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Abstract
The aim of this dissertation is to study the attitudes that exist among secondary-school pupils,

to practical education in natural science, through a gender perspective.

Semi-structured interviews were chosen as method of studying the pupils’ attitudes. A semi-

structured interview gives the interviewer a possibility to follow up the answers given by the 

respondent with varied attendant questions. For the interviewer this contributes to develop an 

insight of the attitudes. 

The interviews reveal that most of the pupils have a positive attitude towards practical 

education in natural science and all of the respondents agreed on the fact that practical 

education helps to improve their understanding. The research showed that girls prefer biology 

since they find it less difficult than physics and chemistry, while boys on the other hand prefer 

physics and technology. There is a disagreement among the respondents on whether or not

examinations exist in practical education. 

The conclusion of the dissertation is that pedagogues need to develop a practical education

suited for all youths irrespective of gender, as well as stating the aim and purpose before the 

practical education starts. 
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Sammanfattning
Syftet med denna uppsats är att ta reda på vilka attityder elever i grundskolans senare år har 

gentemot den praktiska undervisningen i de naturorienterande ämnena sett ur ett 

genusperspektiv. 

För att studera elevernas attityder har enskilda semistrukturerade intervjuer valts som metod.

Semistrukturerade intervjuer ger intervjuaren möjlighet att följa upp respondenternas svar 

med olika följdfrågor, som kan varieras relativt fritt vilket bidrar till att intervjuaren kan bilda 

sig en uppfattning om respondenternas attityder.

De attityder gällande praktisk undervisning i de naturorienterande ämnena som påträffats var 

främst positiva och samtliga respondenter var eniga om att den praktiska undervisningen 

hjälper till att öka förståelsen. Undersökningen visade att flickorna föredrog biologi eftersom

detta inte ansågs vara lika svårt som fysik och kemi, medan pojkarna i undersökningen fann 

mer intresse i fysik och teknik. Meningarna huruvida den praktiska undervisningen 

examineras gick isär. 

Slutsatsen som kan dras från uppsatsens undersökning blir således att pedagoger bör försöka 

att utveckla en praktisk undervisning som passar alla dagens ungdomar, oavsett kön, samt att 

tydliggöra syftet och målet innan det praktiska arbetet inleds.

Nyckelord: Attityder, Praktisk undervisning, Elever i grundskolans senare år, Genus
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1. Inledning
Praktisk undervisning är ett naturligt förekommande inslag i de naturorienterade ämnena och 

enligt Wickman (2002) tyder det på att:

… populariteten och tilltron snarare ökar än minskar. Till och med de minsta barnen i 

grundskolans har börjat forska och experimentera och barn som forskar har blivit TV-

underhållning.

(Wickman, 2002, s. 97)

Eftersom Wickman antyder att populariteten ökar bör det vara intressant att undersöka vad 

elever tycker om den praktisk undervisning i de naturorienterade ämnena. Tidigare har det 

genomförts ett antal olika attitydundersökningar som pekar på att elever i årskurs nio har en 

relativt positiv inställning till naturvetenskap i allmänhet. Det finns dock få undersökningar 

som specificerats och fokuserat på attityder bland eleverna mot den praktiska undervisningen

i de naturorienterade ämnena och attityderna bland eleverna. I uppsatsen kommer begreppet 

attityd innebära en enligt ”inställning till viss /…/ företeelse” (Nationalencyklopedins ordbok, 

2006) och företeelsen kommer i detta fall att vara den praktiska undervisningen.

1.1 Bakgrund

För att skapa en tydlig struktur har bakgrunden delats upp i två underrubriker där den första 

delen behandlar det som står i styrdokumenten medan den andra delen innehåller en 

sammanställning av tidigare forskning inom området.

1.1.1 Styrdokument

I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) står det skrivet under rubriken

Skolans uppdrag:

Skolans uppdrag är att främja lärandet där individen stimuleras att inhämta kunskaper. /…/ 
Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. /…/ De skall ges 
förutsättningar att utveckla sin förmåga att arbeta självständigt och lösa problem.

