
Larsson. Han ser det självklart att skriften och skrivandet bör ges stort utrymme i skolan för 
att öka elevens språkliga utveckling. Språket är ingen neutral samling ord utan ger uttryck för 
en specifik världsbild, där varje språk har sin utgångspunkt i en tradition, och ger oss både 
historiskt grundad kunskap samt glasögon att betrakta världen genom. Att lära sig ett språk är 
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enligt Kent Larsson att tillägna sig en världsbild och bli en del av en existerande gemenskap. 
”Den som odlar sin språkliga förmåga är alltid i färd att förstå” (1995:52). Skrivandet kan ses 
som träning av tankens uthållighet. Larsson använder sig av Newtons tröghetslag för att 
poängtera vikten av en språklig kraft och kreativa impulser för att kunna utveckla en 
livsvärld, där erfarenheter ger liv åt den egna förståelsen. När ordet är självbärande krävs 
inget objekt anser han. Språkkunnandet är förmågan att föreställa sig. Den individuella 
verklighetstolkningen kommer ur den personliga språkprocessen (Larsson 1995). 

Larsson formulerar även tre dimensioner av språkförmåga: 

1. Språk som tänkande 

2. Språk som kommunikation 

3. Språk som social praktik 

Sandqvist och Teleman (1989) talar om vikten av språkinlärning i skolans alla moment.  I 
denna förespråkas att skolan skall stödja eleven enligt: 

1. Skolan skall vara en stimulerande språklig miljö, där elevens språkliga aktivitet kan 
inlemma fler dimensioner av offentligt språk. 

2. Skolan skall ge kunskap om språk och språkfunktion. 

Språkanvändning sker på många plan och i alla ämnen genom läsning, föreläsning, skrivande 
problemlösning, i grupp eller enskilt, muntligt eller skriftligt. Kunskap och insikt vaccinerar 
mot improduktiva fördomar. Hela skolan måste vara ett forum för skrivande, läsande och 
talande enligt Sandqvist och Teleman (1989). 

 

Vygotskij och språket 
 

En vardaglig begreppsförståelse är en förutsättning för att en vetenskaplig begreppsförståelse 
ska kunna utvecklas hävdar Vygotskij (2001). Detta stödjer antagandet att goda läsvanor 
främjar den vetenskapliga begreppsförståelsen och då även den naturvetenskapliga. Om ordets 
betydelse uttrycker Vygotskij sig på detta poetiska sätt: 

Medvetandet avspeglar sig i ordet, så som solen i en liten vattendroppe. Ordet förhåller sig till 
medvetandet som den lilla världen till den stora, som en levande cell till organismen och som atomen till 
kosmos. Så är det också medvetandets lilla värld. Det meningsfulla ordet är det mänskliga medvetandets 
mikrokosmos. (Vygotskij 2001:474) 

I våra kursplaner märks tydligt Vygotskijs tankar kring språkets betydelse i 
kunskapsprocessen. Att hans idéer influerat dagens pedagogik konstaterar även Gunilla 
Lindqvist, forskare vid Karlstads universitet, i förordet till den svenska översättningen av 
Vygotskijs kanske viktigaste verk Tänkande och språk (2001). Hon skriver om orsaken till 
Vygotskijs popularitet idag: 

... Dessutom är Vygotskijs idéer högst relevanta för pedagogik och andra tillämpningar. Men den kanske 
viktigaste faktorn är att många forskare i väst och kanske främst i USA, har sökt efter nya teoretiska 
idéer, och då har Vygotskijs teorier stämt överens med deras krav. Det råder inget tvivel om att intresset 
för Vygotskijs texter har haft ett viktigt och positivt inflytande på den samtida utvecklingspsykologin och 
pedagogiken. (Vygotskij 2001:16) 

Vygotskijs teori om tänkande och språk är dialektisk. Den ena delen utvecklas i samspel med 
den andra, och där alltså tänkande och språk går hand i hand. Han utgår ifrån språket som en 
psykologisk och kulturell produkt.  
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Barnens språk utvecklas från en yttre till en inre form av tal, och har en egocentrisk 
mellanform. Denna spelar en viktig roll för barnets handlingar, och är ett steg på väg mot inre 
tal. Han menar att det egocentriska talet hjälper till vid problemlösning, och visar i sina 
undersökningar att andelen egocentriskt tal hos barnet ökar när det ställs inför något problem.  

Han likställer den vuxnes inre tal med förskolebarnets vana att tala till sig själv. Det är sedan 
det inre talet som binder ihop och lägger grunden till barnets tankestrukturer. I motsats till 
Piagets teorier hävdar Vygotskij att barnet föds som en social varelse, där språket är en länk 
för kommunikation med andra människor och att denna kommunikation utgör själva språkets 
grundval.  

Han hävdar samtidigt att det är genom andra man lär känna sig själv. Enligt Vygotskij är 
förmågan att förstå och tillägna sig orden en högst komplicerad process. Det lilla barnet 
kopplar först ihop föremålen med vissa ord, d v s. tillägnar sig en yttre språkstruktur, och att 
språkutvecklingen sedan sker i etapper under individens utveckling, den s k. ontogenesen. 

Det är föremålens egenskaper och barnets erfarenheter av föremålen som ger 
begreppsutvecklingen när förståelsen och språket utvecklas. Han skiljer ut tre huvudfaser som 
han kallar synkretistisk, komplex och begreppslig fas.  

I den första fasen skapar barnet en subjektiv relation mellan olika saker i dess omgivning och 
föreställningsvärld. I den andra fasen bli relationen mellan saker mer konkret om man ser till 
egenskaper hos dessa som t e x form eller färg. De vardagliga begreppen är de barnet skaffar 
sig i sitt dagliga liv och som byggs på empirisk erfarenhet, medan vetenskapliga begrepp är av 
teoretisk art. Ordens betydelse kommer sedan ur samspelet mellan tanke och tal.  

Skolans undervisning skall leda till att dessa två begreppstyper möts. Inlärningen sker som en 
social process där alla aktörer blir delaktiga i den gemensamma kulturen. De erfarenheter 
barnet har måste konfronteras med de vetenskapliga begreppen vid rätt tillfälle, när barnet är 
moget och mottagligt för kunskapen, för att en utmaning av tänkandet skall ske. Han kallar 
detta den närmaste utvecklingszonen.  

