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Abstract 
 
The purpose of this study was to investigate whether interest in science among pupils in 
grades 6 – 9 in elementary school depends on earlier teachers’ interest in and commitment to 
science. The investigation was carried out by means of both interviews with ten teachers, who 
teach in the earlier years of the elementary school, and surveys with 269 pupils in grades 6 – 
9. 
 
The findings show that most of the teachers in grades 1 – 5 teach biology but teaching in 
physics, chemistry and technology depends on the teachers’ knowledge and interest. The 
pupils like chemistry and technology the most whereas biology is the least preferred subject. 
The findings also show that pupils’ interest in science, in grades 6 – 9, does not depend on the 
earlier teachers’ commitment and interest in the subjects.   
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Sammanfattning 
 
Syftet med detta arbete var att ta reda på om intresset för naturvetenskap hos eleverna i år  
6 – 9 påverkas av tidigare lärares intresse och engagemang i dessa ämnen. 
 
Tio stycken lärare som jobbar i de tidiga åren i grundskolan intervjuades om deras intresse för 
naturvetenskap och hur de bedrev sin NO-undervisning. Tidigare elever till dessa lärare fick i 
en enkät svara på frågor om deras intresse för NO och när de hade NO för första gången. 
 
De flesta lärare som jobbar med elever i år ett till fem undervisar i biologi, resten av ämnena 
är det olika med och beror på deras egna kunskaper och intressen. Eleverna tycker bäst om 
kemi och teknik medan biologi hamnar längst ner på listan. 
 
Resultaten visar att lärarnas engagemang och intresse för NO i de tidiga åren i grundskolan 
inte har särskilt stor betydelse då det gäller elevernas intresse för naturvetenskap i de senare 
åren i grundskolan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sökord: Intresse, naturvetenskap, engagemang
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Inledning 
 
Under tiden jag har gått på lärarutbildningen har jag under min vfu och till vardags hört att 
intresset för de naturvetenskapliga ämnena (NO-ämnena) minskar. Då jag själv gick i skolan 
var det inte var många i klassen som ansåg att NO-ämnena var roliga och intressanta. Fick 
man välja av dem var det flest som tyckte om biologi medan fysik var det tråkigaste. Detta har 
gjort att jag börjat fundera över vad orsaken till detta minskade intresse kan vara.  
 
Idag är lärarutbildningen upplagd så att man läser en inriktning mot vissa ämnen då man ska 
undervisa elever i de tidiga åren. Förr läste mellanstadielärarna lite av alla ämnen och blev på 
så sätt inte specialister, men kunde ändå lite om allt. Idag är det upplagt så att vi ska dela upp 
undervisningen, liksom i år 6 - 9, även i de tidigare åren i grundskolan. De lärare som har 
utbildning i de naturvetenskapliga ämnena ska undervisa i dem och inte i de 
samhällsvetenskapliga ämnena. Ute på skolorna är det delade meningar om detta. Några 
tycker att det nya systemet är bra medan andra tycker att det är dåligt. 
 
Kan lärare till elever i de tidigare åren öka elevers intresse för naturvetenskap i år 6 – 9 
genom att de själva är intresserade och engagerade i ämnena. Många lärare anser att 
naturvetenskapen är tråkig och att de inte har tillräckligt med ämneskunskap. Frågan är om 
inte det speglar av sig på eleverna. 

Bakgrund 

Läroplanen 

I kursplanerna idag finns det mål att sträva mot och mål att uppnå. Uppnående målen finns för 
år fem och år nio. Eleverna ska alltså ha kommit till en viss nivå då de slutar femman och 
ytterligare en nivå då de slutar nian. Då de gäller de naturvetenskapliga ämnena är de 
uppdelade och det finns uppnående- och strävansmål för biologi, kemi, fysik och teknik. Då 
det finns uppnåendemål för år fem i samtliga naturvetenskapliga ämnen ska det alltså finnas 
undervisning i alla NO-ämnen även i de tidigare åren i grundskolan.1  
 
I Lpo 94 kan man läsa ”skolan ska sträva mot att varje elev utvecklar nyfikenhet och lust att 
lära”.2 Vi kan även läsa om hur viktigt det är att barnen får leka fram kunskapen i de tidiga 
skolåren.3 

Intresse och varför det är viktigt för inlärningen 

Enligt Nationalencyklopedin är intresse en attityd där man önskar ta del av något, eller något 
som innebär en bidragande orsak till eller en nödvändig förutsättning för att en persons 
nuvarande eller framtida önskningar, krav, rättigheter eller behov ska tillgodoses.4 
 
Sjöberg skriver att intresset är viktigt för att eleverna ska lära sig. Den som inte vill lära sig 
kommer heller inte att lära sig något. Ur ett konstruktivistiskt synsätt kan man se det som att 
ett barn är en konstruktör. Barnet bygger bara det som han eller hon är motiverad till att 

                                                 
1http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0708&infotyp=15&skolform=11&id=2087&extraId=
2087 2008-02-08 
2 Lärarförbundet, 2004, s. 14 
3 Lärarförbundet, 2004, s. 11 
4 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=212733&i_word=intresse , 2008-02-08 
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bygga. Finns det inget intresse eller någon motivation kommer det heller inte bli något 
lärande5   
 
Helldén m.fl. lyfter resultat av Skolverket (2003b) som skriver att det är viktigt att 
självförtroendet inte minskar om intresset för ett ämne ska hålla i sig. Ett bra självförtroende 
för ett ämne gör att det är lättare att ta till sig det och lära sig. Stöter du hela tiden på hinder 
kommer det så småningom bli tråkigt och det kommer att påverka intresset negativt.6 Helldén 
m.fl. skriver även att det enligt Osborne, Driver och Simon (1998) är många elever som 
känner att de naturvetenskapliga ämnena är svåra och otillgängliga, tyvärr är det så att dessa 
känslor oftast stannar längre än till exempel Newtons lagar. De tror att fysiken är på väg att få 
samma stämpel som grekiskan fick på 1960-talet i England. Om man väljer fysik är man 
antingen ett geni eller aningen tokig.7 

Hur intresset för naturvetenskapen ser ut 

Osborne, Simons & Collins har skrivit en artikel om elevers attityd till naturvetenskap. I 
artikeln kan man läsa om en undersökning som Whitfield gjorde 1979. De bad eleverna att 
rangordna de olika ämnena i skolan. Resultatet, som ses i figuren nedan, visade att i fifth form 
hamnar fysik och kemi tillsammans med franska långt ner på listan. Tittar man på alla ämnen 
minskar intresset för dem mellan third och fourth form. För de flesta ämnen ökar intresset 
igen då de kommer till fifth form. Dock minskar intresset för fysik, kemi och historia. Den 
största förändringen är för kemi som går från att ligga ganska högt upp på skalan till att 
minska så pass att ämnet ogillas av fler än för fysiken. Biologin däremot ligger högt upp på 
skalan och de flesta elever verkar tycka om ämnet.8 
 
Osborne, Simons & Collins skriver även om andra undersökningar som fått liknande resultat. 
En undersökning bland 16 åringar gjord av Osborne & Collins 2000, visar även den att kemin 
är mindre attraktiv än fysiken.9 

                                                 
5 Sjöberg, S, 2003  
6 Helldén, G. Lindahl, B. Redfors, A. 2005 
7 Helldén, G. Lindahl, B. Redfors, A. 2005 
8 Osborne,J. Simon, S. & Collins, S.  
9 Osborne,J. Simon, S. & Collins, S. 
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Figur 1. Attityden till skolämnen i högstadiet enligt Whitfield 1979. 10 
  
Osborne, Simons & Collins skriver att olika undersökningar visar på att attityden till 
naturvetenskap minskar från det att eleverna är elva år tills det att de slutar högstadiet. I 
Storbritannien har vissa undersökningar visat att attityden minskar redan i de tidiga åren i 
grundskolan. De skriver även om Hadden och Johnstone som visade i sin undersökning att det 
inte fanns någon förbättring i elevernas attityd till naturvetenskap från det att de var nio år och 
framåt. I och med detta skriver Osborne, Simons & Collins:”which leads to, in some senses, 
school science education might do more harm than good!” 11 
 
Britt Lindahl har gjort en longitudinell studie där hon följt hundra elever från att de gick i år 
fem till och med år nio. Hennes syfte var att analysera hur elevers attityder till och intresse för 
naturvetenskap och teknik utvecklas och förändras. Hon ville även se hur attityder, intressen 
och andra faktorer kan ha påverkat elevernas val av program till gymnasiet. För att kunna se 
eleverna i naturliga sammanhang gjordes observationer en vecka per år och klass. Hon 
noterade vad som hände under lektionerna och använde det som utgångspunkt i intervjuer 
med eleverna.  Enkäter lämnades även ut till eleverna och då var hon själv närvarande om det 
skulle komma upp några frågor.12 
 

                                                 
10 Osborne,J. Simon, S. & Collins, S. 2003, s. 1056 
11 Osborne,J. Simon, S. & Collins, S. 2003, s. 1060 
12 Lindahl, B. 2003 
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Lindahl kommer fram till att intresset för de naturorienterade ämnena hamnar långt ner på 
skalan. När eleverna blir äldre ser även hon att elevernas intresse för biologi är större medan 
fysik och kemi hamnar längst ner på skalan då det gäller alla ämnen i skolan. 13 
 
Skolverket har gjort en nationell utvärdering av grundskolan 2003, Andersson, Bach, Olander, 
& Zetterqvist har skrivit en ämnes rapport där en fördjupad analys av resultaten i de 
naturorienterade ämnena redovisas.  I denna undersökning fick elever och lärare svara på 
olika frågor inom biologi, fysik och kemi. Frågorna behandlar elevernas kunskaper, intresse 
och hur de uppfattar lärarna inom NO-ämnena. De tar även upp vad lärarna behöver för att 
målen ska uppnås mm. 14  
 
Andersson, Bach, Olander, & Zetterqvist kom fram till att då det gäller kunskaperna inom 
biologi är det en fjärdedel av eleverna som klarar uppgifterna enligt de uppsatta kriterierna. 
Detta är en nedgång med ungefär tre procentenheter från den föregående rapporten som 
skrevs 1992. Då det gäller fysik är denna minskning ungefär sju procentenheter och kemin har 
en nedgång på cirka tio procentenheter. 15 
 
Även i denna rapport kan man läsa om att biologi är det ämne som är mest intressant av alla 
NO-ämnen, det är ingen större skillnad mellan fysik och kemi utan de ligger på ungefär 
samma intressenivå. Det kommer även fram att biologi upplevs som lättare än både kemi och 
fysik. Denna bild av de tre olika ämnena återfinns i rapporten 1992, det har inte blivit någon 
större föreändring.16 
 

Faktorer som påverkar elevernas intresse  

En av orsakerna till det låga intresset tror Lindahl kan bero på att eleverna inte vet vad de ska 
använda sina kunskaper inom naturvetenskap till. ”De förstår sällan meningen med att lära ett 
visst innehåll, göra en laboration eller vilken betydelse det har i andra sammanhang och i 
deras liv.”17

 Många elever ser ingen nytta i att till exempel veta vilka djur som hör till 
nässeldjuren. Hon skriver:  
 

Det hade varit bättre att få veta lite mer om hur vardagsgrejor fungerar. … Andra vill veta mer om hur 
man använder det man lär, varför man ska veta hur man påvisar olika ämnen eller vilken riktning 
strömmen har. Nu lär man sig det bara för att man ska och det är svårt att lära något när man inte förstår 
varför.18  

 
Även förståelsen är viktig för att eleverna ska behålla eller få intresse för ämnet. ”Om man 
inte förstår förlorar man intresset”.19  
 
I Lindahls undersökning kom det även fram att de flesta eleverna tycker att lärarna är bra, de 
gör vad de ska göra och det är inte läraren det är fel på utan det är innehållet som gör att 
lektionerna blir tråkiga. Men det finns också många som säger att om man har en tråkig lärare 
så blir även ämnet tråkigt. ”Den favoritläraren som eleverna målar upp, är en som brinner för 

                                                 
13 Lindahl, B. 2003 
14 Andersson, B. Bach, F. Olander, C. & Zetterqvist A. 2005 
15 Andersson, B. Bach, F. Olander, C. & Zetterqvist A. 2005 
16 Andersson, B. Bach, F. Olander, C. & Zetterqvist A. 2005 
17 Lindahl, B. 2003, s 235 
18 Lindahl, B. 2003, s 116 
19 Lindahl, B. 2003, s 235f 
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sitt ämne, som kan berätta och skoja och få eleverna intresserade men också delaktiga i 
undervisningen.”20 
 