(Utbildningsdepartementet, Lpo 94, s. 7)
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För varje ämne i grundskolan finns en kursplan som anger syftet och de mål som eleverna 

skall ha uppnått efter det femte samt det nionde skolåret. Syftet med den naturvetenskapliga 

utbildningen är enligt kursplanen för de Naturorienterande ämnena (Skolverket, 2000) att

både de naturvetenskapliga resultaten och arbetssätten måste göras tillgängliga. Vidare delges

att naturvetenskapen ofta tagit sin utgångspunkt i vardagliga upptäckter och att det i och med 

detta är viktigt att verksamheten präglas av sättet att arbeta genom observationer och 

experiment.

Under mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av nionde skolåret beträffande den 

naturvetenskapliga verksamheten står det bland annat att eleven skall:

• ha kunskaper om det naturvetenskapliga arbetssättet samt kunna redovisa sina 
iakttagelser, slutsatser och kunskaper i skriftlig och muntlig form,

• ha insikt om skillnaden i olika sätt att göra naturen begriplig, som å ena sidan det 
naturvetenskapliga med dess systematiska observationer, experiment och teorier…

(Skolverket, 2000)

Begreppet naturorienterade ämnen kommer i fortsättningen förkortas med NO och begreppet 

innefattar, i denna uppsats, biologi, fysik och kemi likt kursplanen för NO. Då teknik ligger 

mycket nära de naturvetenskapliga ämnena tror elever i många fall att även teknik tillhör NO

och därmed kommer även detta ämne falla in under begreppet NO i uppsatsen.

1.1.2 Tidigare forskning

För att närmare kunna undersöka vilka attityder elever har gentemot den praktiska 

undervisningen måste först innebörden av begreppen praktisk undervisning klargöras. 

Praktiskt arbete i naturvetenskapliga ämnen kan vara så mycket; den enda gemensamma 
nämnaren är att elever inhämtar egna erfarenheter via material och utrustning…

(Sjøberg, 2005, s. 394)

Praktiskt arbete behöver alltså inte bara vara kan laborationer och experiment eftersom det 

enligt Sjøberg ”kan vara så mycket”. Exempelvis kan det praktiskt arbetet bestå av lekar,

teater och tävlingar med mer. I denna uppsats används begreppet praktiskt arbete för att 
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beskriva all form av undervisning, där eleven inte arbetar i böcker eller har genomgångar på 

tavlan.

Sjøberg (2005, s. 353-381) uppger att dagens ungdomar inte är som förr och att de växer upp i 

en värld som befinner sig under en radikal förändring. Som ett exempel beskriver Sjøberg hur 

de teknologier som idag anses nödvändiga bland ungdomar inte existerade för jämnåriga för 

ett decennium sedan. Denna förändring har medfört att ungdomar har en större valfrihet och 

att valen framförallt baseras på deras attityder och intressen. Det är därför viktigt att i 

undervisningen veta vad som intresserar ungdomar.

Sjøberg är projektledare för det internationellt forskningsprojekt ROSE (The Relevance of

Science Education) som arbetar för att undervisningen i skolans naturvetenskapliga ämnen 

skall bli mer intressant för eleverna. I projektet har bland annat en studie genomförts om vad 

15-åriga svenska elever vill lära sig mer om i naturvetenskap och därmed listades 100 teman,

där pojkar och flickor fick avgöra i vilken grad de var intresserade av att lära sig något om 

dem. Resultatet presenterades enskilt för pojkar och flickor i form av en lista där de 

populäraste ämnena stod överst och följde en fallande ordning.

Pojkarnas intressen
• Hur det känns att vara tyngdlös i rymden.
• Hur atombomben fungerar.
• Explosiva kemikalier.
• Hur datorer fungerar.
• Möjligheten att det kan finnas liv utanför jorden.
• Biologiska och kemiska vapen och vad de gör med människokroppen.
• Hur man skall träna för att hålla kroppen i form.
• Fenomen som forskare inte ännu förklarat.
• /…/

Flickornas intressen
• Varför vi drömmer när vi sover och vad drömmarna kan betyda.
• Hur man ska träna för att få en vältrimmad och stark kropp.
• Vad vi vet om HIV/AIDS och hur det bekämpas.
• Hur olika narkotiska preparat kan påverka kroppen.
• Vad skall man äta för att hålla sig frisk och i form.
• Hur alkohol och tobak kan påverka kroppen.
• Hur man ger första hjälpen och använder enkel medicinsk utrustning.
• Vad vet vi om cancer och hur cancer behandlas
• /…/