Ett ord utan någon betydelse är dock inget ord, istället ljud utan innehåll. Ett ord utan 
betydelse tillhör inte ”ordets rike” enligt Vygotskij. Om barnet behärskar de vetenskapliga 
begreppen, sker en automatisk påverkan på, och förhöjning av förståelsen av de vardagliga 
begreppen. ”Tanken uttrycks inte i ordet utan fullbordas i ordet… Förhållandet mellan tanke 
och ord representeras inte av ett ting utan av en process.” (2001:13) 

De vetenskapliga begreppen utvecklas från den nivå dit barnets spontana, och vardagliga 
begrepp ej ännu nått upp. Han hävdar att de spontana begreppen utvecklas nedifrån och upp, 
samt att de vetenskapliga begreppen alltså går den motsatta vägen, uppifrån och ner.  

De vardagliga begreppen måste komma till en viss tröskelnivå innan barnet har en chans att 
tillägna sig de vetenskapliga dito och bli medveten om deras innebörd. De vetenskapliga 
begreppen går i riktning mot det barnet ännu inte lärt sig, ett steg i utvecklingen som komma 
skall, och föregår alltså denna. Med andra ord säger Vygotskij att dessa begrepp spelar en 
särdeles viktig roll i barnets utveckling på det rent intellektuella planet. Han jämställer denna 
utveckling med det som sker då man tillägnar sig ett nytt språk som är skiljt från 
modersmålet.  

Vygotskij konstaterar att varje skolbarn utsätts för en undervisning, om denna är sund, som 
alltid kräver mer av barnet än det för tillfället kan prestera, d v s. barnet tvingas att ”höja sig 
över sig självt”. Man börjar med skrivinlärningen innan barnet besitter alla delar som gör det 
kapabelt att ta till sig ett skriftspråk. Detta gör att barnet så småningom kommer att klara 
uppgiften. Vi har då en fruktbar inlärning.  
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De barn som av någon anledning halkar efter i utvecklingen av sitt lärande, samt de elever 
som ligger över den nivå på vilken övriga i en gruppkonstellation befinner sig kommer att 
hamna utanför den närmaste utvecklingszonen. Vygotskij ser det fruktlösa i att försöka lära 
någon något som ligger långt över respektive långt under dess förmåga (Vygotskij 2001). 
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Redovisning av undersökningen 
Undervisningsmiljön 
Undersökningen omfattade 75 elever i år 8 i en värmländsk kommun med brukstraditioner. 
Av dessa var 44 pojkar och 31 flickor. Ett försök att placera in skolan i någon av 
miljöklasserna A, B eller C (Skolverket 1999) resulterar i en otvetydig C-klassning. Det skall 
samtidigt vägas in att bruksmentaliteten fortfarande är påtaglig med en övervikt av elever från 
hem utan studietradition. 

Relationen till böcker och läsning 
Gruppen pojkar som läser ofta är lika stor som inte läser, om man betraktar nät- och 
seriemagasinsläsarna som icke-läsare. Flickorna tycks ha markant bättre läsvanor än pojkarna. 

Tabell 1: Fördelning m.a.p. läsvanor och kön: 

 Läser ofta Läser ibland Läser på 
”nätet” 

Läser 
seriemagasin 

Läser aldrig 

Pojkar (%) 30 41 9 14 7 

Flickor (%) 35 61 0 0 3 

 

Betyg 
Sambandet mellan läsvanor och betyg i svenska är tydligt medan sambandet mellan goda 
läsvanor och höga betyg i NO-ämnen inte är lika entydigt. Fysik och biologi följer läsvanorna 
när det gäller pojkar medan kemi går bra även för de pojkar som inte läser så ofta. 
Kemibetyget är det enda som ofta läsande flickorna lyckas påtagligt bättre med än de som 
läser ibland. Båda grupperna har dock ungefär lika svårt för fysik och lika lätt för biologi. 
Man kan sammanfatta könsskillnaderna med att flickor har generellt svårare för fysik än 
pojkarna men för biologi råder det omvända förhållandet.  

I tabell 6 dras resultaten upp av minst två elever som kan misstänkas ha överdrivit sina betyg 
med tanke på hur de svarat på resten av enkäten. 

Tabell 2: Betyg hos de pojkar som läser ofta, uttryckt i andel av denna grupp: 

 Svenska Fysik Kemi Biologi 

MVG (%) 31 31 31 23 

VG (%) 54 38 31 46 

G (%) 8 23 23 31 

IG (%) 0 8 15 0 
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Tabell 3: Betyg hos de flickor som läser ofta, uttryckt i andel av denna grupp: 

 Svenska Fysik Kemi Biologi 

MVG (%) 27 9 27 45 

VG (%) 55 64 55 36 

G (%) 18 27 18 18 

IG (%) 0 0 0 0 

 

Tabell 4: Betyg hos de pojkar som läser ibland, uttryckt i andel av denna grupp: 

 Svenska Fysik Kemi Biologi 

MVG (%) 17 17 33 11 

VG (%) 61 44 22 39 

G (%) 22 33 39 44 

IG (%) 0 6 6 6 

 

Tabell 5: Betyg hos de flickor som läser ibland, uttryckt i andel av denna grupp: 

 Svenska Fysik Kemi Biologi 

MVG (%) 17 6 11 39 

VG (%) 61 61 61 33 

G (%) 22 28 22 28 

IG (%) 0 6 6 0 

 

Tabell 6: Betyg hos de pojkar som aldrig läser, endast läser seriemagasin eller på nätet 
uttryckt i andel av denna grupp: 

 Svenska Fysik Kemi Biologi 

MVG (%) 15 0 15 0 

VG (%) 15 23 23 38 

G (%) 62 62 62 62 

IG (%) 8 15 0 0 
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Tabell 7: Betyg hos de flickor som aldrig läser, uttryckt i andel av denna grupp: 

 Svenska Fysik Kemi Biologi 

MVG (%)     

VG (%)    100 

G (%) 100 100 100  

IG (%)     

 

Intresse  
En klar majoritet av eleverna säger sig vara intresserade eller mycket intresserade av de 
naturvetenskapliga ämnena och det är svårt att se någon egentlig skillnad mellan eleverna 
baserat på läsvanor. I tabell 12 finns dock osäkerheter. Vissa av dessa pojkars enkäter verkar 
vara ifyllda på ett något oengagerat sätt. Man kan se att flickornas högre biologibetyg 
motsvaras av ett stort intresse och att deras något lägre fysikbetyg går hand i hand med ett 
svalt intresse. Pojkarnas framgångar i kemi tycks dock inte bero på ett översvallande intresse.  