Osborne, Simons & Collins tar i sin artikel upp olika faktorer som påverkar elevernas 
attityder till naturvetenskapen i skolan. Olika studier visar att en av de viktigaste faktorerna är 
kvaliteten på undervisningen och hur den bedrivs. En bra undervisning karakteriseras av 
lärare som är entusiastiska inom sitt ämne, kan koppla undervisningen till vardagen och att 
lektionerna är stimulerande och välplanerade. 21 
 
De skriver även att för att uppnå en bra NO-undervisning måste läraren känna sig bekväm 
med sitt ämne. I artikeln skriver de om Woolnoughs undersökning som tar upp att de lärare 
som var specialister inom det ämne de undervisade i, var de lärare som upplevdes gladast och 
mest entusiastiska inom sitt ämne.22  
 
En förklaring till det de tidigare skrivit om, att biologi är mer populärt än fysik och kemi, kan 
vara, som olika undersökningar visar, att det finns en obalans inom lärares kunskap inom sina 
ämnen inom naturvetenskapen. De flesta naturvetare har specialiserat sig inom biologi. 
Konsekvenserna blir att det är mer troligt att biologi lärs ut av en specialist med entusiasm 
och intresse för ämnet medan det finns en mindre chans att fysik lärs ut av en lärare som har 
specialiserat sig inom just fysik och lärares ämneskunskaper är viktiga för att undervisningen 
ska blir så bra och effektiv som möjligt. 23 
 
För Osborne, Simons & Collins är en av de viktigaste ändringarna för att utveckla kvaliteten 
på NO-undervisningen att rekrytera och bevara de lärare med bra ämneskunskaper som är 
entusiastiska inom det ämne de ska lära ut.24 
 
John Eichinger har gjort en undersökning där han har jämfört elever som har naturvetenskap 
som sitt huvudämne med elever som valt ett annat huvudämne. Han har gått tillbaka till då de 
själva gick i grundskolan och sett till vad som påverkade deras attityd till just naturvetenskap. 
Resultaten visar att de elever som har naturvetenskap som huvudämne blev mest motiverade 
då läraren var engagerad, kunnig, vänlig, kommunikativ, entusiastisk och kreativ. De elever 
som inte har naturvetenskap som sitt huvudämne föredrog att ha en NO-lärare som var 
kunnig, tålmodig, sympatisk, vänlig, stödjande och entusiastisk. Så man kan säga att en lärare 
som har alla dessa egenskaper har större chans att få fram elevers intresse och engagemang 
inom ämnet.25 
 

The enthusiasm and support of some of my science teachers was very helpful. Their patience was 

important, too. (Physics) 
26
 

 
De flesta av eleverna i Eichingers undersökning var överens om att undervisningen var 
traditionell och bestod till största delen av föreläsningar, läsning i textböcker, prov, utantill 
inlärning och arbetsblad. Båda grupperna skulle ha velat se mer aktiva och varierade lektioner 

                                                 
20 Lindahl, B. 2003, s 118 
21 Osborne,J. Simon, S. & Collins, S. 2003 
22 Osborne,J. Simon, S. & Collins, S. 2003 
23 Osborne,J. Simon, S. & Collins, S. 2003 
24 Osborne,J. Simon, S. & Collins, S. 2003 
25 Eichinger, J. 1997 
26 Eichinger, J. 1997, s. 4 
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som till exempel lärardemonstrationer, egna laborationer, föreläsningar, projekt, diskussioner 
och studiebesök.27  
 
Det kom fram citat som:  
 

Labs, films, and field trips had the greatest effect on my choice of major. [These activities] gave me 
experience related to the subject. (Science/Technology/Society) 28 
 
Doing labwork was very interesting. It was always fun to 'see' the principles we learned.(Physics) 29 
 
In high school, the science concepts became more and more removed from practical applications, [and] in 
order to meet my desire to work with nontheoretical studies, I moved to the humanities. (International 
Relations) 30 

 
Samspelet mellan elev och lärare var också viktigt. Han kom fram till att det var en av de 
viktigaste faktorerna då eleverna skulle välja ämne till college.  
 

The outstanding teachers that I had in high school transferred their enthusiasm to me. (Environmental 
Biology)31  
 
Normally, my most enthusiastic and caring teachers were my English teachers. (English)32  
 
Science isn't my problem; it's the math. I had a hideous math teacher that completely turned math off for 
me, and without math, you can't do science. (English/Philosophy)33 

 
I skolverkets analys om det naturorienterade ämnena har man kommit fram till att  
 

Skolan har som uppgift att förvalta, och bidra till utvecklingen av, denna naturvetenskapliga kultur, med 
allt vad det innebär i ett demokratiskt samhälle. Därför är det naturligtvis inte bra att bara mellan en 
fjärdedel och en tredjedel av eleverna uppnår målen och att en viss försämring skett. Vi anser att 
resultaten på kunskapsproven är en stark anledning att skyndsamt påbörja ett systematiskt och uthålligt 
arbete för att förbättra grundskolans undervisning i naturvetenskap.34 

 
För att det ska kunna bli en förändring på detta har de tittat på lärarutbildningen och funnit att 
studenter som gått på lärarutbildningen och läst till de tidiga åren i grundskolan inte har allt 
för mycket erfarenhet av naturvetenskap i skolan. Det är sällan studenten får möjlighet att 
praktisera NO-undervisning under kvalificerad handledning. Denna brist kan förklaras genom 
att:  
 

• Lärarna har i stor utsträckning sin bästa kompetens inom det humanistiska och samhällsvetenskapliga 
området, och tenderar därför att inte undervisa så mycket i NO, som de behärskar mindre väl, särskilt 
kemi och fysik. Den naturvetenskapliga undervisningstraditionen i skolår 1–5 är därför mindre väl 
utvecklad. 
• Basämnena svenska, matematik och engelska har en dominerande ställning. Deras höga status markeras 
med nationella prov. I debatten påpekas ibland att vi har en ”treämnesskola”. 

                                                 
27 Eichinger, J. 1997 
28 Eichinger, J. 1997, s. 5 
29 Eichinger, J. 1997, s. 5 
30 Eichinger, J. 1997, s. 5 
31 Eichinger, J. 1997, s. 4 
32 Eichinger, J. 1997, s. 4 
33 Eichinger, J. 1997, s. 4 
34 Andersson, B. Bach, F. Olander, C. & Zetterqvist A. 2005, s. 134 
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• Trots att det finns nationella mål för biologi, fysik och kemi som eleverna skall uppnå i skolår 5 
förekommer det att lärare anser att den undervisning som krävs delvis kan anstå till skolår 6.35 

 
I rapporten där de naturorienterade ämnena analyserades fick lärarna svara på frågor angående 
undervisningen i NO-ämnena. En av delarna gick ut på att de skulle svara på frågor som 
gällde vilken hjälp de skulle behöva för att de skulle kunna förverkliga målen i 
styrdokumenten. Resultatet visar, precis som 1992, att det främsta önskemålet är att få mindre 
klasser.36 

Tidig NO-undervisning 

Sjöberg skriver om att NO-ämnena har haft en svag ställning i de lägre klasserna i 
grundskolan, med undantaget för biologi. Lärarna på den här nivån har inte en tillräcklig 
utbildning i naturvetenskap. Då man gjorde om grundskolelärarutbildningen och lärarna läste 
till behörighet i år 1 – 7 eller 4 – 9 fick de lärarstudenterna som ville jobba med de yngre 
eleverna möjlighet att välja en inriktning mot NO. Detta medförde en kompetenshöjning för 
dessa lärare. Kommunerna har också genom att erbjuda fortbildning försökt att få 
grundskolelärare att komplettera sin grundutbildning i NO-ämnena.37  
 
Även Lindahl tar upp att lärarkårens kompetens är oroande. Ska man kunna planera och 
genomföra experimentell undervisning krävs det att man har goda kunskaper och erfarenheter. 
Enligt Gustafsson och Myrberg är det lärarnas kompetens som har störst betydelse för 
elevernas resultat.38  
 
När Lindahl frågar om NO i år fem vet eleverna inte riktigt vad det är för något. De kommer 
tillslut fram till att de läst om människokroppen och om växter och djur. En del kommer även 
ihåg experimentdagar. Hon skriver: 
 

Eleverna i skolår 5 har en ganska begränsad erfarenhet av NO i skolan men samtidigt har de en 
uppfattning om ämnena. De förknippar tydligt NO med experiment men uttrycker också att det verkar 

intressant men svårt. 39 
 
De är mest intresserade av att lära sig saker som ligger utanför den traditionella NO-
undervisningen. 
 
Hon har kommit fram till att när eleverna kommer upp till år sju, åtta och nio är det många av 
dem som säger att det framförallt är svårt med fysik och kemi. Däremot upplever de flesta 
elever att biologi är lättare än fysik och kemi. Som förklaring till det säger de: 
 

Att de haft biologi sen de var små, sen dagis. Då vet man ju ganska mycket om djur redan och då blir det 
lättare att gå vidare. Många elever tänker i dessa banor och jämför med glosinlärningen i engelskan. ”I 
trean var det mest lek för att sen bli mer och svårare. NO kom så ”direkt” i skolår 6 med alla ”konstiga 
ord” och upplevs därför som svårt. De tycker att det hade varit mycket bättre om de fått lära sig grunden i 

NO tidigt, att ha lärt sig tänka i ”dom banorna” redan på lågstadiet.
40
  

 

                                                 
35 Andersson, B. Bach, F. Olander, C. & Zetterqvist A. 2005, s. 141 
36 Andersson, B. Bach, F. Olander, C. & Zetterqvist A. 2005 
37 Sjöberg, S, 2003 
38 Lindahl, B. 2003 
39 Lindahl, B. 2003, s. 112 
40 Lindahl, B. 2003, s. 115 
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Lindahl skriver även att en del elever säger att det i början är roligt med NO eftersom det är 
nytt. Efter en tid med det nya ämnet går det över till att istället bli alltför mycket. Vissa elever 
tycker att fysiken består av väldigt mycket matematik vilket gör det svårt. Men det är inte 
bara negativt utan vissa elever ser detta som något positivt som till exempel en av eleverna i 
hennes undersökning som tycker att fysiken i skolår nio blev roligare när man fick räkna. 
”Laborationer är inte lika roligt.” 41 
 
Under åren som hon har gjort sina undersökningar har hon varje år frågat eleverna om deras 
framtida yrkesdrömmar. I år fem är det inte säkert att de vet vad de kommer att välja i 
gymnasiet men de flesta har ändå drömmar. Undersökningen har visat att många elevers 
framtidsdrömmar har hållit i sig från år fem och på något sätt påverkat deras val till gymnasiet 
i nian. Hon skriver:  

 
Många elever har tankar om sitt yrkesval och därmed sitt gymnasieval redan i skolår 5, kanske långt 
tidigare. Dessa tankar bär de med sig under åren utan att alltid själva vara medvetna om dem. Om NO ska 
få en chans att vara en del av deras tankevärld måste eleverna få en positiv bild av NO långt tidigare i 
livet. Här måste skolans ansvar starkt poängteras även om påverkan sker på många andra sätt. Även de 
elever som inte ”fastnat” i tankar om yrkesval tidigt behöver en positiv upplevelse av naturvetenskap och 
teknik och en kunskap om yrken inom dessa områden för att våga välja en sådan inriktning. 42 

 
I tabellen här nedan framgår hennes resultat från hur elevernas framtidsdrömmar stämmer 
överens om deras gymnasieval. 

 
Figur 2. Elevernas tidiga framtidsdrömmar som stämmer med gymnasievalet. 43 
 
Majoriteten av eleverna har en framtidsdröm som håller i sig från det att de går i femman tills 
de väljer program i gymnasiet. Det är bara fem av eleverna som har en stabil dröm som inte 
stämmer överens med gymnasievalet. Det yrkesval och gymnasieval som har flest antal elever 
är samhällsprogrammet med sammanlagt 31 elever, medan naturvetenskapliga och det 
tekniska programmet väljs av elva stycken elever.44 
 
 
 

                                                 
41 Lindahl, B. 2003, s. 115 
42 Lindahl, B. 2003, s. 241 
43 Lindahl, B. 2003, s. 162 
44 Lindahl, B. 2003 
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I sina avslutande kommentarer skriver Lindahl: 
 

Grundskolans viktigaste uppgift med NO-undervisningen är att tidigt väcka barnets och sedan underhålla 
ungdomarnas fascination och nyfikenhet för fenomen i vår omvärld, att ge dem en lust att lära mer i NO 
oavsett deras framtida vägval. Utifrån grundskolans kursplaner finns det inga formella hinder att arbeta 
utifrån denna målsättning, snarare tvärtom eftersom första strävansmålet föreskriver att: ”Skolan skall 
sträva efter att varje elev utvecklar nyfikenhet att lära.” 45  

                                                 
45 Lindahl, B. 2003, s. 247 
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Syfte 
Litteraturen säger att det är viktigt att eleverna är intresserade för att de ska lära sig. Intresset 
för naturvetenskapen sjunker och i grundskolans senare år är det många som anser att NO-
ämnena och då främst fysik och kemi är tråkigt.  
 