(Sjøberg, 2005, s. 366-367)

Listorna visar en skillnad mellan intresset för de olika ämnena inom naturvetenskapen, där 

pojkar intresserar sig för teman inom fysik och kemi medan flickorna intresserar sig för teman 

inom biologi. Enligt en nationell utvärdering av grundskolan (Skolverket, 2003) ser forskarna 
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att det finns en betydligt mer positiv inställning bland eleverna till biologi jämfört med fysik 

och kemi. Samtidigt visade även utvärderingen att flickor ansåg biologi vara viktigare och 

intressantare än fysik och kemi medan det var tvärtom för pojkarna. Detta kan delvis förklaras 

av att flickor anser att fysik och kemi är svårare än biologi medan det är tvärtom för pojkar 

vilka anser att biologi är svårare än fysik och kemi.

Sjøberg (2005, s. 358) beskriver även hur det i ROSE-projektet ingår en mängd frågor för att 

kartlägga elevernas attityder till den naturvetenskapliga undervisningen. Resultatet av den 

svenska undersökningen tyder på en relativt positiv inställning gentemot naturvetenskap och 

enligt den nationella utvärderingen (Skolverket, 2003) uppgav en attitydundersökning att 60 

procent av eleverna ansåg det var ganska eller mycket roligt med naturvetenskap. Det bör 

dock nämnas att Sjøbergs attitydundersökning visade att de svenska elevers intresse för 

naturvetenskap ligger lägre internationellt sett och att det framförallt är i u-länderna det stora

intresset för naturvetenskapen finns.

Oavsett var i världen du befinner dig beskriver Mellström (1999, s. 52) att maskulinitet kan 

kopplas samman med teknik medan exempelvis sjuksköterskeyrket kopplas samman med

kvinna eftersom de ofta anses ha bättre omvårdande egenskaper. Mellström menar på att 

könsrollen ofta redan är förutbestämda och att en son därmed följer sin fars fotspår medan en 

dotter följer moderns.

Problemet med praktisk undervisning ligger enligt Dimenäs & Haraldsson (1997, s. 92) i att 

den praktiska undervisningens syfte allt för sällan förankras hos eleverna innan det praktiska 

arbetet påbörjats. Enligt Wickman (2002, s. 97) bör den praktiska undervisningens syfte vara 

att eleverna själva ska pröva vad deras observationer säger om naturen. Dock sker det allt för 

ofta enligt Andersson (1993, s. 152), att eleverna får övningar där problemet och 

genomförandet är givet och det enda som söks är svaret. Detta innebär att syftet med 

undervisningen gått förlorad redan innan den börjat praktiseras medföljd att eleverna inte ges 

chansen att själva utveckla praktiska exempel.

Andersson beskriver vidare frihetsgrader av experimentellt arbete och en sammanfattning av

detta finns i tabell 1. En ökad frihetsgrad främjar enligt Andersson elevens möjlighet att 

uppfylla de mål som finns författade i läroplan och kursplan, men för att eleven skall kunna 

göra det krävs det en ökad andel elevuppgifter av frihetsgrad två och tre. Frihetsgrad noll och 
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ett är enligt Andersson motiverade då det gäller experiment där säkerheten för eleverna bör 

beaktas, i övrigt finns en stor andel outnyttjade elevuppgifter med frihetsgrad två och tre.

Frihetsgrad Problem Genomförande Svar
0 givet givet givet
1 givet givet öppet
2 givet öppet öppet
3 öppet öppet öppet

Tabell 1: Frihetsgrader i elevuppgifter (Andersson, 1993, s. 68)

Förhoppningen är enligt Sjøberg (2005, s. 395-396) att eleven memorerar teorin genom att 

bekräfta den i praktiken då det finns ett minne för alla våra sinnen (Nationalencyklopedins 

juniorlexikon, 2006). Genom det praktiska arbetet involveras fler sinnen än vid teoretiska

studier, detta kan då underlätta för eleven då denne skall minnas saker exempelvis under ett 

prov. Enligt Sjøberg (2005, s. 397) är det oftast provet som mäter hur väl eleverna klarat sig. 