Tabell 8: Intresse hos de pojkar som läser ofta, uttryckt i andel av denna grupp: 

 Mycket 
intressant 

Intressant Lite intressant Ointressant 

Fysik (%) 38 31 23 8 

Kemi (%) 0 69 23 8 

Biologi (%) 23 31 38 8 

 

Tabell 9: Intresse hos de flickor som läser ofta, uttryckt i andel av denna grupp: 

 Mycket 
intressant 

Intressant Lite intressant Ointressant 

Fysik (%) 9 18 64 9 

Kemi (%) 27 27 36 9 

Biologi (%) 27 45 27 0 

 

Tabell 10: Intresse hos de pojkar som läser ibland, uttryckt i andel av denna grupp: 

 Mycket 
intressant 

Intressant Lite intressant Ointressant 

Fysik (%) 22 56 22 0 

Kemi (%) 17 61 22 0 

Biologi (%) 17 28 33 22 
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Tabell 11: Intresse hos de flickor som läser ibland, uttryckt i andel av denna grupp: 

 Mycket 
intressant 

Intressant Lite intressant Ointressant 

Fysik (%) 11 37 16 37 

Kemi (%) 5 42 32 21 

Biologi (%) 47 32 21 0 

 

Tabell 12: Intresse hos de pojkar som aldrig läser, endast läser seriemagasin eller på nätet 
uttryckt i andel av denna grupp: 

 Mycket 
intressant 

Intressant Lite intressant Ointressant 

Fysik (%) 8 54 31 8 

Kemi (%) 15 54 15 15 

Biologi (%) 31 38 23 8 

 

Tabell 13: Intresse hos de flickor som aldrig läser, uttryckt i andel av denna grupp: 

 Mycket 
intressant 

Intressant Lite intressant Ointressant 

Fysik (%)  100   

Kemi (%)   100  

Biologi (%)  100   

 

Tillgång till böcker hemma 
En majoritet av de elever som uppgivit att de läser ofta har också haft tillgång till böcker 
hemma. De som inte haft denna förmån har i gengäld nästan uteslutande varit flitiga 
biblioteksbesökare. God tillgång till böcker ger sannolikt goda läsvanor. 

De naturvetenskapliga begreppen 
En övervägande majoritet av eleverna misslyckades med att redovisa betydelsen av 
nedanstående begrepp på ett sådant sätt att de visar att de förstått innebörden. Många avstod 
helt från att svara.  En anledning till detta kan möjligen vara en osäkerhet i hur de skulle 
formulera något de kanske inte hade full klarhet i; att det då var lättare att avstå.  

De som visat förståelse för begreppen i enkäten kommer från såväl gruppen som läser ibland 
som från gruppen med elever som läser ofta. Det finns alltså inget tydligt samband mellan 
begreppsförståelsen och läsvana i denna undersökning.  
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Densitet 

Definition: Ett ämnes massa per volymsenhet. 

En tredjedel av eleverna gav ett svar som kunde tolkas som massa per volymsenhet. 75 % av 
dessa har dock svarat med formeln för densitet och om det finns en djupare förståelse framgår 
inte. 44 % svarade ingenting. 

Gravitation 

Definition: Attraktion mellan olika föremål och beror på seras inbördes massor. 

En tredjedel av eleverna gav ett svar som skulle kunna tyda på att de förstod begreppet. 
Ytterligare 10 % har hänvisat till tyngd utan att redovisa kopplingen till gravitation. 39 % 
svarade ingenting. 

Aggregationstillstånd 

Definition: Ett ämnes fastillstånd (fast, flytande eller gasfas) 

Antingen svarade de inget alls eller förklarade att det är ett annat ord för att bli arg. 

Materiens oförstörbarhet 

Definition: Partiklar går i ett kretslopp, från en form till en annan och försvinner ej. 

8 % av eleverna gav ett svar som skulle kunna tyda på att de förstod begreppet. 71 % svarade 
ingenting. 

Liv 

Definition: Upprätthålls genom cellernas ämnesomsättning i växt och djurceller. 

En tredjedel av eleverna gav ett svar som skulle kunna tyda på att de förstod begreppet. 20% 
svarade ingenting. 

Ljud 

Definition: Uppträder genom fortplantning av svängningar i ett medium (fast eller 
gasformigt). 

9 % av eleverna gav ett svar som skulle kunna tyda på att de förstod begreppet. 27 % svarade 
ingenting. 

 

Elevernas intresse för NO-ämnen 
Åsikten att NO-ämnena är svårare än övriga ämnen dominerar, då speciellt fysikämnet. 
Vikten av att känna lust och intresse är avgörande för att ett ämne skall upplevas som lätt 
framgår av svaren vilket också styrks av hur bra eleverna lyckas i enkäten. Ju större intresset 
för ett ämne är desto bättre blir engagemanget och resultatet. 
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Diskussion  
Metod 
Underlaget är i minsta laget för att få statistisk säkerhet i alla delar, men tillräckligt stort för 
att se tendenser. En viss osäkerhet finns i fråga om elevernas uppriktighet och lust att 
anstränga sig att besvara frågorna korrekt eller över huvud taget. Betygsuppskattningarna är 
inte exakta, men med tanke på anonymiteten borde svaren spegla elevernas realistiska 
förväntningar. I de fall där eleverna eventuellt inte haft betygssamtal med sina lärare är svaren 
på frågan om betyg något mer osäkra. 

Att eleverna fick formulera sina svar fritt innebar en möjlig felkälla eftersom, enligt min 
erfarenhet, elever generellt har lättare att formulera sig muntligen än skriftligen. Ett 
bristfälligt svar kan alltså berott på svårigheter att uttrycka sig i skrift såväl som på problem 
med begreppsbildningen.    

Vissa av enkätens frågor kan ha missförståtts av elever med bristande ordförståelse. Samtidigt 
skulle det kunna vara så att inget av svarsalternativen stämde in på eleven och hur den tänkte.  