Det finns många olika orsaker som kan ligga bakom det sjunkande intresset. Lärarens intresse 
och engagemang påverkar eleverna. En bra lärare är kunnig och engagerad i sin undervisning. 
Eleverna vill ha specialister som brinner för sitt ämne. 
 
Britt Lindahl skriver i sin undersökning att eleverna saknade tidig undervisning. De tyckte att 
det blev svårt för fort, de fick inte leka fram det som de gjort med andra ämnen. Frågan är om 
detta är en orsak till att intresset är så lågt för just naturvetenskap.  
 
Syftet med detta arbete är att ta reda på om eleverna i grundskolans senare år är mer 
intresserade av NO då de haft en lärare i de tidigare åren som varit intresserad och engagerad 
inom de naturvetenskapliga ämnena. 

Frågeställningar 
1. I vilka NO-ämnen undervisar lärarna i de tidiga åren i grundskolan? 
2. Är de lärare med NO utbildning mer intresserade av NO än de utan utbildning? 
3. Varför tror lärarna att intresset för NO är lågt och hur kan de påverka eleverna? 
4. Har elever NO i de tidiga åldrarna? 
5. Hur påverkas elevernas intresse för NO av att ha haft ämnena i de tidiga åren i skolan? 
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Metod 

Urval 
Först kontaktades skolor där det finns elever från år sex till nio. För att få med så många 
elever som möjligt lämnades enkäter ut till alla de klasser där läraren gav sitt godkännande.  
En av frågorna i enkäten var vilken lärare eleven haft då de gick i år fyra och fem. När 
enkäterna var insamlade kollades denna fråga upp och enkäterna sorterades efter vilken lärare 
eleverna haft. Sedan kontaktades dessa lärare och tillfrågades att vara med i en intervju. 
 
Då intervjuerna var påbörjades upptäcktes det att det behövdes fler lärare att intervjua. 
Kontakt togs då med ytterligare en skola i kommunen för att få lämna ut fler enkäter. Även 
dessa enkäter sorterades efter vilken lärare eleverna haft och dessa kontaktades och 
tillfrågades. 
 
Av de i enkäten namngivna lärarna intervjuades tio lärare. Antalet enkäter som är underlag i 
studien är 269 stycken. De klasser som är representerade är fyra stycken sexor, sex stycken 
sjuor, två stycken åttor och två stycken nior. 

Datainsamlingsmetod 
För datainsamlingen användes enkäter och intervjuer. Elevernas intresse för NO behandlades 
av enkäterna. Med hjälp av kryssfrågor fick eleverna svara på frågor som till exempel om 
NO-ämnena är lätta eller svåra och i vilken klass de började med de naturvetenskapliga 
ämnena. Frågorna var antingen ja eller nej frågor eller så kallade flervalsfrågor där eleverna 
tillexempel fick välja om de var mycket intresserade, ganska intresserade, inte intresserade 
eller inte alls intresserade. De olika NO-ämnena delades upp var för sig för att ta reda på vad 
eleverna tyckte om respektive ämne. Se enkäten i bilaga 1. 
 
Det gjordes även intervjuer med de lärare som haft de elever enkäterna lämnats ut till. 
Intervjun bestod av frågor som tog reda på vad de tycker om NO, vad de har för utbildning, 
om de tycker att deras NO-undervisning är tillräcklig, hur de jobbar med NO och hur de tror 
att de kan påverka elevernas intresse för ämnena. Även frågor om varför de tror att intresset 
för NO-ämnena är så lågt eller om de inte uppfattade det som lågt togs upp. Se frågorna till 
intervjun i bilaga 2. 
 

Procedur 
Först kontaktades skolor där det fanns lärare som jag kände till redan innan. De fick veta att 
det handlade om ett examensarbete och vad det innebar. De fick veta att en enkät 
sammanställts och denna skulle ut till så många klasser som möjligt. Dessa lärare hjälpte till 
att komma i kontakt med klasserna för att enkäten skulle kunna delas ut. De flesta lärare hade 
inget emot att blir störda en kort stund under deras lektion dock lämnades inte enkäten ut till 
alla klasser på skolan då vissa lärare sade nej. 
 
I klassrummet förklarades att eleverna skulle vara med i en undersökning och vad den gick ut 
på. De försäkrades om att de skulle få vara anonyma, att ingen skulle få veta vad de svarade 
på de olika frågorna. Enkäten delades ut och de fick påbörja då de fått den i handen. När de 
var klara räckte de upp handen eller kom fram och lämnade den. Jag tog själv emot den och 
tackade personligen för att de varit med i undersökningen. 
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När alla enkäter samlats in sorterades de efter vilken lärare eleverna haft under år fyra och 
fem. Dessa lärare kontaktades och frågades om de ville vara med på en intervju. Det var inte 
lika lätt att få lärarna att ställa upp. Många sade att det tog alldeles för lång tid och att de inte 
hade tid. Tillslut ställde nio stycken lärare upp och en tid sattes upp för varje enskild intervju. 
I början på varje intervju fick läraren veta vad undersökningen gick ut på, att enkäter lämnats 
ut till elever de hade haft innan och självklart att de skulle få vara anonyma. Intervjuerna 
spelades in för att på så sätt få med allt utan att behöva anteckna hela tiden. Till intervjun 
hade fasta frågor skrivits ner på datorn som sedan skrevs ut i två exemplar ett till intervjuaren 
och ett till läraren som blev intervjuad. Detta papper användes som grund och hjälp att 
komma tillbaka och se till att alla frågor ställdes om annat kom upp. Detta gjorde att alla 
lärare fick samma grundfrågor även om vissa kunde fördjupa sig och på så sätt få med 
följdfrågor. 
 
Den tionde läraren gick med på att ta några snabba frågor på telefonen vilket gjorde att det 
blev en kortare intervju med henne. Alla frågor togs inte med utan det enda som frågades var 
hur mycket NO hon har i klassen och vad hon tycker om ämnena.  
 

Databearbetning 
För att få en överblick över resultaten kategoriserades lärarna efter de NO-ämnen de hade 
mest i sin undervisning. Alla enkäter sorterades efter vilka lärare eleverna haft och på så sätt 
sattes de olika eleverna in under den kategori där deras lärare hamnat. Det blev fem olika 
kategorier där elevernas svar på de olika frågorna lades ihop och sattes in i en tabell och det 
gjordes även diagram. Detta gjorde att resultaten visade hur de olika lärarkategorierna hade 
svarat på respektive fråga. 
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Resultat 

I vilka NO-ämnen undervisar lärarna i de tidiga åren i grundskolan? 

Kategorier 

Sammanlagt har tio stycken lärare intervjuats. Dessa lärare har olika erfarenhet och intresse 
för NO. Vissa har mer NO än andra, några tycker att det är svårt medan andra tycker att det är 
lätt. De olika lärarna har haft olika mycket av de olika NO-ämnena. En del har bara haft 
biologi, medan någon annan haft till exempel biologi och teknik. Lärarna har placerats in i 
kategorier utefter vilka NO-ämnen de har mest av. Detta har gjorts för att sedan kunna 
jämföra de olika elevresultaten.  

”Alla NO-ämnen” 

I denna kategori passade en lärare in, lärare L3. Hon har ingen speciell utbildning inom NO 
förutom en tre veckors kurs på Tom tits, men tycker att det är väldigt intressant och har på 
egen hand tagit reda på mycket inom de olika ämnena. L3 anser att hon får med de alla NO-
ämnena, ”ibland blir det mer av det ena och mindre av det andra men så är det med allt”. 

”Biologi, fysik och teknik” 

Inom denna kategori passade två lärare in och som kategorin säger har de ämnena biologi, 
fysik och teknik. Lärare L1 tycker att han får med de flesta NO-ämnena förutom kemi. Han 
tycker att det är svårt att laborera om man inte har rätt material eller är på rätt plats. L1 jobbar 
på en skola där det finns elever från år ett till nio men han tycker dock att det är svårt att få tid 
i kemisalen vilket gör att de inte går dit så ofta. 
 
Lärare L7 tycker att biologi är det ämne som dominerar mer än det egentligen ska. ”Det är lätt 
att jobba med och här har vi nära till skogen.” Kemi är det ämne hon tycker är svårast och det 
blir nästan inga sådana lektioner. I fysiken gör hon mycket experiment som till exempel kan 
vara att koppla lampor och hon ger sedan en enklare förklaring. Teknik är ett annat ämne hon 
tycker är intressant och får mycket plats i undervisningen. ”Det är så lätt då det finns tekniska 
system överallt.”  

”Biologi och teknik” 

I denna kategori är det en av lärarna, L2, som passar in. I femman har hon mest svenska, 
matematik och engelska eftersom det är då de nationella proven ska skrivas. Övriga år har hon 
då man tittar på NO-ämnena mest biologi och teknik. På biologin är hon ute mycket i skogen 
och tekniklektionerna består av mycket byggande. Då det gäller tekniken säger hon att ”det 
blir mer teknik än vad som står i styrdokumenten”.  Hon tycker att: ”fysik och kemi hamnar 
på sniskan”. Dessa ämnen blandar hon ihop då hon har dem. För det mesta består dessa 
lektioner av lärarexperiment då hon inte har tillgång till kemisal där eleverna själva får 
laborera. 

”Biologi och kemi” 

Under denna kategori placerades två stycken lärare, L4 och L5. Lärare L4 har utbildning i 
Ma/No för elever i år ett till sju. Hon tycker att NO-ämnena är roliga och intressanta men att 
det är svårt att få barnen att förstå. Det är svårt att bryta ner det till en enkel nivå. Mest av allt 
har hon biologi, de pratar om kroppen, djur och växter. Det blir även en hel del kemi medan 
fysik och teknik inte får lika mycket plats i undervisningen. Hon tycker att det är svårt att få 
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tiden att räcka till. ”Jag önskar jag kunde göra mer av allt, för hur man än gör så är det alltid 
något som är åååh det vill jag, men det finns så mycket annat och detta gäller alla ämnen.”  
 
Lärare L5 är utbildad SO lärare i åren fyra till nio och har jobbat lite på alla stadier. Den NO 
hon har läst är en extra kurs i natur och geografi. Hon tycker att NO är intressant och tittar 
man på de olika NO-ämnena har hon mest biologi men även kemi då hon tycker det är mest 
intressant och roligast att göra med barnen.  

”Biologi” 

I denna kategori placerades de lärare som i stort sett bara har biologi. Några av dem har lite av 
de övriga NO-ämnena men det är väldigt lite. Dessa lärare är L6 som är SO utbildad med 
inriktning på åren ett till sex som inte har allt för mycket NO. Då han blir tillfrågad hur 
mycket NO han har så ler han och säger ”Ja du, det blir väl tyvärr inte så mycket”. Han anser 
att han är alldeles för dålig i NO och finner ingen inspiration. I fyran hade han biologi då de 
gick igenom människokroppen och puberteten annars har han inte haft någon NO med sina 
elever.  
 
Lärare L8 är utbildad mellanstadielärare med en inriktning på matematik och fysik. Dock 
tycker hon att det inte var allt för mycket fysik i utbildningen. Hon finner själva NO-ämnet 
intressant men väldigt svårt att förmedla till barnen. Det ämne som finns med i hennes 
undervisning är biologi. ”Det är lätt och tacksamt.” De andra ämnena kopplar hon till en 
massa experiment och de kommer oftast inte med då det finns för lite material på skolan. 
 
Lärare L9 är även hon utbildad mellanstadielärare men den enda NO hon har läst är den hon 
fick då hon själv gick i gymnasiet och på högstadiet. Teknik har hon överhuvudtaget aldrig 
läst då detta inte var ett ämne då hon själv gick i skolan. Den NO-undervisning hon har idag 
är biologi. ”Det är så tacksamt att prata om djur, växter och människokroppen” Hon utnyttjar 
även skogen då den finns nära tillhands. I de andra NO-ämnena finns det för lite material och 
hon tycker att det är svårt att få till. Hon tycker inte att hon själv ska behöva gå och köpa 
bakpulver eller använda sina egna privata saker. ”Att springa med en massa rekvisitioner för 
en burk bakpulver det gör man inte.”   
 