Om det på dessa prov enbart testas teoretiska kunskaper kan det praktiska arbetet lätt framstå 

som överflödigt.
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1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med undersökningen är att ta reda på vilka attityder och attitydskillnader mellan 

genusen som existerar bland elever i grundskolans senare år mot praktiska undervisningen i

NO. För att besvara detta har fyra frågor konstruerats:

• Vilka attityder finns bland elever till praktisk undervisning i NO?

• Vilka attityder finns bland elever till den praktiska undervisningens syfte och nytta?

• Vilka attitydskillnader finns det mellan pojkar och flickor till NO?

• På vilket sätt anser eleverna att den praktiska undervisningen betygsätts?
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2. Metod
Under detta avsnitt presenteras metoden för undersökningen under rubrikerna val av metod, 

urval, datainsamlingsmetod, procedur, bearbetning och tillförlitlighet.

2.1 Val av metod

Då syftet med undersökningen är att ta reda på elevers attityder till den praktiska undervisning 

i NO, är en kvalitativ forskningsmetod att föredra som datainsamling. En form av kvalitativ

forskning är semistrukturerade intervjuer vilket är en metod som möjliggör att intervjuaren 

kan förstå respondenternas attityder, målsättningar och syn på undervisning med mera 

(Johansson & Svedner, 2001, s. 24). Eftersom intervjuformen öppnar för varierade följdfrågor

finns en möjlighet att dyka djupare ner i elevernas tankar än vad exempelvis en enkät skulle 

kunna göra. Därför har den semistrukturerade intervjun valts som metod för denna rapport.

2.2 Urval

Urvalet av respondenter är en viktig del i processen för att undersökningen skall bli trovärdig.

Om personer utanför sammanhanget väljs kan detta medföra att undersökningen blir 

oanvändbar i förhållande till utgångspunkten (Holm & Solvang, 1997, s. 101). Inför denna 

undersökning tillfrågades samtliga elever, 22 till antalet, i en niondeklass på en medelstor 

skola i västra Sverige om de kunde tänka sig att medverka i en intervju om olika 

undervisningssituationer i NO.

Vid all forskning är det viktigt att hänsyn tas till de etiska aspekterna och en förutsättning för 

ett framgångsrikt examensarbete är tillämpande av god forskningsetik (Johansson & Svedner, 

2001, s. 23). I undersökningen har hänsyn tagits till två etiska riktlinjer för forskning om 

människor: informerat samtycke och konfidentialitet (Kvale, 1997, s. 107-110). Med den

förstnämnda etiska riktlinjen menas att de tilltänkta respondenterna informeras om 

undersökningen syftet och frivillighet. Då de tilltänkta respondenterna i undersökningen inte

var myndiga kontaktades även vårdnadshavarna via brev där de fick information om 

undersökningen och en förfrågan om deras barn fick tillåtelse att medverka i en intervju.
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Det slutgiltiga urvalet bestod av totalt fem frivilliga elever som även fått ett medgivande från 

vårdnadshavaren att medverka i intervjun. Då endast fem elever anmälde sig frivilligt var det 

omöjligt att slumpmässigt välja personer och i detta fall kom urvalet att bestå av tre flickor 

och två pojkar vilket även medförda möjligheten att studera attityderna utifrån ett 

genusperspektiv.

2.3 Datainsamlingsmetod

Den semistrukturerade intervjuformen ger intervjuaren möjlighet till att följa upp och gå 

djupare in i respondentens svar med olika följdfrågor som kan varieras relativt fritt mellan 

olika respondent. Vid semistrukturerade intervjuer används inget standardiserat frågeformulär 

(Holm & Solvang, 1997, s. 100), däremot bör en intervjuguide ha utformats (Kvale, 1997, s. 

120). En intervjuguide skall till skillnad från det standardiserade frågeformulären betraktas 

mer som en översikt där de föreslagna frågorna inte måste följas till punkt och pricka. Utifrån 

uppsatsens frågeställningar har en intervjuguide (Bilaga 1) konstruerats där förslag finns på 

olika frågor som kan ställas till respondenten.