 

Enkätresultatet  
Det som är mest slående i denna undersökning, är det bristfälliga språkbruk eleverna visar 
prov på. Många formulerar inte fullständiga meningar. De tycks sakna känsla för när det är 
lämpligt att avsluta en mening samt var och när de skall använda stor bokstav. Möjligen kan 
de ha tyckt att det inte fanns någon anledning att skriva ordentligt när det ”bara” var frågan 
om en enkät. 

Det är vanligt med användande av dialektala uttryck samt ”slarvformer” av ord i svaren, som 
t.ex. ”nåt” istället för ”någonting”. De visar även bristande känsla för att svenska språket 
innehåller sammansatta ord. 

Man kan urskilja en tydlig oförmåga, att ge uttryck för egna tankar i skrift. Många kunde, 
eller ville, inte ge vare sig en vetenskaplig eller ens en vardaglig förklaring till de begrepp 
som de ombads förklara. Det kan kanske bero på att de inte visste vad ”rätt” svar på de 
vetenskapliga begreppen var. En annan förklaring kan vara att de inte har ett fullgott språk, 
d.v.s. att verktyget för att kunna uttrycka sig var oslipat. 

Vi som lärare får inte ta den enkla vägen och låta bli att utsätta eleverna för språkets 
variationsrikedom och undvika ett mer komplicerat språk och vedertagna naturvetenskapliga 
begrepp. Detta konstaterar ju även Skolverket (1998). Om vi gör detta finns en risk att språket 
och kunskapen utarmas på sikt. Läggs kraven under ribban lyfter vi ingen. 

Om man betraktar elevernas läsvanor ser man att det är fler pojkar än flickor som anger att de 
läser seriemagasin. Hur påverkar det elevers språkbruk och ordförråd om de endast läser 
serier? Underlaget i enkäten är inte tillräckligt för att dra några slutsatser men man skulle 
kunna misstänka att enkätsvarens språk färgats av serietidningar. Dessa har ofta ett magert 
ordförråd, ett flitigt användande av dialog och endast kortare partier av berättande med 
fullständiga meningar. En annan iakttagelse man kan göra, beträffande läsvanorna, är att det 
vanligare att pojkarna letar information på Internet, än vad flickorna gör. 

En jämförelse av enkätens resultat, när det gäller storleken på grupperna av ofta, sällan och 
icke-läsande elever, så överrensstämmer det väl med Johnsson-Smaragdi & Jönsson (2002) 
och Skolverket (2001a) när det gäller pojkar, om man betraktar nät- och seriemagasinsläsarna 
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som icke-läsare. Dock är flickorna som inte läser färre än i de stora studierna. Den koppling 
mellan god tillgång på böcker och god läsvana, som konstateras av Skolverket (2001b), syns 
också i enkäten. 

Något som inte framgår av de undersökningar av läsvana som gjorts (Johnsson-Smaragdi & 
Jönsson 2002) är vilka böcker som läses. Om ”lättare” litteratur dominerar, sådan som liknar 
serietidningar i sin språkbehandling, övas inte förmågan att läsa långa komplicerade texter 
lika bra. Jag är övertygad om att det är genom litteratur som förmedlar målande beskrivningar 
och varierande språkhantering som eleven kan få en ökad känsla för, och kunskap i, att 
uttrycka egna tankegångar.  

Det är min uppfattning att varje lärare i den svenska skolan måste ikläda sig språklärarens roll 
och arbeta med varje elevs språkliga utveckling, oavsett vilken ämnesinriktning man själv har 
i sin utbildning. Vi lärare är och förblir kulturbärare. 

Sambandet mellan goda läsvanor och bra betyg i svenska är tydligt i enkäten liksom i PISA 
2000 (Skolverket 2001b). Beträffande NO-betygen fanns det dock ingen entydig koppling till 
läsvanor. Pojkar som läser ibland hade ju endast marginellt sämre betyg i kemi än de som 
läser ofta och för flickorna var det biologin som inte alls gick att koppla till läsvana. Bland de 
elever som inte läser alls, bara serietidningar eller på nätet handlar det dock mest om betygen 
IG och G men som Skolverket (2001b) konstaterar kan sociala svårigheter mm. också spela in 
för denna grupp. 

Det verkar som om intresset för ämnet skulle vara en mer avgörande faktor för vilket betyg 
eleverna får än deras läsvanor. Ett undantag är dock de elever som inte läser alls, bara 
serietidningar eller på nätet som trots att de uttrycker ett stort intresse för NO inte får så höga 
betyg. Frånsett de allra svagaste kan man anta att läsvanorna ger utslag först längre fram, 
eftersom man på grundskolan har en tillräckligt liten mängd stoff för att kunna lära det 
utantill, utan djupare förståelse och reflektion. Att förmågan att förstå texten i NO-böckerna 
var bristfällig, hos de av undersökningens elever som jag själv undervisade under 
slutpraktiken, visade sig vid ett flertal tillfällen.  Den bristande förmågan till reflektion 
konstaterar ju även Skolverket (2001a). 

Slutsatser 
De frågor jag ville besvara med min undersökning var: 

Finns det ett samband mellan den undersökta elevgruppens läsvanor och 

• betyg? 

• förståelse för naturvetenskapliga begrepp? 

• språkbehandling? 

Sammanfattningsvis kan man säga att min undersökning inte visade den tydliga koppling 
mellan begreppsförståelse och läsvanor som jag väntat mig medan höga betyg grovt sett går 
hand i hand med goda med läsvanor. Det generella intrycket av språkbehandlingens 
ofullkomlighet har jag diskuterat ovan. Bilden av den blir emellertid inte särskilt klar med 
tanke på de oftast korthuggna svar som avgivits. En tänkbar förklaring kan som sagt vara ett 
ointresse av att besvara enkäten men det kan inte uteslutas att det mer är ett resultat av att 
eleverna är ovana vid att uttrycka sig fritt i skrift.  