Lärare L10 jobbar med elever i år ett till fem. Hon tycker själv att SO är väldigt intressant och 
då hon får frågan om vilken NO-undervisning hon har, svarar hon: ”NO är något som 
eleverna har i år sex och eftersom de numer går i en annan skola så lämnar jag över ansvaret 
till de lärare som har eleverna i år sex.” Det finns ett NO-ämne som kan förekomma och det är 
i så fall biologi då hon pratar om djur och växter. 

Är de lärare med NO utbildning mer intresserade av NO än de utan utbildning? 

Lärare L1 läste inriktningen matematik och fysik under sin utbildning. Han har under de år 
han har jobbat varit intresserad av NO-ämnena. Han anser att NO är roligt, svårt och lätt. Det 
beror på vilka ämnen och vilka delar man behandlar. Han känner att det nya som kommer är 
svårt och han är inte lika insatt i allt inom NO i dagens samhälle. Det skulle behövas 
påfyllning av nytt material. Det som gör att han tycker NO är svårare idag är att det finns så 
mycket häftigt omkring barnen i vardagen som till exempel alla dataspel och filmer som har 
häftig grafik. Förr var det lättare att förvåna barnen med olika experiment. Han såg sig själv 
som en trollerigubbe. Nu tycker han att experimenten inte är tillräckligt häftiga för att 
eleverna ska bli intresserade. 
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Lärare L2 är NO utbildad men känner ändå att det är svårt med kemi och fysik. Intresset finns 
där men det räcker inte riktigt till. 
 
Lärare L3 är inte utbildad i NO men tycker att ämnet är väldigt intressant. Hon har på egen 
hand tagit reda på saker och ting genom att till exempel titta på olika tv-program, läsa olika 
naturvetenskapliga tidningar mm. Hon ser det som viktigt att barnen får ta del av alla NO-
ämnen och är själv väldigt engagerad inom just dessa ämnen. 
 
Lärare L4 har en utbildning i matematik och naturvetenskap med inriktning på elever i år ett 
till sju. Hon tycker att ämnena är roliga och intressanta men det är svårt att få barnen att 
förstå. Hon har svårt att bryta ner det till en enkel nivå utan att det blir fel innebörd. 
 
L5 är en lärare med utbildning i SO och svenska, som tycker att NO-ämnena är väldigt 
intressanta och mest av allt tycker hon om kemi. 
 
L6 är även han utbildad inom SO, men han har väldigt svårt för NO i skolan. Han tycker det 
är svårt och finner ingen motivation. Människokroppen och puberteten är ämnen han känner 
att han kan och har då också haft dessa. 
 
L7 har inriktningen Svenska/SO och har inte läst någon NO förutom en föreläsning de fått av 
teknikspanarna. Hon tycker att NO-ämnena är intressanta och på hennes skola har de en hel 
del material och hon tycker att hon har mycket att jobba med.  
 
Lärare L8 och L9 jobbar inte alls mycket med NO. De har heller inte särskilt stort intresse i 
att ta tag i det heller. De saknar utbildning inom ämnena och teknik har ingen av dem 
överhuvudtaget läst. Biologi är tacksamt och lätt därför förekommer det sådan undervisning. 
Laborationsämnena blir det mindre av då det inte finns material och lärare L9 kan inte tänka 
sig ta med något hemifrån eller att handla små saker själv. När skolan inte ger material så har 
hon heller inte de lektionerna. 
 
Lärare L10 är inte så intresserad av NO överhuvudtaget. På hennes lektioner är det SO som 
gäller och nu när eleverna går i en annan skola i år sex så lämnar hon över ansvaret till lärarna 
där då det gäller NO-ämnena. 

Varför tror lärarna att intresset för NO är lågt och hur kan de påverka eleverna? 

Lärare L1 tror att intresset för NO är baserat på trender. Just nu är det lågt för att eleverna 
redan innan bestämt att det är tråkigt. Han tycker att det skulle behöva vara mer NO i fyran 
och femman för att väcka elevernas intresse tidigt. ”För att få eleverna intresserade skulle man 
ibland behöva göra saker som inte har med kursen att göra.” Även betygen har en faktor. För 
många elever upplevs det svårare att få bra betyg i NO än i andra ämnen. Han tycker att den 
viktigaste uppgiften inom NO är att väcka elevernas intresse. För att göra det börjar han med 
teknik och försöker göra en massa experiment. ”Det är viktigt att eleverna får testa och 
fundera själva och framförallt fundera på frågan varför. Sedan måste man även se till att det 
inte blir för teoretiskt allt för tidigt.” 
 
L2 tror att det låga intresset beror på att ”många uppfattar det som teoretiskt speciellt när man 
kommer högre upp, det är ju mycket matte i fysiken. Räkna är inte alltid roligt. Folk blir 
skrämda.” För att öka intresset för NO är det viktigt att eleverna får vara ute mer och laborera 
på egen hand. 
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Lärare L3 har inte märkt av något minskat intresse för NO. Hon har hört talas om det, men det 
är inget som hon har sett hos sina egna elever. ”Visst finns det alltid elever som tycker det är 
för kladdigt eller lite svårt men de flesta är positiva.” För att eleverna ska få intresse för NO 
börjar hon så tidigt som möjligt och ser till att de får jobba på riktigt. De ska själva laborera 
och fundera, men man måste som lärare också se till att det inte blir för abstrakt i de lägre 
åldrarna. Hon tror även att hon kan påverka elevernas intresse för NO genom att själv tycka 
att NO är kul. Det viktiga är att se till att eleverna får ”ha kul och att de tänker till”. 
 
L4 tror att det minskade intresset beror på att det blir för svårt för fort och att det är för stora 
grupper. För att eleverna ska bli mer motiverade och intresserade tycker hon att det är viktigt 
att de får laborera mera och att de inte alltid ska behöva förklara allt de håller på med. Hon är 
rädd att ”vi dokumenterar sönder dem”. Det är själva upplevelsen som är viktig.  
 
Lärare L5 är inne på samma spår som L4, att det blir för svårt för fort. ”Det blir alldeles för 
abstrakt när de kommer upp på högstadiet.” Hon tror att eleverna behöver laborera mera för 
att öka intresset. De ska själva få göra och inte bara titta på läraren när denne laborerar. 
 
L6 tror att intresset minskar i alla ämnen inte bara inom NO. Detta tror han beror på att skolan 
idag ligger alldeles för långt ifrån elevernas verklighet. NO är ett väldigt abstrakt ämne, men 
han tror att eleverna tycker att SO är lika tråkigt som NO. Enligt honom måste skolan ligga 
närmare elevernas vardag för att öka intresset och så är det viktigt att ha en lärare som kan 
NO och tycker att det är intressant. 
 
Lärare L7 tror att det låga intresset beror på att de inte förstår. Det är viktigt att läraren kan 
förklara för eleverna så att de förstår vad det handlar om. Det kan även vara personkemin, 
ibland fungerar inte lärare och elev ihop och då blir inte heller lektionerna roliga. Barnen 
måste få vara med och bestämma så att de får fördjupa sig inom deras egna intressen. För att 
eleverna ska tycka det är roligt med NO tror hon även att hennes egen inställning har stor 
betydelse. Tycker hon som lärare att det är tråkigt kommer lektionerna bli tråkiga. Det är 
viktigt att man är professionell så att det inte skiner igenom att man som lärare tycker att 
ämnet är trist. ”Sedan är det viktigt att det finns bra material!”  
 
L8 kan varken säga att intresset är lågt eller högt, men självklart tror hon på 
undersökningarna. Hon tror att praktiken i fyran och femman spelar stor roll vad gäller 
intresset för de olika naturvetenskapliga ämnena. Hon säger: 
 

Alla elever har så kallade praodagar då de ofta är med en förälder på deras jobb. Tittar man på dem som 
varit på teknikföretag och vad de får göra förstår jag varför de tycker att jobben verkar tråkiga. Oftast 
består deras dagar av att pappa pratar i telefonen och kanske får barnet spela spel eller sortera papper.  

 
Hon tror att de elever som varit på ett företag där de får jobba praktiskt tycker att dagen varit 
roligare och på så sätt blir de jobben mer intressanta. För att få barnen mer intresserade tror 
hon att det är viktigt att barnen tycker att det är roligt. En annan sak hon tar upp är att det är 
viktigt att saluföra ämnena. Idag kopplar många elever fysik och kemi till ordet experiment 
istället för de olika ämnena. På schemat står det NO/SO och barnen vet inte vad som är vad. 
Hon tror att det skulle vara bättre om de kopplade de olika experimenten till t.ex. fysik för att 
de sedan ska kunna tycka det är roligt då de i sexan och sjuan kommer in i fysiksalen. En 
annan sak hon tror skulle kunna påverka eleverna är att inte göra det för svårt då de kommer 
till sexan.  
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Sexorna kommer till en ny skola som tidigare varit en ren högstadieskola och de NO-böcker de får är 
sådana som är anpassade för sjuan. Jag tror att det kan vara för att i sexornas böcker står det fysik och 
kemi och varje lärare vill ha sin speciella bok och istället tar man allt i ett långsammare tempo. 

 
Lärare L9 är inne på samma som lärare L1 att det är trender i samhället som påverkar 
elevernas intresse. Idag är det stora intresset media.  
 

Det är så inne, alla vill hålla på med media på något sätt. Då kan man ju även hålla på med dator och 
animationer och man behöver inte så mycket naturvetenskap och teknik för att klara det, utan det går 
väldigt bra bara man är duktig på att skriva och formulera sig. Det är därför det är mera inne och det är 
mera sug efter det hos ungdomarna än vad det är på naturvetenskap för eleverna tror att ingenjörsjobben, 
det är ju teknik och NO, inte är lika roliga.  

 
Då det gäller hur läraren ska kunna påverka elevernas intresse är lärare L9 inne på samma 
spår som lärare L8 och tror att det skulle vara bra om läraren påpekar att nu ska vi ha fysik 
istället för att bara göra olika experiment. Dock tror hon att de flesta eleverna är positiva då de 
kommer upp till sexan men där gör man det för svårt och abstrakt.  
 

Barn kan inte tänka abstrakt förrän de är en 12 – 13 år och de kanske kommer dit vid 11- 12 årsåldern och 
jag tror att man lägger ribban för högt där i början och så tar man bort roliga experiment och det blir för 
mycket teori, läsa och för mycket läxa och föreläsning. Nu är jag ute och famlar i blindo, men det är vad 
jag tror. 

 
Lärare L10 har tyvärr inte svarat på frågan. 
 

Har elever NO i de tidiga åldrarna? 

En av frågorna i enkäten gick ut på att ta reda på i vilken klass eleverna haft NO för första 
gången. Hur eleverna svarade presenteras i tabell 1. 
 
Tabell 1 Vilket år eleverna hade NO för första gången (andel elever i procent) 
Kategori År 1 – 3  År 4 – 5  År 6 – 9  

 
Alla NO-ämnen 
 

52 48 0 

Biologi, fysik 
och teknik 

40 58 2 

Biologi och 
teknik 

61 36 3 

Biologi och 
kemi 

24 74 3 

Biologi 
 

29 63 9 

Alla kategorier 
gemensamt 

39 58 4 

 
Det blev lite blandade svar men de flesta har haft NO någon gång under de första fem åren i 
grundskolan. Det är bara fyra procent som säger att de hade NO för första gången någon gång 
under år sex till nio. Denna fråga var lite svår för vissa elever i år sex då de inte riktigt visste 
vad NO var för något och det kom upp många frågor som till exempel: ”Det stod NO/SO på 
schemat har vi haft NO då?” Det förklarades då vad de olika NO-ämnena innebar så att de 
skulle kunna skilja på NO och SO. 
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Följdfrågan var om eleverna velat ha NO tidigare, men eftersom de flesta haft NO så tidigt 
svarade de flesta nej (79 procent) på den frågan.  Eleverna skrev kommentarer som: ”Det hade 
nog blivit för svårt då” eller ”vi hade NO så tidigt, på dagis hade det varit för svårt.” Den 
klass som utmärkte sig här var lärare L1 vars sexa där 47 procent av eleverna svarade ja och 
53 procent svarade nej. Även lärare L8 hade en avvikelse där det var 40 procent som svarade 
ja och 60 procent som svarade nej.  
 
Nästa fråga handlade om vilka NO-ämnen eleverna kommer ihåg att de haft någon gång under 
åren ett till fem i grundskolan. Resultaten från denna fråga redovisas i diagram 1, nedan. 
 