Enligt Kvale (1997, s. 117-126) bör en intervju bestå av fem faser där den inledande 

introduktionsfasen syftar till att ge respondenterna en kort bakgrund till undersökningen. 

Introduktionsfasen åtföljs av uppvärmningsfasen där ett närmande av intervjuns huvudfas

påbörjas genom att ställa allmänna frågor till respondenten. Syftet med huvudfasen är att 

presenteras de frågor som sedan skall ligga till grund för resultatet. Enligt Kvale kan det i 

slutet av intervjun råda en viss spänning och oro från respondentens sida eftersom han eller 

hon öppnat upp sig och blottat sina personliga tankar. Genom intervjuns nedtrappningsfas får

respondenterna chansen att ställa frågor och kommentera det som sagts under intervjun. Efter 

följer reflektionsfasen där intervjuaren bör fundera över både sin egen och respondentens 

insats under intervjuerna. För att säkerställa att alla respondentens svar registrerades användes 

ljudupptagning efter att ett samtycke lämnats från varje enskild respondent samt från

respondentens vårdnadshavare.
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2.4 Procedur

En rektor för en skola kontaktades med en förfrågan om det fanns möjlighet att genomföra 

intervjuer på ett antal elever i årskurs nio. Efter detta kontaktades en lärare för att lämna ut

informationsbrevet som både läraren, eleverna och vårdnadshavarna skulle ta del av. Eftersom 

läraren delade ut informationsbrevet skedde det första mötet med eleverna i samband med 

intervjuernas genomförande och vid dessa tillfällen lämnades även vårdnadshavarnas

samtycke.

Genomförandet av intervjuerna ägde rum under två dagar i ett av skolans grupprum och under 

den första dagen intervjuades tre elever och under den andra dagen intervjuades två.

Intervjuerna inleddes alltid med introduktionsfasen där respondenterna fick en kortare 

beskrivning av undersökningen och hur intervjun skulle gå till med ljudupptagning med mera. 

Respondenterna påmindes ytterligare en gång om att intervjun var helt frivillig och att den när 

som helst kunde avbrytas, men att det var önskvärt att den kunde genomföras i sin helhet.

I uppvärmningsfasen påbörjades ett närmande av undersökningens huvudfrågor genom att 

ställa allmänna frågor om fritidsintressen och skola. För att skapa en naturlig övergång till 

intervjuns huvudfas lotsades respondenten försiktigt till att nämna NO. När respondenten 

själv nämnt NO inleddes huvudfasen.

Huvudfasen inleddes oftast genom att diskutera allmänt med respondenten om undervisningen 

i NO och vad han eller hon kommer ihåg bäst och varför det är just detta. Vidare fortsatte 

intervjun med frågor kring deras arbetssätt i NO för att på ett smidigt sätt komma in på den 

praktiska undervisningen. Här ställdes frågor som relaterades till respondentens erfarenheter 

och nyttan med den praktiska undervisningen, men det ställdes även frågor hur det praktiska 

arbetet examinerades.

I nedtrappningsfasen gavs ytterligare en möjlighet till respondenten att ställa frågor rörande 

intervjun och respondenten erbjöds även lyssna på ljudupptagningen om han eller hon vill.

Alla intervjuerna varade mellan sju och tolv minuter exklusive introduktionsfasen och 

nedtrappningsfasen. Efter varje intervju genomfördes en reflektionsfas där anteckningar

gjordes om sådant som inte kunde uppmärksammas vid ljudupptagning.
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2.5 Bearbetning

Efter att alla fem intervjuerna genomförts påbörjades bearbetningen av det primära materialet 

genom transkribering. I detta fall transkriberades intervjuerna direkt till skriftspråk för att 

underlätta vidare bearbetning. I transkriberingarna har även tankepausar markerats. För att 

garantera respondenternas anonymitet har alla respondenter avidentifierats genom att tilldelas 

täcknamn och alla ljudupptagningar har raderats.

Resultatet har kategoriserats utifrån uppsatsens frågeställningar. I den första frågeställningen

gällande attityden gentemot den praktiska undervisningen har resultatet kategoriserats utifrån 

två kategorier vilka är positiva och negativa attityder. I den andra frågeställningen om syftet 

och nyttan med den praktiska undervisningen har resultatet kategoriserats i tre kategorier. 