Jag håller med Skolverket (1998) som hävdar att vi behöver större fokus på språkande och att 
det man kallar A-miljöer är något att sträva efter. Man framhåller skrivprocessen som ett 
behövligt redskap för att man ska kunna tillägna sig förståelse för naturvetenskapliga begrepp 
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och sammanhang. Informantskolan utgör ju, som tidigare nämnts, en C-miljö där 
skrivprocessen är sällsynt förekommande. Att denna skola skulle utvecklas i riktning mot en 
A-miljö ser i dag inte särskilt sannolikt ut. Det gäller dock även de övriga skolor jag har 
erfarenhet från. Gemensamt för dessa är att det pedagogiska ledarskapet inte driver någon 
pedagogisk eller didaktisk utveckling. Senare tids forskning har inte haft märkbar påverkan på 
den skolverklighet jag varit i kontakt med – ett allvarligt problem enligt min uppfattning. 
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Bilaga 1- Enkäten 
Kryssa för eller ringa in rätt alternativ, eller skriv svar till frågan på anvisad plats. 

 

Jag är en kille 

Jag är en tjej 

 

Hur är din relation till böcker och läsning? 

 

Jag har alltid någon bok eller faktatidning att läsa i. 

Jag läser seriemagasin. 

Jag hittar ofta intressanta saker att läsa om på ”nätet”. 

Jag läser bara ibland. 

Jag läser egentligen aldrig. 

 

Hade du tillgång till många barnböcker som liten? 

  

Jag hade många egna böcker i min bokhylla. 

Jag hade många egna böcker, och lånade många på bibliotek 

Jag hade inte så många egna böcker, men lånade regelbundet på bibliotek. 

Jag hade ett fåtal egna böcker och/eller lånade ibland på bibliotek, 

Jag hade inga egna böcker och lånade heller inga. 

 

Vad är din åsikt om böcker?  

 

Jag kan koppla av med att läsa en god bok 

Jag lyssnar gärna på talböcker. 

Jag kan få svar på mina frågor genom att läsa i böcker. 

Böcker är bara något att ställa i bokhyllan. 

Böcker är jobbiga att läsa i, om jag måste göra det själv. 

Jag är inte intresserad av något som står i böcker. 



 

Vilket betyg tror du att du kommer få i svenska härnäst? 

IG       G      VG     MVG 

 

Vad tycker du om skolans NO – ämnen? 

 

Fysik är: mycket intressant   
intressant   lite intressant   ointressant 

 

Kemi är: mycket intressant   
intressant   lite intressant   ointressant 

 

Biologi är: mycket intressant   
intressant   lite intressant   ointressant 

 

 

Vilket betyg tror du att du kommer att få i respektive ämne härnäst? 

 

Fysik:            IG      G       VG        MVG 

 

Kemi:            IG      G      VG        MVG 

 

Biologi:         IG       G      VG       MVG 

 

Är det svårare att få bra betyg i NO än i övriga skolämnen?  

 

Fysik:     Mycket svårare      lite svårare     lika svårt     lite lättare     mycket lättare 

 

Kemi:     Mycket svårare      lite svårare     lika svårt     lite lättare     mycket lättare 

 

Biologi:  Mycket svårare      lite svårare     lika svårt     lite lättare     mycket lättare 

 

Varför tycker du så? 

Skriv här: 



 

 

Förklara följande begrepp: 

 

Densitet 

 

Gravitation 

 

Aggregationstillstånd 

 

Materiens oförstörbarhet 

 

Liv 

 

Ljud  

  



Bilaga 2 – Resultatsammanställning 
Relationen till böcker och läsning 
12 pojkar läser bara ibland. 

7 pojkar anger att de alltid har någon bok eller faktatidning att läsa i. 

11 flickor anger att de alltid har någon bok eller faktatidning att läsa i. 

17 flickor läser bara ibland. 

3 pojkar läser egentligen aldrig. 

1 flicka läser egentligen aldrig. 

3 pojkar hittar ofta intressanta saker att läsa om på ”nätet”. 

6 pojkar läser seriemagasin. 

1 pojke anger att han läser seriemagasin, samt att han läser ibland. 

1 pojke anger att han alltid har någon bok eller faktatidning att läsa i, och läser seriemagasin 
ibland, samt är ute på ”nätet” mest för att ”mejla” och letar efter information för skolarbeten 
när det efterfrågas. 

4 pojkar anger att de alltid har någon bok eller faktatidning att läsa i, samt läser seriemagasin. 

1 pojke anger att han läser seriemagasin, hittar intressanta saker att läsa på ”nätet”, och läser 
ibland. 

2 pojkar anger att de alltid har någon bok eller faktatidning att läsa i, samt läser seriemagasin, 
och ofta även hittar intressanta saker att läsa om på ”nätet”. 

1 pojke anger att han både läser seriemagasin och ofta hittar intressanta saker att läsa om på 
”nätet” 

1 pojke anger att han ofta hittar intressanta saker att läsa om på ”nätet”, samt läser ibland. 

2 flickor anger att de alltid har någon bok eller faktatidning att läsa i, samt läser seriemagasin. 

1 flicka anger att hon alltid har någon bok eller faktatidning att läsa i, men att hon bara läser 
ibland. 

1 flicka anger att hon läser seriemagasin, och läser bara ibland. 

 

Av de pojkar som svarade att de alltid har någon bok eller faktatidning att läsa i, anger 4 att de 
hade många egna böcker i sin bokhylla. 2 stycken angav att de hade många egna böcker, och 
lånade många på bibliotek. 1 pojke svarade att han hade ett fåtal egna böcker och inte lånade 
några på bibliotek. 

6 av dessa anger, att de kan koppla av med at läsa en god bok. En anger att han kan få svar på 
sina frågor genom att läsa i böcker. 

Av de flickor som svarade att de alltid har någon bok eller faktatidning att läsa i, anger 6 att 
de hade många egna böcker i sin bokhylla. 4 stycken angav att de hade många egna böcker 
och lånade många på bibliotek. 1 flicka svarade att hon inte hade så många böcker, men 
lånade regelbundet på bibliotek. 



 

8 av dessa anger, att de kan koppla av med at läsa en god bok. En gav inget svar på frågan, en 
kan både koppla av med en god bok, samt lyssnar på talböcker. En anger att hon kan få svar 
på sina frågor genom att läsa i böcker. 

De naturvetenskapliga begreppen 

Densitet 

Pojkar som läser ibland:  

Massa/volym  (2 st) 

Ett ämnes vikt på 1 kubik cm (2st) 

”Vattnets densitet är 1.0 g om något väger mer sjunker det och tvärtom” 

” om man väger nåt” 

”ATOMERNAS TÄTHET I ETT VISST ÄMNE” 

”tyngd per cm3” 

Inget svar angivet (7st), 

Pojkar som, egentligen aldrig läser (tot. 3 st.): ingen kunde förklara. 