Diagram 1 

Vilket/vilka ämnen kommer du ihåg från 1-5?
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Det blev blandade svar på denna fråga, men de flesta kommer ihåg biologin. De elever som 
har lärare i kategorin ”alla NO-ämnen” kommer ihåg de flesta ämnena det är bara 13 procent 
av dem som inte kommer ihåg något av ämnena. Utav dem som har haft lärare som haft 
biologi, fysik och teknik är det bara 12 procent som kommer ihåg ämnet fysik medan det är 
35 procent av dem som kommer ihåg tekniken. Av de elever som hör till lärarkategorin 
”biologi och kemi” kommer 39 procent ihåg just ämnet kemi, medan de andra ämnena 
förutom biologi får ett lägre antal procent.  De elever som hör till den kategori där läraren haft 
biologi och teknik är det 52 procent som kommer ihåg biologin men bara 3 procent som 
kommer ihåg tekniken. Kemiämnet är det 9 procent av dem som kommer ihåg och hela 48 
procent av dem kommer inte ihåg några NO-ämnen alls från de tidigare åren i grundskolan. 
De elever som har haft lärare med mest eller bara biologi kommer ihåg just biologin men det 
är en ganska stor del (44 procent) som inte kommer ihåg något NO-ämne alls. 
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Hur påverkas elevernas intresse för NO av att ha haft ämnena i de tidiga åren i skolan? 

Biologi 
Alla lärare säger att de har haft biologi då de haft eleverna under åren fyra till fem.  
 
Vad eleverna tycker om biologi behandlades av två frågor i enkäten, fråga nio och tolv. Fråga 
tolv delades upp och det är endast svaren på frågan om de tycker att ämnet är lätt eller svårt 
som presenteras. Medelvärdet av resultaten från dessa två frågor sattes in i diagram 2 där x-
axeln representerar elevernas svar på frågan om biologi är roligt eller tråkigt och y-axeln 
representerar resultaten på frågan om de tycker att biologi är lätt eller svårt. Eleverna har 
delats in i de olika lärarkategorierna. 
 
Diagram 2 

Vad tycker eleverna om biologi

Alla NO-ämnen

Biologi, fysik och teknik

Biologi och teknik

Biolgoi och kemi

Biologi

 
 
Tittar man på vad eleverna tycker om biologi är det flest elever som kryssat för varken roligt 
eller tråkigt bland de olika lärarkategorierna. Efter det tycker eleverna att det är roligt. Det är 
bara kategorin ”Biologi, fysik och teknik” som har större del på roligt, 39 procent, än på 
varken eller med 28 procent. Störst skillnad är det för de elever under lärarkategorin ”biologi” 
där 54 procent tycker att det är varken roligt eller tråkigt och 20 procent som tycker det är 
roligt. Här har vi även 19 procent som tycker att biologi är tråkigt. Denna tendens återfinns i 
kategorin ”biologi och teknik” där antalet procent som tycker det är roligt är 18 procent och 
tråkigt 21 procent medan varken eller får 45 procent. Alla kategorier ligger mellan 4 och 9 
procent på jätte tråkigt och 2 – 15 procent på mycket roligt. Eleverna i kategorin ”biologi, 
fysik och teknik” och ”biologi” har störst andel som tycker att biologi är lätt (38-44 procent) 
och då även lägst andel som tycker att det är svårt (2-7 procent). Övriga kategorier ligger 
ganska jämt mellan lätt och svårt. (För att se en tabell med resultaten se bilaga 4 och 5.) 
 
Svaret på frågan om eleverna är intresserade att lära sig mer biologi är väldigt lika. Resultaten 
kan ses i bilaga 3. De flesta eleverna är intresserade av att lära sig mer biologi, andelen i de 
olika kategorierna ligger mellan 40 och 48 procent. Detta svar är följt av inte särskilt 
intresserad med 29-32 procent. Lägst antal svar har ”inte alls intresserad” som fått mellan 8 
och 18 procent. 
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Fysik  
De lärare som anser att de haft fysik med sina elever i år ett till fem är under kategorierna 
”Alla NO-ämnen” och ”biologi, fysik och teknik”. Resten av lärarna anser att de har haft lite 
eller i stort sett ingen fysikundervisning över huvudtaget. 
 
Även här lades resultaten från frågan om eleverna tyckte att ämnet var roligt eller tråkigt och 
frågan om de tycker att ämnet är lätt eller svårt in i samma diagram. X-axeln representerar om 
de tycker att det är roligt eller tråkigt och y-axeln representerar om de tycker att ämnet är lätt 
eller svårt. 
 
Diagram 3  

Vad eleverna tycker om fysik

Alla NO-ämnen

Biologi, fysik och teknik

Biologi och teknik

Biologi och kemi

Biologi

 
 
Det är många elever som tycker att fysik är roligt. Störst andel har lärarkategorin ”biologi och 
teknik” med 45 procent medan de andra kategorierna ligger mellan 31 och 35 procent. I 
kategorin ”alla NO-ämnen” är det 46 procent som varken tycker fysik är roligt eller tråkigt 
även ”biologi och kemi” utmärker sig lite med 37 procent på varken eller, resten ligger mellan 
23 och 28 procent. 4 procent av eleverna i kategorin ”alla NO-ämnen” tycker att det är tråkigt 
medan resten av kategorierna ligger jämnt runt 15 procent, men kategorin ”biologi, fysik och 
teknik” har störst andel på 21 procent. De flesta eleverna tycker att det är svårt. (För att se en 
tabell med resultaten se bilaga 4 och 5.) 
 
De elever som har störst intresse av att lära sig mer om fysik är de i kategorin ”alla NO-
ämnen” med 58 procent. Resten av kategorierna ligger ganska lika med 40- 45 procent. Det är 
jämnt mellan kategorierna då det gäller vilka elever som är mycket intresserade av att lära sig 
mer (mellan 15 och 21 procent) med ”alla NO-ämnen” på 21 procent och ”biologi, fysik och 
teknik” på 18 procent. 37 procent av de eleverna med lärare i kategorin ”biologi och kemi” är 
inte särskilt intresserade av att lära sig mer, annars är det ganska jämnt mellan kategorierna 
(17-28 procent). Den kategorin med störst andel elever som inte alls är intresserade av att lära 
sig mer är ”biologi, fysik och teknik” med 25 procent följt av ”biologi och teknik” med 18 
procent och biologi med 10 procent. De övriga ligger på 0-2 procent. (Se vidare i bilaga 3) 
 



 - 21 - 

Kemi 
De elever som läst mest kemi ligger under kategorierna ”alla NO-ämnen” och ”biologi och 
kemi”. Resten har läst lite eller ingen kemi alls. 
 
Resultaten från samma frågor som under fysik och biologi sattes in i diagram 4. X-axeln 
representerar om de tycker att det är roligt eller tråkigt och y-axeln representerar om de tycker 
att ämnet är lätt eller svårt. 
 
Diagram 4 

Vad eleverna tycker om kemi

Alla NO-ämnen

Biologi, fysik och teknik

Biologi och teknik

Biologi och kemi

Biologi

 
 
Tittar man på detta ämne är det väldigt många som tycker att det är roligt. Alla kategoriernas 
andel på roligt ligger mellan 35 och 46 procent.  Tittar man på dem som tycker det är mycket 
roligt är det kategorierna ”alla NO-ämnen” med 25 procent och ”biologi och kemi” med 26 
procent som har störst andel de andra ligger mellan 12 och 18 procent. ”Varken eller” är 
väldigt jämn men störst andel har ”biologi” kategorin med 29 procent.  Det är 18-19 procent 
av eleverna i kategorierna ”biologi, fysik och teknik” och ”biologi och teknik” som tycker att 
kemi är tråkigt medan denna siffra bara är 4-3 procent för de i kategorin ”alla NO-ämnen” och 
”biologi och kemi”. Jätte tråkigt är det inte alls många elever som tycker att kemi är, störst 
andel har ”biologi och teknik” med 9 procent. Det är väldigt jämnt mellan kategorierna och 
svarsalternativen lätt och svårt. De ligger alla mellan 14 och 28 procent. (För att se en tabell 
med resultaten se bilaga 4 och 5.) 
 
Intresset för att lära sig mer kemi är ganska stort, 55 procent av eleverna i kategorin ”biologi 
och kemi” är ganska intresserade, övriga kategorier ligger mellan 38 och 44 procent. Andelen 
som är mycket intresserade av att lära sig mer kemi är väldigt jämn mellan de olika 
kategorierna och ligger runt 30 procent så när som på ”biologi, fysik och teknik” som bara har 
18 procent. ”Biologi, fysik och teknik” hör till dem som är minst intresserade av att lära sig 
mer kemi, 32 procent på inte särskilt intresserade och 18 procent på inte alls intresserade. 
Även ”biologi och teknik” har 18 procent på inte alls intresserad medan ”alla NO-ämnen” och 
”biologi och kemi” ligger på 4 och 0 procent. (Se vidare i bilaga 3) 
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Teknik 
Teknik är ett ämne som är representerat av tre stycken lärarkategorier. Dessa är ”Alla NO-
ämnen”, ”biologi, fysik och teknik” och ”biologi och teknik ”. I diagram 5 visas resultaten 
från vad eleverna tycker om ämnet teknik. De är som ovan sorterade via de olika kategorierna 
och resultaten från två frågor presenteras i diagrammet. 
 
Diagram 5 

Vad eleverna tycker om teknik

Alla NO-ämnen

Biologi, fysik och teknik

Biologi och teknik

Biologi och kemi

Biologi

 
 
De kategorier som har flest elever som tycker att teknik är mycket roligt är lärarkategorierna 
”biologi och teknik” och ”biologi och kemi”. Tittar man på dem som tycker teknik är roligt är 
den största andelen elever från kategorin ”biologi och teknik” med 39 procent resten av 
kategorierna ligger tätt efter runt 30 procent, dock är det bara 23 procent av eleverna i 
”biologi” kategorin som tycker att det är roligt med teknik. Det är ganska jämnt vad gäller 
antalet elever som tycker att det är varken roligt eller tråkigt alla kategorier ligger runt 28 
procent förutom ”biologi och teknik” som ligger på 15 procent. Den kategori som har flest 
elever som tycker att det är jätte tråkigt är ”biologi och teknik” med 18 procent, ”biologi” 
ligger på 10 procent och övriga på 3-6 procent. Generellt tycker alla kategorier att teknik är 
roligt. Den kategori med flest elever som tycker att ämnet är lätt är ”biologi och kemi” med 
39 procent medan de andra ligger runt 25 procent. Den kategori där flest elever tycker att det 
är svårt är ”biologi och teknik” med 21 procent. (För att se en tabell med resultaten se bilaga 4 
och 5.) 
 
Runt 30 procent av eleverna i kategorierna ”biologi och teknik”, ”biologi och kemi” och 
”biologi” är mycket intresserade av att lära sig mer om teknik. Övriga kategorier ligger på 13 
och 12 procent. Det är 49 procent av eleverna i ”biologi och teknik” som tycker att det är 
ganska intressant medan det bara är 30 procent av ”biologi, fysik och teknik” som anser det 
som ganska intressant. Runt 30 procent av eleverna i kategorierna ”alla NO-ämnen” och 
”biologi och teknik” är inte särskilt intresserade av att lära sig mer medan denna siffra för 
”biologi och teknik” är 18 procent, de övriga ligger på 24-25 procent. ”Biologi, fysik och 
teknik” och ”biologi och teknik” har störst andel (18 procent) elever som inte alls är 
intresserade av att lära sig mer om teknik, resten av kategorierna ligger mellan 5 och 9 
procent.(Se bilaga 3) 
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Olika placeringar 
Eleverna fick rangordna de olika ämnena efter det ämne de tycker är roligast, där det roligaste 
placerades först. Det var inte alla elever som rangordnade alla ämnen. Vissa rangordnade bara 
två eller tre ämnen och en del svarade bara vilket ämne de tyckte var roligast. Resultaten för 
varje kategori redovisas var för sig. Eleverna i kategorin ”alla NO-ämnen” rangordnade 
ämnena enligt tabell 6 nedan. De olika ämnenas placeringar presenteras var för sig. 
 
Tabell 6: Elevernas rangordning av de olika ämnena i kategorin ”alla NO-ämnen”. 
Resultaten redovisas i procent. 

 
1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Biologi 17 21 21 35 

Fysik  6 48 48 8 

Kemi 40 31 13 10 

Teknik 27 10 15 38 

 
Denna kategori har haft alla NO-ämnen under de tidiga åren i grundskolan. Det finns en hel 
del skillnader mellan de olika ämnena. Fysik är ett ämne som ligger mitt emellan medan 
tillexempel kemin får väldigt hög andel på roligast och lite på tråkigast. Biologi och teknik är 
klart de ämnen denna kategori tycker sämst om dock är det fler som valt teknik än biologi 
som roligast. 
 