Dessa kategorier är; förstår, tveksam till förståelsen samt förstår inte. För den tredje 

frågeställningen har inga kategorier tagits fram eftersom respondenternas tankar varit det 

centrala. Den fjärde och sista frågeställningen har delats in i tre kategorier; praktiskt prov, 

skriftligt prov samt inget prov.

2.6 Tillförlitlighet

För att öka tillförlitligheten i arbetet har en rad olika åtgärder vidtagits. Intervjuerna 

genomfördes, under två dagar, enskilt med varje elev i ett av skolans avskilda grupprum. 

Varken eleverna eller deras vårdnadshavare informerades om underökningens verkliga syfte. 

Under intervjuerna användes en intervjuguide och denna intervjuguide var densamma för 

samtliga intervjuerna. Vid varje enskild intervju användes ljudupptagning och varje 

ljudupptagning transkriberades därefter till skriftspråk för att senare kunna sammanställa ett 

resultat. Tillförlitligheten att behandlas ytterligare i metoddiskussionen.
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3. Resultat
Denna del kommer att delge resultatet från intervjuerna med de fem eleverna och redovisas i 

en löpande text med citat. Intervjuaren har i citaten markerats med fet stil och för att resultatet 

skall bli lättare att läsa har respondenterna tilldelats täcknamn och respondenterna kommer 

fortsättningsvis namnges som Ludwig, Richard, Hanna, Sandra och Moa.

3.1 Attityder gentemot praktisk undervisning

Respondenternas svar på den första frågeställningen, skapar en första överblick över vilka 

attityder som finns gentemot den praktiska undervisningen i NO. Samtliga fem respondenter i 

undersökningsgruppen kan enligt sina uttalanden anses ha en positiv attityd till den praktiska 

undervisningen i NO. 

Kan du berätta för mig hur ni arbetar inom de naturorienterade ämnena?
Det är mycket genomgångar på tavlan, sedan brukar vi få uppgifter som skall göras och 
ibland får vi… (Ludwig tänker efter en stund)… om vi har naturen får vi gå ut och hämta 
till exempel svampar och löv och titta på dem i ett mikroskop.
Ni får alltså gå ut i naturen och hämta svampar?
Ja och sedan tittar vi på dem i verkligheten istället för på bilder i boken.
Vad tycker om att arbeta på det här sättet då?
Jag tycker det är kul.

(Ludwig)

Till en början förstod inte Richard vad som menades med praktisk undervisning, men efter att 

intervjuaren förklarat vad det var nämnde han att det var roligt. 

Har ni haft någon praktisk undervisning i de naturorienterade ämnena?
Nej inte än.
/…/
Vad kommer du ihåg bäst från de naturorienterade ämnena?
Hmm… (Richard tänker en stund)… det då vi fick bygga en bro.
När ni byggde en bro sa du… men då har ni ju haft lite praktisk undervisning.
Jo.
Vad tycket du om att bygga bron och att arbeta på detta sätt?
Det var roligt.

(Richard)

Eftersom samtliga fem respondenter kan anses positiva till den praktiska undervisningen har 

inte kategorin negativa attityder något underlag för vidare diskussion i denna uppsats.



- 12 -

3.2 Syftet och nyttan med praktisk undervisning

Fyra av fem respondenter i undersökningen kan anses vara tveksam till förståelsen av syftet

med den praktiska undervisningen. En av dessa var Hanna som under intervjun förklarade att 

hon förstod vad de skulle göra men inte varför hon skulle göra det. Hon menade på att de 

egentligen bara gjorde det för att de skulle göra något. 

Får du veta varför ni skall ha laborationer?
Nu har vi varit ute i naturen och plockat olika saker, för vi jobbar med ekologi och då 
kändes som att vi aldrig förstod uppgiften och det blev mest krångligt fast vi förstod 
fortfarande själva grejen. Men det kändes som att det är bättre när man läser i boken, men 
det beror vad man gör för grejer.
Menar du alltså att det mer rörde ihop sig… har jag uppfattat dig rätt då?
Nja… (Hanna tänker en stund)… det var mer att man förstod hur det fungerar /…/ men det 
var mest utdraget och detta kunde man ha förstått om man läste i boken.
Menar du att det kändes mest som ni gjorde detta för att göra något?
Ja, precis.