Pojkar som, alltid har någon bok eller faktatidning att läsa i :  

”täthet i vätska bl.a” 

svar saknas (4 st.) 

”hur tätt atomerna sitter” 

massa/ vol (2 st.) 

”ex. bly är 11,3 g/cm3” 

”densitet är kraft tryck såna saker” 

Pojkar som läser seriemagasin (tot 6 st.): 

”Det är hur stor gravitation det har” 

”G/cm3” 

”vikt eller flyt förmåga tex vatten är tyngre än kork Därför flytter kork på vatten” 

inget svar angivet (3 st.) 

Pojkar som läser på ”nätet”( tot. 3 st):  

anges i ”gram/cm3” 

massa/ volym 

inget svar (1 st) 



 

Pojkar som läser lite blandat (tot.5 st.): 

”Det är det man mäter gravitation” 

”Något motstånd eller hur tjock en vätska är.” 

”densitet är Hur Många Gram cm3 är” 

massa/volym 

inget svar (1 st.) 

 

Flickor som läser ibland (tot.19 st.):  

”Hur mycket samman packat ett ämne är.” 

 inget svar (9st.) 

”hur mycket ett ämne väger på 1 cm3. Det är hur en vätska/sak flyter på ett annat 
ämne…Kork flyter på vatten därför har kork lägre Densitet…” 

massa/volym 

”hur tätt atomerna i en kropp är packade” 

”Det är hur mycket materia ett ämne har. Hur tätt atomerna är packade.” 

”Hur mycket 1 cm3 väger. Om den är lättare flyter den och tyngre sjunker den.” 

”Det är hur tätt atomerna sitter packade.” 

”storlek på en sak” 

”Hur mycket något väger per 1 g/cm3” 

”hur många gram per kubikcentimeter ett föremål väger” 

Flickor som aldrig läser (1 st): ”hur tätt atomerna är packade i ett ämne.” 

 

Flickor som läser seriemagasin( 1st): ”tyngden?” 

 

Flickor som alltid har någon bok eller faktatidning att läsa i: 

”t ex ett föremål måste ha lägre densitet än vattnet för att flyta.” 

”Hur mycket någonting är tex. g/cm3” 

”Hur många gram en kubikcentimeter väger” (2 st) 

 inget svar (5 st.) 

”en kroppsdensitet. Kan vara en liter, kanske.” 

massa/volym 

”Hur stort någontingt är.” 

 

Gravitation 

Pojkar som läser ibland:” 



 

tyngdlagen allt faller om det väger något, E=mc2” 

”tyngdlagen” 

”på månen kan man hopp 30 meter” 

”dragningskraft” 

” om man är i ett rymdskepp så flyger saker omkring (ingen dragningskraft)” 

 inget svar (6 st) 

”När man är gravid” 

”dragningskraften” 

”MAN BLIR LÄTTARE OCH PÅ MÅNEN/ JORDEN FINNS DET GRAVITATION” 

”någon kraft” 

Pojkar som, alltid har någon bok eller faktatidning att läsa i:  

”magnetiskt fält som håller kvar oss på jorden” 

”när man är gravid Det är man har barn i magen.” 

”tyngdkraft” 

”dragningskraft från jorden” 

”Jordens dragningskraft.” 

”jordens gravitation gör så vi inte flyger iväg utan dras mot jordens mittpunkt” 

”Tyngdpunkten” 

”Hur många ggr. Lättare du är ex. på månen (tyngdkraft)” 

” Hur mycket moderjord drar i saker” 

inget svar (1 st),  

Pojkar som, egentligen aldrig läser: 

”Tyngdlagen” 

”Gravitation är son som vi behöver för att stana på jorden” 

inget svar (1 st) 

Pojkar som läser seriemagasin :  

”Det är det som håller oss på marken” 

”man väger 0 kilo” 

”Dragnings Kraften Från ”jorden” Drar Dej till mitten ”ytan av jodren”” 

”Jordens dragningskraft som håller oss på jorden.” 

”Gravitationen håller kvar oss på jorden. Utan den skulle vi sväva i rymden”  

inget svar (1 st) 

Pojkar som läser på ”nätet”( tot. 3 st):  

”tyngdkraft”,  

inget svar (2st) 



 

Pojkar som läser lite blandat : 

”Det är den som håller oss på jorden.” 

”Det som håller oss på jorden och inte i luften. Jordens inre dragningskraft.” 

”tyngden” 

inget svar (2 st) 

Flickor som läser ibland (19 st):  

” Tyngdlagen E=mc2” 

”kraft som finns i jorden.” 

inget svar (9st) 

”när man är gravid !” 

”Dragningskraft ” (3 st) 

”Jordens dragningskraft” 

” De har något med tyngd och göra” 

”Att nåt väger nåt…” 

”har nåt med tyngdkraften att göra” 

Flickor som aldrig läser( 1 st): ”dragningskraft”  

Flickor som läser seriemagasin( 1st): inget svar ges 

Flickor som alltid har någon bok eller faktatidning att läsa i : 

 ”tyngdlöshet” 

”tyngdkraft” 

” Tyngdlös i rymden” 

”det hör nog till fysiken massariktningar el något” 

” Kraft som drar ner saker på jorden så vi inte flyger runt.” 

”Hur mycket någonting väger?” 

inget svar (6 st) 

Aggregationstillstånd 

Pojkar och Flickor: antingen svarade de inget alls eller förklarade ordet med att det är ett 
annat ord för att bli arg. 

Materiens oförstörbarhet 

Pojkar som läser ibland.: 

”det går runt i ett kretslopp” 

”kan inte förstöras bara ombildas” 

”Det är att det är svårt att ta isönder” 

”När man förstör nåt” 

”atomer försvinner inte de bara sprids” 



 

”Man kan inte bränna upp materian, eller förstöra det på annat sätt” 

”finns alltid kvar” 

inget svar (8 st.) 

Pojkar som, alltid har någon bok eller faktatidning att läsa i : 

”Ingen materia försvinner” 

”Det går inte att förstöra materia” 

”ALLTING ÄR UPPBYGGT AV ATOMER OCH DOM ÄR SÅ SMÅ” 

”Den går inte förstöra???inget går förstöra tills det blir inget” 

inget svar (6 st.) 