Rangordningen som eleverna valt i kategorin ”biologi, fysik och teknik” presenteras i tabell 7 
nedan. Precis som ovan visas de olika ämnena var för sig och vilken plats eleverna har 
placerat dem på.  
 
Tabell 7: Elevernas rangordning av de olika ämnena i kategorin ”biologi, fysik och 
teknik”. Resultaten redovisas i procent. 

 
1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Biologi 21 19 11 26 

Fysik  18 7 23 23 

Kemi 32 23 16 7 

Teknik 26 21 16 14 

 
Dessa elever har haft biologi, fysik och kemi i de tidigare åren i grundskolan. Dessa ämnen är 
inte de ämnen som är roligast enligt de flesta av dessa elever utan kemi är det ämne som 
kommer på första plats med 32 procent av eleverna. Som nummer två har flest valt kemi med 
23 procent eller teknik med 21 procent. Flest nummer tre har fysik med 23 procent och till sist 
som nummer fyra har de flesta valt biologi med 26 procent, men fysik är inte långt efter med 
23 procent. De tycker alltså att kemi är roligast och biologi och fysik är de ämnen de tycker 
sämst om. 
 
Nästa kategori är ”biologi och teknik”. Eleverna i under denna kategori har valt att rangordna 
ämnena enligt resultatet i tabell 8. 
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Tabell 8: Elevernas rangordning av de olika ämnena i kategorin ”biologi och teknik”. 
Resultaten redovisas i procent. 

 
1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Biologi 27 3 6 52 

Fysik  3 18 52 15 

Kemi 21 42 12 9 

Teknik 45 15 9 21 

 
Tittar man på ”Biologi och teknik” har de flesta eleverna valt teknik som det roligaste ämnet. 
På plats två kommer kemi och som trea kommer fysik. Det ämne de flesta elever i denna 
kategori anser tråkigast av NO-ämnena är biologi. De ämnen de haft under de tidigare åren i 
grundskolan hamnar både på första plats och på sista plats.  
 
Eleverna i kategorin ”biologi och kemi” har valt att rangordna sina ämnen som visas i tabell 
9. 
Tabell 9: Rangordningen som eleverna i kategorin ”biologi och kemi” har valt. 
Resultaten redovisas i procent 
 1 2 3 4 

Biologi 26 5 16 26 

Fysik  18 26 5 21 

Kemi 37 24 21 3 

Teknik 21 11 21 21 

 
”Biologi och kemi” har det lite jämnare mellan det eleverna valt, men det ämne som flest 
elever valt som det roligaste är kemi med 37 procent. Som nummer två kommer fysik med 26 
procent, men även kemi med 24 procent. På plats tre kommer teknik och kemi med 21 procent 
vardera. Det ämne de tycker är tråkigast är biologi med 26 procent, men tätt inpå kommer 
fysik och teknik med 21 procent. Det är bara 3 procent som har satt kemi som det tråkigaste 
ämnet. Dessa elever har haft biologi och kemi under sina första år i skolan.  
 
Tills sist har vi den kategori där lärarna i stort sett bara har haft biologi med barnen under de 
tidiga åren i grundskolan. Deras resultat redovisas i tabell 10 nedan. 
 
Tabell 10: Rangordningen som eleverna i kategorin ”biologi” har valt. Resultaten 
redovisas i procent 
 1 2 3 4 

Biologi 14 22 16 23 

Fysik  20 15 20 18 

Kemi 29 24 14 9 

Teknik 30 11 18 19 

 
Dessa elever har valt teknik som det roligaste ämnet med 30 procent men även kemi på 29 
procent ligger som nummer ett. Nummer två är även det kemi med 24 procent och biologi 
med 22 procent av elevernas svar. På plats tre kommer fysik med 20 procent och det 
tråkigaste ämnet enligt denna kategori är biologi med 23 procent.  
 
Lägger man ihop alla elever är det flest elever som valt kemi som det roligaste ämnet (32 
procent). På plats nummer två kommer fysik med 26 procent men även kemi med 24 procent. 
Tittar man på nummer tre är det fysik med 27 procent och det tråkigaste ämnet är biologi 
enligt 22 procent av alla elever. 
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Diskussion 

Resultat 
Det ämne som förekommer hos de flesta lärarna i de tidiga åren i grundskolan är biologi. Alla 
lärarna i undersökningen har haft biologi med eleverna och fyra av dem har endast haft 
biologi med sina elever i år ett till fem. Då det gäller de övriga NO-ämnena är det lite olika 
beroende på vilken kunskap och vilket intresse läraren har. Teknik är ett ämne som ofta 
förekommer och många lärare tycker att det är lätt att ha med eleverna. Kemi däremot är ett 
ämne som många lärare tycker är svårt och på så sätt förekommer det inte så ofta i 
undervisningen i år ett till fem. Det är bara tre av tio lärare som har kemi under de tidiga åren 
i grundskolan. Fysik är också ett ämne som bara tre av lärarna i undersökningen har med i sin 
undervisning. Det är ett ämne som många lärare tycker är svårt att få ner till barnens nivå. Det 
är bara en av lärarna som har haft alla NO-ämnen med sina elever i år ett till fem. 
 
Lärarens intresse för NO har inget att göra med vilken utbildning läraren har. Den lärare som 
är mest intresserad av NO är lärare L3 vars enda NO-utbildning är en tre veckors kurs på Tom 
tits. Hon har själv genom till exempel TV och artiklar tagit reda på hur saker och ting 
fungerar. Det finns även en lärare som har inriktning SO och svenska som har mer NO med 
sina elever än de med inriktning mot matematik och NO. Ser man däremot till de lärare som 
bara har haft biologi så är det ingen av dem som har någon särskild utbildning i NO. En av 
lärarna har läst lite fysik men säger själv att det inte var allt för mycket. 
 
Att intresset minskar eller är lågt för just NO-ämnet är alla lärare medvetna om utom två. 
Dessa två lärare har inte märkt av något minskande intresse i sin undervisning. Att intresset är 
lågt tror många lärare beror på att många NO-ämnen är så abstrakta. De tror även att det kan 
bero på att det blir för svårt för fort då de kommer upp till år sex. Lärare L2 säger: ”Många 
uppfattar det som teoretiskt speciellt när man kommer högre upp, det är ju mycket matte i 
fysiken. Räkna är inte alltid roligt. Folk blir skrämda”. Lärare L1 och L9 tror att det beror på 
vilka trender som finns. L9 säger att det idag är media som gäller och enligt henne krävs det 
inte så mycket naturvetenskap då man jobbar med det. Lärare L1 berättar att det är många 
som har inställningen redan innan att NO ska vara tråkigt. För att ändra på detta tror många 
lärare att det är viktigt att de får börja med NO tidigt och att undervisningen blir mer varierad. 
I stort sett alla lärare är överens om att eleverna behöver laborera mera på egen hand. L4 säger 
även att det är vikigt att eleverna inte alltid ska behöva förklara allting de gör utan att det är 
själva upplevelsen som är viktig. Hon tror att vi ”dokumenterar sönder dem”. Förståelsen är 
även viktig för att eleverna ska få intresse för ämnena. Lärare L7 tror att om de inte förstår 
tycker de heller inte att det är roligt. Hon påpekar också att det är viktigt att läraren tycker att 
det är roligt. Tycker inte läraren det är roligt skiner det ofta igenom och undervisningen blir 
tråkig. Eleverna måste även få vara med och bestämma. Det är viktigt att lektionerna tar upp 
sådant som intresserar dem inte bara sådant som står i kursplanerna. En annan sak som många 
lärare tar upp är att ämnena måste kopplas mer till vardagen. Eleverna måste få veta varför de 
lär sig sakerna. Lärare L6 tror inte att intresset bara minskar inom NO utan att intresset är lika 
lågt inom SO just för att skolan ligger för långt ifrån elevernas vardag idag. Lärare L8 tror 
också att elevernas intresse för naturvetenskapen kan minska då de kommer ut på prao. Oftast 
är de elever som fått jobba praktiskt i någon affär mer positiva än de som fått vara med på ett 
naturvetenskapligt företag. Både lärare L8 och L9 tycker att de måste bli bättre på att saluföra 
NO-ämnena. Idag är det många elever som inte vet att experimentet handlade om fysik utan 
kopplar det mer till just ämnet experiment. Om eleverna vet att det var fysik kanske de tycker 
att det är roligare då de ska ha fysik i de äldre åldrarna. 
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Majoriteten av eleverna i undersökningen har haft NO någon gång under de tidiga åren i 
grundskolan. Det är bara fyra procent av eleverna som säger sig ha haft NO för första gången 
under åren sex till nio. De flesta eleverna kommer ihåg att de haft biologi medan de övriga 
ämnena varierar. De elever som har haft alla NO-ämnen under de tidiga åren i grundskolan 
har flest elever som kommer ihåg fysik och kemi. Det är bara teknik som ”biologi, fysik och 
teknik” har större andel elever som kommer ihåg. De elever som har störst andel på att inte 
komma ihåg något ämne alls är ”biologi och teknik” och ”biologi”. 
 
De flesta eleverna har haft biologi i de tidiga åren i grundskolan. Det ämne som förekommit 
minst är kemi och fysik. Tittar man på elevernas intresse för de olika ämnen är det flest elever 
som tycker att kemi är roligt och mycket roligt. Det är även det ämne som de flesta eleverna 
tycker är intressant. Eleverna i kategorierna ”alla NO-ämnen”, ”biologi, fysik och teknik” och 
”biologi och kemi” har valt kemin som det roligaste ämnet då de fick rangordna de olika NO-
ämnena. Ett annat ämne som många elever anser är roligt är teknik. Eleverna i kategorin 
”biologi och teknik” och ”biologi” har valt detta ämne som roligast. Om kemi och teknik 
jämförs är det fler som tycker att kemi är intressant och svårt. Tekniken får aningen fler svar 
på lätt störst skillnad har kategorin ”biologi” och ”biologi och kemi”. Tittar man på hur roligt 
eleverna tycker att det är blir resultatet ganska jämnt. Det är aningen fler som tycker att kemi 
är roligt eller mycket roligt. Något ganska intressant i detta sammanhang är att ”biologi och 
teknik” och ”biologi” har ganska hög andel elever som tycker att teknik är mycket roligt (24 
och 18 procent) men det är också dessa kategorier som har störst andel elever som tycker att 
det är mycket tråkigt med 18 och 10 procent.  
 
Biologi är det ämne som flest elever har placerat som nummer fyra, de tycker alltså att biologi 
är det tråkigaste av de fyra NO-ämnena. Det är det ämnet som har flest elever som svarat att 
det varken är roligt eller tråkigt. Många tycker att det är lätt och det är bara ”biologi och 
teknik” som har fler elever som tycker att det är svårt. Däremot är det ganska många som 
tycker att ämnet är intressant men inte lika många som anser att kemi är intressant. 
 
Fysik är ett ämne som hamnar lite mitt emellan. Ser man till hur eleverna har rangordnat fysik 
så har de flesta placerat det som nummer två eller tre. Intresset för det är större än för biologi 
och det är 60 procent av eleverna i ”alla NO-ämnen” som tycker att det är intressant och det är 
48 procent av dem som har satt biologi som intressant. Även kemin hamnar under med 52 
procent. Däremot är det fler som tycker att kemi är roligt och mycket roligt.  
 
Sammanfattningsvis kan man säga att kemi och teknik är det ämne som de flesta eleverna 
tycker är roligt och intressant. Efter dessa ämnen kommer fysik och på sista plats kommer 
biologin. 
 

Validitet 
Det är en del av eleverna i år sex som inte har haft NO än. De fick veta vad de olika ämnena 
innebar och fick på så sätt fundera ut om de hade haft dem och vad de tyckte om dem. Detta 
kan ha gjort att de gissat eller bara kryssat i något de tyckte såg bra ut. Andra elever i år sex 
hade bara haft ett utav de olika NO-ämnena och på så sätt hade de bara vetskap om detta. Det 
kan göra att resultaten blir missvisande. 
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Ytterligare en sak som gör att resultaten kan bli missvisande är att de lärarna de har i NO idag 
kan påverka deras intresse. Dessa lärare har inte funnits någon möjlighet att följa upp och på 
så sätt vet man inte hur mycket de påverkar.  