Pojkar som, egentligen aldrig läser :   

inget svar (2 st.) 

”det är något som rörsig m.m.” 

Pojkar som läser seriemagasin : inget svar (6st.) 

Pojkar som läser på ”nätet” : inget svar (3 st.) 

Pojkar som läser lite blandat : inget svar (5st.) 

  

Flickor som läser ibland : 

”Det kan inte förstöras. Det bara ombildas sedan.” 

inget svar ( 16 st.) 

”atom” 

”Att inga atomer kan försvinna.” 

”ingenting försvinner, det bara blir andra former.” 

Flickor som aldrig läser: inget svar ges 

Flickor som alltid har någon bok eller faktatidning att läsa i : 

inget svar (6 st.) 

”materie= Massa=vikt. Oförstörd vikt?!” 

”Det är att det svårt att ta isönder.” 

”Vetinte låter som något i kemin som inte gåratt försvinna/tabort el förstöra” 

”Materia = hur mycket vikt vi har (massa)” 

”Ingenting försvinner allt går runt i ett kretslopp.” 

”Det går inte förstöra” 

”Det går aldrig att ta bort atomer, inte heller få några nya, de byter ämne hela tiden.” 

Liv 

Pojkar som läser lite blandat: 

”Organism, Andas växer dricker, äter.” 



 

”Är nåt som lever.” 

”Det som lever, har egen tankeförmåga.” 

”organism” 

”Olika organismer. Det finns många liv. Ex. växter har organismer.” 

Pojkar som läser ibland: 

”Allt med celler är liv.” 

”organismer” 

”Död eller levande” 

”död” 

”om varelser lever” 

inget svar (6st.) 

”om man inte levde, vore man död” 

”Allt som andas växer, lever” 

”Det är sånt som rör sig eller växer.” 

”något som lever” 

Pojkar som läser på ”nätet” (3 st.): 

”Levande” 

inget svar (2 st.) 



 

Pojkar som läser seriemagasin: 

” att leva” 

”Organism, Andas , äter, dricker växer” 

”nått som lever” 

” en organism som har en cell eller mer” 

”Finns i alla organismer.” 

”Människor” 

Pojkar som, alltid har någon bok eller faktatidning att läsa i : 

”Liv kan ju bl.a. vara något som förökar sig” 

”En bra målvakt i HV71” 

”allt levande” 

”en organism” 

inget svar (1 st.) 

”levande saker” 

”organiska ämnen” 

”Biologi” 

”Liv uppkom pga dom varma källorna i havet som sprutade ut grejor som utvecklades” 
”organ , Hjärtat, syre, vatten” 

Pojkar som, egentligen aldrig läser : 

”människor” 

”Det är något som rör sig m.m.” 

Inget svar (1 st.)  

 

Flickor som alltid har någon bok eller faktatidning att läsa i : 

”Livet vi lever ” 

”allt består av liv” 

”En människa har ett liv?” 

”det är om en varelse lever.” 

”Organisk kemi, celler” 

”allt med celler har ett slags liv” 

”alla människor på jorden har Liv” 

inget svar ( 1st.) 

”Något med lungor, som kan andas, något levande” 

”är bra att ha” 

”Djur människor (olika organismer) 



 

”allt med celler har liv” 

”liv det är ju liv, organismer” 

Flickor som aldrig läser( 1 st.): inget svar 

Flickor som läser ibland : 

 ”Organismer… är liv…alla organismer kan föröka sig, äta” 

”Alla har liv. ex. människor, djur, växter m.m.” 

”Något levande ta vara på livet” 

”allt med celler har liv” 

”något som lever ex, en människor, elefant.” 

”något som lever tex. människor, blommor, djur m.m.” 

”Allt liv på jorden… är uppbyggt av celler…” 

”Jag är ett liv ex. människor”, inget svar (3st.) 

”Människor , djur och växter lever.” 

”När man lever” 

Allt som är organismer är liv” 

”något med lungor” 

något som kan andas och föröka sig 

”sänt som lever typ växter människor, djur” 

”något som lever” 

”Levande varelser, tex. människor djur ,växter de lever .De är organismer” 

”Djur människor alla växter.” 

Ljud 

Pojkar som läser lite blandat:, inget svar (1 st.) 

”Det man kan höra” 

”Uppstår av ljudvågor. Människor och djur hör olika.” 

”desibell” 

”Ljud tillkommer i luften” 

Pojkar som läser ibland: 

”LJUD GENOM VÅGOR SOM VI FÅNGAR UPP GENOM VÅR ÖRONSNÄCKA” 

”Ljudvågor” 

”Desibel” 

”öra” 

”sånt man hör” 

svar saknas ( 6st.) 

”när man hör nåt” 



 

”vibrationer” 

”Det finns olika ljud, vanligt, ultraljud och infraljud” 

”Nåt man hör” 

Pojkar som läser på ”nätet”: 

”vibrationer” 

inget svar (2 st.) 

Pojkar som läser seriemagasin: 

”att lyssna/höra” 

inget svar ( 1 st.) 

”Nått vi hör” 

”vågår som färdas i luften…” 

”Det vi hör” 

”Något vi hör” 

Pojkar som, alltid har någon bok eller faktatidning att läsa i: 

”Vibrationer i luften” 

”Sånt man hör” 

”allt som låter” 

”ett ljud” 

”Ljudvågor som bildas vi vibration” 

”Ljudvågor som åker i luften” 

inget svar ( 1 st.) 

”Hur ljudet tar sig fram och hur snabbt” 

”Vibrationer som slår mot trummhinnan så den vibrerar då blir det ljud” 

”trumhinna, oväsen, musik” 

Pojkar som, egentligen aldrig läser: 

”hörsel” 

inget svar (1 st.) 

”Det är son som man hör” 

Flickor som alltid har någon bok eller faktatidning att läsa i: 

”det vi hör” 

”Du använder dina öron för att lyssna! Du hör ljud nästan jämt, Decibel” 

”Något som låter” 

”Sånt man hör” 

”nåt man hör” 

”vissa vågor…några hör man andra inte” 



 

”Ljud är nåt man hör.” 

inget svar (3 st.) 

”Något som låter” 

”tryck vågor i luften.” 

”ljud, hertz mäts ljud i.” 

Flickor som aldrig läser: inget svar (1 st) 

Flickor som läser ibland: 

”Något man hör med örat” 

”det är nått man hör” 

”Något som låter” 

”SÅDANT MAN HÖR! LJUDVÅGOR” 

”det son vi hör , det blir ljud när något rör sig fort (ljudvågor)” 

”ljud är sånt vi hör När någonting tex rör sig snabbt.” 

”Hur mycket Mega hertz det är… eller ljudvåger” 

” det är väll hur högt ljud som vi hör. Ljud=låter.” 

inget svar (4  st.) 

”Sånt man hör” 

”saker man hör” 

”Ljud är ljudvågor som bildar förtunningar i luften” 

”något man hör.” 

”sånt man hör…typ musik” 

”Något man hör” 

”Ngt som hörs” 



 

Elevernas kommentarer om NO- ämnenas svårighetsgrad i förhållande 
till andra ämnen 
”jag vet inte. Jag kanske jag lättare för sådana ämnen bara.” (fy: lite lättare, Ke: Lite lättare, 
Bi: Lika svårt) 

”Desto roligare ämnet är desto lättare” 

”Vet ej det är bara svårare”,”Fysik är kul”(Fy: MVG); 

”Därför det är så mycket att läsa.”(svarade lite svårare på alla tre ämnen) 

”Fysik är ibland mycket med volym och massa och det har jag lite svårt med. Kemi och 
biologi är ungefär det samma svårighet” 

”om man tränar inför proven är det alltid lätt.”(anger MVG i alla fyra ämnen)” 

”man förstår mer när man har lappar och så. Men man har mer att tänka på när man inte får ha 
fusklapp:” 

”Kemi är lattare för man får oftast ha en fusk lapp eller bok” 

”Biologi shit tôligt, kemi, fysik Tôlit, svenska Tôlit”(IG-G-elev) 

”Jag tycker Fysik och Biologi int är så roligt, och inte så lätta Heller. Kemi är kul. Bra på 
det.” 

”Det är mycket mer att skriva.”(VG-MVG-elev i alla fyra ämnen) 

”Det är svårare ämnen.” 

”Fysik: kan jag ganska mycket om, Kemi: Kan jag väldigt mycket om, jag har alltid varit 
intresserad av det. Biologi: Mindre roligt kan int så mycket om det” (SV (G), 
Fy(Vg),Ke(Vg),Bi(G)) 

”Det är mer omfattande än andra ämnen” 

”svårare frågor” 

”Fysik är svårt men det andra är lätt” 

”Fysik e ”Hard”. Lite knepigt”(VG) 

”Jag tycker om att jobba med NO…Hälst Biologi och kemi” 

”Det ska ni ge fan i!” (G rakt över) 

”jag ôrker inte skriva”(IG i sv, Ig i Fy, Vg i Ke, G i Bi) 

”Det emnena kan ibland blandas ihop med alla böker man har.”(G- i sv G i övr.) 

”Biologi är väldigt lätt att lära sig för läraren är väldigt bra, rolig…man har aldrig långtråkigt 
på biologin, som man har ofta på andra lektioner” 

”Fysik är svårare för att det är svårare att förstå…tråkigare på något sätt…Kemi är ganska lätt 
och lätt att förstå. Därför blir det roligare Biologi lika så som kemi lite lättare”, ”Kemi är 
lättast. Fysik och biologi är svårare.” 

”För att Fysik och kemi är svårare att förstå. Jag tycker att biologi är roligare” (MVG i Bi, Vg 
i övr.) 

”Fysik är mer komplicerat än andra ämnen. Kemi är också svårt, men inte lika svårt som 
fysik. Biologi är oftast lätt och jag är mer intresserad av det.”(MVG i Bi,Vg iövr.) 



 

”Jag tycker fysik är bland de svårare ämnena” 

”Fysik och kemi är inte svårt och inte lätt men mer lätt än svårt. Biologi är lite lättare än Fysik 
och kemi”, ”fysik och kemi är så töligt och jag vet vad jag fått på dom andra proven.” (IG i fy 
och ke, G förövr.) 

”(Anger lite svårare på alla tre ämnen) För att det är så krångligt.” 

”För att fysik är så svårt! Kemi är också väldigt svårt och svårt att förstå. Biologi är lite lättare 
men det är inte lätt.” (G i all NO, VG i sv) 

”Jag tycker inte det är svårare eller lättare att få bra betyg i No. Det beror vell på hur mycket 
man har tränat på proven eller läxorna.”(VG i alla fyra ämnena) 

”Det är ju bara att plugga in som i alla andra ämnen.”( MVG i sv, VG i NO) 

”Helst skulle jag vilja slippa alla ämnen”(G-VG) 

”det är ämnen som är intressanta såna ämnen som andår oss mer. Sv,Eng,Ma är ämnen man 
ska kunna. NO är ett ämne som man bör kunna.”(VG-MVG i alla fyra ämnen) 

”Jag tycker ändå att det är ganska lätt. Hänger man med på lektionerna och pluggar blir det 
inte svårare än nåt annat ämne.” (VG i alla ämnen) 

”fysik är ganska enkelt men inte så kul. Kemi e ganska svårt o krångligt. Biologi e jättekul!!” 

”ämnena är ganska svåra” 

”Fysik är svårt att förstå tycker jag kemi o biologi är lätt och rätt kul”( VG-MVG) 

”Det är nya saker hela tiden, inga repetitioner.”(Svarade lite svårare på alla ämnena , Vg på 
allt) 

”Vet int kanske för att jag tycker det är kul”( lite lättare om fy och ke, mycket lättare om Bi) 

” Fysik är jättesvårt, man fattar typ nada. Kemi är enklare samma sak med biologin.”( angav 
fy lite svårare, bi och ke lika svårt, G-VG) 

”Fysiken är komplicerad och lektionerna och läraren är inge roliga. Kemi har jag jätte lätt för 
mej. Biologin är vädigt rolig.”(VG i sv, G i Bi, Vg i fy, Mvg i ke) 

”för jag tycker om djur, natur och kroppen” 

”För att jag tycker Fysik är svårt att förstå, krångligt. Men biologi och kemi går lättare, det är 
roligare.”(VG rakt över) 

 