Resultatet jämfört med litteraturen 
Att intresset minskar bekräftar både litteraturen och lärarna i undersökningen. Det är två av 
lärarna som inte ser någon minskning men detta kan bero på att den ena läraren inte har allt 
för mycket NO och den andra läraren är väldigt intresserad och engagerad, hon har ingen 
uppfattning om att hennes elever tycker att det är tråkigt. De övriga lärarna bekräftar att 
intresset minskar. Osborne, Simons & Collins, Lindahl och Andersson, Bach, Olander, & 
Zetterqvist har alla kommit fram till att intresset för NO minskar. Andersson, Bach, Olander, 
& Zetterqvist har även sett en försämring i resultaten i de olika NO-ämnena då de jämför med 
undersökningen som gjordes 1992.46 Enligt Sjöberg är det viktigt att eleverna har intresse för 
ämnet om de ska lära sig. Den som inte vill lära sig kommer heller inte att lära sig något.47 
 
Det finns många olika orsaker som ligger bakom det minskade intresset till NO. Lindahl 
skriver om att en orsak kan vara att eleverna ”sällan förstår meningen med att lära sig ett visst 
innehåll”.48 Lärarna måste kunna koppla undervisningen till vardagen. Även Osborne, Simons 
& Collins tar upp detta då det är kriteriet för en bra lärare.49 Detta har även en del lärare tagit 
upp i undersökningen. Jag tror att det är viktigt att läraren kan koppla undervisningen till 
vardagen då det hjälper eleverna att förstå varför de läser de olika ämnena. Det är svårt att 
motivera elever att lära sig om de inte ser vad de har för användning av kunskapen. 
 
Att variera undervisningen är en annan orsak som ligger bakom det minskade intresset. Detta 
stärker Eichinger då eleverna i hans undersökning efterlyste mer variation i undervisningen. 
De ville ha mer laborationer och studiebesök.50 Ser man till lärarna i den här undersökningen 
tar även de upp att det skulle behövas mer laborationer. Att eleverna själva ska få laborera och 
få uppleva. En lärare känner att det är viktigt att eleverna inte alltid ska behöva förklara allt de 
gör utan att det är själva upplevelsen som är viktig.  
 
Att intresset är lågt beror även på att NO-ämnena blir för svåra för fort. Detta säger både 
lärarna i undersökningen och Lindahl. Eleverna tappar intresset då ämnena blir för svåra. En 
av lärarna i undersökningen säger att även matematiken kan vara ett problem, detta har även 
Lindahl kommit fram till i sin undersökning. Men hon har även träffat en elev som tyckte att 
fysiken blev roligare då det blev mer matematik.51 Så detta är en delad fråga. Självklart gör 
matematiken att det blir svårt för dem som har svårt för matematik, men för de elever som 
tycker att matematiken är rolig är den viktig för ämnet. Här ser man ännu tydligare hur olika 
alla elever är och vad viktigt det är med varierad undervisning. Det som passar en elev passar 
kanske inte en annan. Enligt mig är variation i undervisningen en viktig del av lärarjobbet. 
Alla elever tycker inte om samma arbetssätt. Vissa vill laborera mer medan andra vill räkna 
och ha mer teori. Med variation kan man nå fler elever för vi ska ju ha en skola för alla. Det 
här med att det blir för svårt för fort är också viktigt att som lärare ta till sig. Många ämnen 
startar lätt och blir successivt svårare och svårare. NO upplevs som ett ämne där svårigheten 
ökar för fort. Jag tror att vi kan minska denna klyfta med att ha mycket NO i de tidiga åren i 

                                                 
46 Andersson, B. Bach, F. Olander, C. & Zetterqvist A. 2005 
47 Sjöberg, S, 2003 
48 Lindahl, B. 2003, s. 235 
49 Osborne, J. Simon, S. & Collins, S. 2003 
50 Eichinger, J. 1997 
51 Lindahl, B. 2003 
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grundskolan. Då får de möjlighet att börja lätt och sedan kan man öka svårigheten. När de 
sedan kommer till de senare åren har de redan de grunder de behöver för att kunna ta till sig 
den nya lite svårare kunskapen de får ta del av.  
 
Förståelsen är även viktig om man ska skapa intresse hos eleverna. Förstår de inte kommer de 
heller inte tycka att det är roligt som en av läraren tar upp i undersökningen. Även Lindahl 
skriver om att förståelsen är viktig hon skriver ”om man inte förstår förlorar man intresset”52. 
För att få förståelsen krävs det att lärarna är kunniga i sitt ämne. Osborne, Simons & Collins 
skriver om att en del lärare som inte kan har fullt upp att lära sig själva och på så sätt går det 
ut över undervisningen. De har även sett att de lärare som upplevdes gladast och mest 
entusiastiska är de lärare som kan sitt ämne.53 Även studenterna i Eichingers undersökning 
ville ha lärare som var kunniga och entusiastiska inom sitt ämne.54 Ingen av lärarna i denna 
undersökning har tagit upp detta som en orsak däremot har en lärare sagt att läraren måste 
tycka att ämnet är roligt. Hon tror att det är lätt att lärarens intresse skiner igenom och gör 
undervisningen tråkig. Lindahl skriver om att eleverna vill ha en lärare som ”brinner för sitt 
ämne, kan skoja och få eleverna intresserade men också delaktiga i undervisningen”.55 Det är 
många i hennes undersökning som sagt att en tråkig lärare gör också ämnet tråkigt. Jag tror att 
lärares kunskaper har stor betydelse då de undervisar. De lärare som kan ämnet behöver inte 
anteckningar och kan undervisa mer fritt. För att skapa en förståelse hos eleverna måste 
läraren kunna bryta ner problemet och förklara på olika sätt. Detta tror jag är väldigt svårt om 
läraren inte kan sitt ämne ordentligt. Självklart är förståelsen en viktig del då det gäller 
elevernas intresse. Visst förstår inte alla till en början, då skulle vi ju inte behöva någon skola, 
men det är viktigt att de efter lektionen kan känna att de förstår det som sagts. Det är viktigt 
att eleverna inte lämnar ett område med en massa frågetecken. Utan läraren måste vara så pass 
kunnig att han kan förklara så att alla förstår och blir denne osäker och ej kan förklara så 
måste läraren erkänna detta och fundera ut ett sätt att ta tag i problemet under nästa 
lektionspass. 
 
Kunskapen inom de olika ämnena har ingenting med utbildningen att göra. Den lärare i 
undersökningen som är mest intresserad och engagerad i sin NO-undervisning har ingen 
utbildning inom NO förutom en tre veckors kurs på Tom tits. De lärare i undersökningen som 
har utbildning inom NO har inte alla NO-ämnen utan tycker att vissa är svåra och att de då lätt 
faller bort. Däremot bestämmer kunskapen i ämnet om det förekommer eller ej. Biologi är ett 
ämne de flesta tycker är enkelt och bra att ha med eleverna. Det är också det och endast det 
ämne som förekommer i alla lärares undervisning i de tidiga åren i grundskolan. De övriga 
NO-ämnena förekommer beroende på hur kunnig och intresserad läraren är av ämnet. Detta 
bekräftas av Lindahl då även hon har sett att det NO-ämne som förekommer i de tidiga åren i 
grundskolan är just biologi.56 Osborne, Simons & Collins har sett att biologi är det ämne som 
eleverna är mest intresserade av om man jämför de olika NO-ämnena. Deras förklaring till 
detta är att det är vanligare att naturvetare är specialiserade inom just biologi och på så sätt är 
det större chans att biologi undervisas av en lärare som är specialiserad inom ämnet.57 Så även 
han tar upp att kunskapen är viktig för ämnet. Även Sjöberg tar upp att NO förutom biologi 
har haft en svag ställning i de lägre klasserna. Däremot säger han att lärarna på den nivån inte 
har tillräcklig utbildning inom naturvetenskap. Han menar att då man gjorde om 
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lärarutbildningen och lärarna som läste till år ett till sju kunde välja inriktning som tillexempel 
naturvetenskap gav en kompetenshöjning hos lärarna.58 Detta skiljer sig mot min 
undersökning då dessa lärare inte alls behöver vara mer kunniga än de lärarna utan utbildning. 
Det viktigaste är att intresset att lära finns hos läraren. Här ser man verkligen hur viktigt det är 
att intresset finns om man ska lära sig. Den som är intresserad av ett ämne lär sig det lättare 
och är man tillräckligt intresserad söker man även egen kunskap. Skillnaden mellan min 
undersökning och litteraturen kan ha många orsaker. Även här kommer kunskapen in. Lärare 
undervisar i de ämnen de känner sig trygga i. Att utbildning inte spelar någon roll tycker jag 
är förvånande men det kan ju vara så att man valt en inriktning men är intresserad av fler. De 
lärare som har läst inriktning mot matematik och NO kanske inte fått tillräcklig undervisning i 
fysik, kemi och teknik. Båda lärarna med denna inriktning i undersökningen tycker till 
exempel att fysik är svårt och att det är svårt att få ner till barnens nivå. Frågan är vad de lärde 
sig på lärarutbildningen, kanske är det där problemet ligger. De skulle behöva mer tips och 
idéer vad gäller undervisning i dessa ämnen. De äldre lärarna som läst lite av allt har en bred 
kunskap. Jag tror att deras intresse speglar deras kunskaper. Två av dem jag intervjuade hade 
SO medan de nästan inte hade någon NO alls. Detta kan bero på att de inte är intresserade av 
naturvetenskap och på så sätt inte tar tag i det. Den tredje läraren med den äldre 
mellanstadieutbildningen tycker att NO är intressant och ser ämnet som en viktig del av 
elevernas undervisning. I det stora hela är intresset viktigt för vad man lär sig. Är man inte 
intresserad av att lära sig något kommer man heller inte kunna ta in någon kunskap. 
 
Att eleverna ska få naturvetenskap även i de tidiga åren i grundskolan står i kursplanerna och 
på så sätt ska ämnena finnas med i allas undervisning. Fler av lärarna tycker att det är viktigt 
att väcka elevernas intresse tidigt, men lärarna måste även kunna hålla kvar intresset så att det 
inte svalnar. Detta visar Lindahl med sin undersökning då vi får ta del av elevernas 
framtidsdrömmar. De flesta eleverna har en dröm om vad de vill arbeta med redan i år fem. 
För väldigt många av eleverna är denna dröm något som håller i sig och följer dem ända till 
gymnasievalet i år nio. Detta betyder att det är viktigt att eleverna tidigt måste få erfarenhet av 
naturvetenskap och vilka yrken som finns att välja på om dessa yrken över huvudtaget ska få 
en chans att få bli någon av elevernas dröm. Om de aldrig haft naturvetenskap, vet de heller 
inte vad det är och hur ska de då kunna drömma om att jobba inom det.59 En av lärarna i 
undersökningen säger att praktiken som eleverna har i fyran och femman kan sänka intresset 
då de ofta upplever de naturvetenskapliga jobben som tråkiga. Här har även föräldrarna eller 
personen som har hand om eleven ett ansvar. Det är upp till denne att visa arbetet från sin 
ljusa sida och måste få det attraktivt så att eleven tycker att det är roligt. För det är inte alla 
som tycker att det är roligt att sortera papper i pärmar.  
 
Något som inte gav samma resultat som litteraturen är intresset för de olika ämnena. Både 
Osborne, Simons & Collins, Lindahl och Andersson, Bach, Olander, & Zetterqvist har sett ett 
större intresse för biologi än för de andra NO-ämnena. Osborne, Simons & Collins skriver om 
att fysik och kemi hamnar långt ner på listan om man frågar eleverna om vad de tycker om 
ämnena. Biologi däremot hamnar oftast högt upp och intresserar eleverna.60 Andersson, Bach, 
Olander, & Zetterqvist har även de sett att biologi upplevs som mer intressant och lättare än 
vad fysik och kemi gör.61 Lindahl skriver om att biolog har eleverna haft sedan dagis och 
kunnat leka fram och på så sätt är det lättare än fysik och kemi som kom så plötsligt i år sex 
med en massa konstiga ord och på så sätt upplevs de som svåra. De säger att det skulle ha 
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varit bättre om de skulle ha fått lära sig NO från grunden tidigt så att de redan har lärt sig att 
tänka i rätt banor.62 Detta är något som skiljer sig ifrån denna undersökning där de ämnen som 
hamnade högts upp på listan var kemi och teknik. Det ämne som upplevdes som tråkigast av 
alla NO-ämnen var just biologi. Detta kan bero på många saker. De flesta eleverna i denna 
undersökning kommer ifrån år sex och sju. Detta gör att en del av eleverna i undersökningen 
inte har haft NO än och på så sätt kanske de kryssade i det som lät bra. Det kan även vara så 
att ämnena är nya för dem och fortfarande intressanta precis som Lindahl skriver att ämnena 
kan uppfattas som roliga till en början men till slut blir de för svåra och intresset svalnar.63 
Det är oftast inte förrän i åttan och nian som det blir svårt och väldigt teoretiskt. Resultaten 
kanske hade visat något helt annat om fler åttor och nior var representerade. Även de lärare 
eleverna har idag kan ha stor betydelse i hur deras intresse är. Läraren i kemi kanske är mer 
engagerad och kunnig än de lärare eleverna har i biologi. Det kan ju även bero på trender, 
idag kanske det är trendigt att kunna kemi och teknik.  
 

Slutsats 
En kort sammanfattning av hur de olika frågeställningarna har besvarats. 
 

1. I vilka NO-ämnen undervisar lärarna i de tidiga åren i grundskolan? 
 
Biologi är det ämne som alla lärare har haft med i sin undervisning i de tidiga åren i 
grundskolan. En del lärare har bara biologi medan andra även får in andra NO-ämnen. 
 

2. Är de lärare med NO utbildning mer intresserade av NO än de utan utbildning? 
 
De lärare som har NO-utbildning är inte mer intresserade av NO än andra lärare. Det finns 
lärare som inte har någon utbildning alls som är mer intresserade och engagerade än de med 
utbildning. Det som är viktigt är att intresset för att lära sig måste finnas. Det finns andra sätt 
att lära sig på än att gå en utbildning. 
 

3. Varför tror lärarna att intresset för NO är lågt och hur kan de påverka eleverna? 
 
Det finns många orsaker till att intresset för naturvetenskapen är lågt. Lärarna tar upp saker 
som att det är för svårt, för långt ifrån elevernas vardag, för låg kunskap och för lite 
engagemang hos läraren. För att påverka elevernas intresse måste läraren ta till sig detta och 
vara medvetna om orsakerna och ändra i sin undervisning. 
 

 
4. Har elever NO i de tidiga åldrarna? 

 
De flesta elever har haft NO under de första åren i grundskolan. Det ämne de flesta kommer 
ihåg är biologi. De övriga NO-ämnena förekommer inte lika ofta eller så kommer inte 
eleverna ihåg dem lika väl. 
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5. Hur påverkas elevernas intresse för NO av att ha haft ämnena i de tidiga åren i skolan?  
 
De finns ingen större skillnad i intresse hos de elever som haft mycket NO eller lite. De elever 
som haft den mest intresserade och engagerade läraren har aningen högre intresse för de flesta 
ämnen men det är en liten skillnad. Kemi och teknik är de ämnen de flesta tycker är roligast 
och det gäller även om eleverna inte har haft ämnet under sina första år i grundskolan. 
 
Syftet med detta arbete var att ta reda på om eleverna i grundskolans senare år är mer 
intresserade av NO då de haft en lärare i de tidigare åren som varit väldigt intresserad och 
engagerad inom de naturvetenskapliga ämnena. Enligt litteraturen skulle det spela roll om 
eleven fått ha en intresserad och engagerad lärare. Denna undersökning visar dock att det inte 
spelar någon roll. Visst är det de elever som läst alla NO-ämnen eller biologi och kemi som 
tycker att kemin är roligast men de övriga eleverna förutom de som haft mest av biologi och 
teknik och bara biologi tycker även de att kemi är det roligaste ämnet. De elever som haft 
biologi och teknik eller bara biologi tycker att tekniken är aningen roligare men på andra plats 
kommer kemin. Det ämne alla har haft någon gång under de tidiga åren i grundskolan är 
biologi och detta är även det ämne som de tycker är tråkigast. 
 

Förslag till vidare forskning 
För att förbättra denna studie skulle man kunna följa eleverna under NO-lektionerna de har 
idag och på så sätt se hur den läraren påverkar dem. Genom en intervju med eleverna skulle 
man även kunna få fram vad de tycker om denne lärare. Ännu mer intressant skulle det vara 
att följa två eller fler klasser från det att de går i år fyra till och med det att de går i år nio för 
att se hur intresset påverkas under vägen. Då får man en möjlighet att se hur läraren jobbar 
med NO under de tidiga åren i grundskolan och sedan se hur läraren jobbar och kan fånga 
elevernas intresse under de senare åren i grundskolan. 
 

Slutord 
Det har visat sig att det är fler lärare än vad jag tidigare hade trott som har NO i de tidiga åren 
i grundskolan. Detta känns tryggt och bra då det är ett krav när ämnena har egna kursplaner. 
Jag blir dock lite mörkrädd då lärare L10 säger att hon inte har NO i de tidiga åren eftersom 
det kommer i sexan. Denna lärare kan inte veta att det finns uppnåendemål i skolan och ännu 
värre är att dessa elever som nu går i sexan ännu inte haft någon NO i november på 
höstterminen. Jag personligen tror att det går att påverka eleverna genom att läraren är 
intresserad och engagerad. Läraren spelar stor roll om ett ämne ska bli roligt eller inte. Jag har 
själv aldrig tyckt att kemi och fysik varit roligt. Jag har tagit mig igenom fysiken genom att 
kunna räkna. Det är inte förrän nu på universitetet som jag fattat tycke för detta underbara 
ämne genom att jag har haft otroligt bra lärare som har brunnit för det de undervisar i. 
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Bilaga 1 
Vad tycker du om NO? 

 
1. Är du flicka  
    eller pojke? 
 
2. Vilken klass går du i nu?_________ 
 
3. Hade du en särskild lärare i NO-ämnena när du gick i 4:an och 5:an?  
            Ja  

Nej 
 
4. Vad hette din/dina lärare som du hade i år 4 och 5? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 
5. I vilken klass hade du NO för första gången?  
            1-3  
            4-5  
            6-9 
 
6. Hade du velat ha NO-undervisning i tidigare årskurser? 

Ja 
Nej 

Kommentar:_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7. Vilka av NO-ämnena kommer du ihåg från år 1-5? 
Biologi 
Fysik 
Kemi 
Teknik 
Inget 

 
8. Vilket ämne är det roligaste i skolan? 

___________________________________________ 

9.  Vad tycker du om följande ämnen? 
Sätt ett kryss på varje rad  

              Mycket roligt     Roligt    Varken roligt       Tråkigt      Jätte tråkigt    
               eller tråkigt          
Biologi 

Fysik 

Kemi  

Teknik 
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10. Vilket av NO-ämnena tycker du är roligast? Rangordna dem där 1 är det roligaste 
Biologi 
Fysik 
Kemi 
Teknik 

 
11. Hur intresserad är du att lära dig mer i dessa ämnen? 

Sätt ett kryss på varje rad  
 Mycket             Ganska          Inte särskilt           Inte alls  
                    intresserad       intresserad        intresserad         intresserad  

Biologi 

Fysik 

Kemi  

Teknik 

   
12. Sätt kryss i de alternativ som passar in för dig.  

Passar fler alternativ sätter du fler kryss   
   Lätt     Svårt    Intressant    Roligt   Tråkigt 

Biologi är 

Fysik är  

Kemi är 

Teknik är 

Kommentar:_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

13. Hur ofta tittar du på program om naturvetenskap och teknik? 
Varje dag 
Flera gånger i veckan 
Någon gång i veckan 
Mindre än en gång i veckan 
Sällan eller aldrig 

   
14. Skulle du kunna tänka dig att jobba med något inom naturvetenskap i framtiden? 

Ja 
Nej 
Kanske 
 

15. Skulle du kunna tänka dig läsa NV (det naturvetenskapliga programmet) på 
gymnasiet? 

Ja 
Nej 
Kanske 

 
Vill du tillägga något? Skriv gärna på baksidan. 
TACK!! för att du ville vara med och svara på mina frågor/ Susanna Wigers 
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågor till lärare i de tidigare åren 

 

1. Hur länge har du jobbat som lärare och i vilka åldrar? 

2. Vilken utbildning har du? 

3. Har du läst någon naturvetenskap? 

• Fortbildning? 

 

4. Trivs du med ditt jobb? 

• Varför? Varför inte? 

 

5. Hur känner du för naturvetenskap? 

• Tråkig intressant rolig lätt svår 

6. Anser du att du har tillräcklig NO-undervisning? 

• Om inte varför? 

o Lite material 

o Inte tillräcklig kunskap  

o Tråkigt   

7. Hur jobbar du med NO? 

8. Får du med alla NO-ämnena? 

• Biologi 

• Fysik 

• Kemi 

• Teknik 

9. Hur kan du vara med och påverka elevernas intresse för naturvetenskap? 

• Tror du att du gör detta? 

10. Varför är intresset så lågt tror du? Eller är det inte det? 

 

11. Vilket intryck har du av dina elevers intresse för naturvetenskap? 

• Tror du att dina elever tycker att NO är roligt? 
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Bilaga 3  
Denna tabell redovisar svaren på fråga 11 i enkäten som lyder: Hur intresserad är du att lära 
dig mer i dessa ämnen? Alla kategorier och ämnen är presenterade var och en för sig och 
resultaten redovisas i procent. 

 
Alla NO-
ämnen 

Biologi, 
fysik och 
teknik 

Biologi 
och 
teknik 

Biologi 
och 
 kemi 

Biologi 
 

Biologi      

Mycket intresserad 21 16 15 13 12 

Ganska intresserad 40 46 45 45 48 

Inte särskilt 
intresserad 31 32 27 32 29 

Inte alls intresserad 8 18 12 11 8 

Fysik      

Mycket intresserad 21 18 15 16 19 

Ganska intresserad 58 40 42 45 45 

Inte särskilt 
intresserad 19 28 24 37 17 

Inte alls intresserad 2 25 18 0 10 

Kemi      

Mycket intresserad 31 18 27 29 27 

Ganska intresserad 44 42 36 55 38 

Inte särskilt 
intresserad 23 32 18 16 23 

Inte alls intresserad 4 18 18 0 5 

Teknik      

Mycket intresserad 13 12 33 29 27 

Ganska intresserad 38 49 30 42 34 

Inte särskilt 
intresserad 29 32 18 24 25 

Inte alls intresserad 8 18 18 5 9 
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Bilaga 4 
 
Denna tabell är från fråga 9 i enkäten. Den visar hur eleverna har svarat på frågan uppdelat på 
de olika lärarkategorierna och ämnena. Svaren redovisas i procent. 
 
  

 
Alla NO-
ämnen 

Biologi, 
fysik och 
teknik 

Biologi 
och 
teknik 

Biologi 
och  
kemi 

Biologi 
 

Biologi      

Mycket roligt 15 9 9 8 2 

Roligt 29 39 18 37 20 

Varken roligt eller 
tråkigt 40 28 45 39 54 

Tråkigt 13 14 21 5 19 

Jätte tråkigt 4 11 6 11 9 

Fysik      

Mycket roligt 13 12 3 16 11 

Roligt 35 33 45 32 31 

Varken roligt eller 
tråkigt  46 23 27 37 28 

Tråkigt 4 21 15 13 15 

Jätte tråkigt 2 12 9 3 10 

Kemi      

Mycket roligt 25 16 18 26 12 

Roligt 46 42 39 45 35 

Varken roligt eller 
tråkigt  21 18 15 24 29 

Tråkigt 4 19 18 3 11 

Jätte tråkigt 4 4 9 3 5 

Teknik 0 0 0 0 0 

Mycket roligt 17 5 24 24 18 

Roligt 27 32 33 39 23 

Varken roligt eller 
tråkigt  29 28 15 26 28 

Tråkigt 10 14 9 8 16 

Jätte tråkigt 6 5 18 3 10 
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Bilaga 5 
 
Denna tabell visar resultaten från fråga 12 i enkäten. På denna fråga fick eleverna sätta kryss i 
de rutor de tyckte passade in. På det sättet kunde de svara flera saker på samma fråga. 
Eleverna är indelade i de olika lärarkategorierna och svaren är presenterade i procent. 
 

 
Alla NO-
ämnen 

Biologi, 
fysik och 
teknik 

Biologi 
och 
teknik 

Biologi 
och  
kemi 

Biologi 
 

Biologi 0 0 0 0 0 

Lätt 25 44 18 32 38 

Svårt 21 7 24 21 2 

Intressant 48 32 48 39 33 

Roligt 31 30 12 26 19 

Tråkigt 35 28 27 26 26 

Fysik 0 0 0 0 0 

Lätt 17 19 18 16 16 

svårt 31 35 21 32 25 

intressant 60 33 42 34 31 

roligt 33 21 24 37 31 

tråkigt 15 32 33 21 22 

Kemi 0 0 0 0 0 

Lätt 21 26 21 16 14 

svårt 19 28 27 24 15 

intressant 52 39 36 58 38 

roligt 54 35 36 45 37 

tråkigt 13 23 36 5 14 

Teknik 0 0 0 0 0 

Lätt 25 25 21 39 27 

svårt 15 14 21 8 8 

intressant 40 33 39 34 31 

roligt 25 39 39 45 34 

tråkigt 33 26 33 16 26 

 