(Hanna)

Ludwig placerar sig själv under kategorin förstår inte eftersom han uttryckligen säger att han 

inte förstår syftet med den praktiska undervisningen, men samtidigt säger han att syftet 

kanske är för att de skall lära sig och titta på det i verkligheten.

Känner du att du får veta varför ni skall göra olika laborationer?
Nej.
Ok, men vad tror du att meningen med laborationerna är då?
Det är väl antagligen för att vi skall lära oss och kanske att titta på det i verkligheten.

(Ludwig)

Eftersom Ludwig antar att syftet med den praktiska undervisningen är för att de skall lära sig 

och titta på det i verkligheten kan det även tolkas som att han förstår syftet. Dock är detta 

tveksamt eftersom han säger ”Det är väl antagligen för att…”.

Samtliga respondenter ansåg sig ha nytta av den praktiska undervisningen genom att den 

ökade deras förståelse för de olika avsnitten i undervisningen. Dock tyckte tre av 

respondenterna att uppgifterna i den praktiska undervisningen var relativt enkla och att de 

likaväl kunde ha förstått sammanhanget utan den praktiska undervisningen. Moa var en av 

dessa tre.

Skulle du vilja berätta för mig om vad den praktiska undervisningen har gett dig?
Den har nog gett mig lite kanske, men de vi gjort har varit enkla grejer som man kanske 
skulle ha lärt sig i alla fall.

(Moa)
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Sandra var den enda respondenten som under intervjun nämnde och hävdade att hon ville ha 

svårare uppgifter, men kanske var det mera praktisk undervisning hon i själva verket menade.

… jag skulle vilja ha lite svårare uppgifter.
Vad menar du med svårare uppgifter?
Tillexempel när vi jobbade med kroppen blev det väldigt mycket läsande, man kanske 
kunde ha kollat på olika organ från djur eller liknande.
Så du menar dissektion?
Ja precis.

(Ida)

3.3 Skillnader mellan flickor och pojkars attityder till NO

För att kunna studera skillnaden mellan pojkar och flickors attityder gentemot de olika 

ämnena i NO kommer samtliga respondenters uttalanden att citeras. Under intervjun nämnde 

Moa hon föredrog biologi framför både fysik och kem eftersom dessa ämnen enligt henne var 

ganska svåra. I intervjusamtalet framkomma det att hon koppla de enligt henna svårare 

ämnena fysik och kemi till ett matematiskt och abstrakt tänkande vilket hon inte ansåg sig 

vara bra på.

Vad kommer du ihåg från NO?
Alla dom här olika kemi och sådant, det är ganska svårt. Det kan vara lite svårt att komma 
ihåg tycker jag efteråt.
Är det framförallt kemin som du tycker är svår?
Ja och fysik är jag skitdålig på kan jag säga. Det är ju mycket matte och tänka liksom och 
sånt där och det är inte jag så bra på men biologi är rätt kul och inte lika svårt.

(Moa)

Likt Moa ansåg Sandra att biologin var både lättare och roligare än fysiken och kemin, men 

tillskillnad från Moa fokuserar Sandra på positiva varför biologin är roligare. Sandra förklarar 

sitt val av biologi som det roligare ämnet eftersom det handlar mer om både människan och 

naturen.

Vad är det i NO som du tycker är roligt då?
Jag tycker att biologi är roligaste, men kemi och fysik är också ganska roligt.
Varför tycker du att biologin är roligast då?
Det handlar mer om naturen och människan och det tycker jag är roligare, men sen är det 
också lättare än fysiken och kemin.

(Sandra)
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Hanna utger sig att vara positiv till samtliga ämnen inom NO, och hon nämner liksom Sandra 

att biologin är rolig då det har mycket med människan och kroppen att göra.

… du funderar alltså på att välja en linje som har inriktning natur, är NO något som 
du tycker är kul eller?
Jag tycker det är roligt med biologi eftersom det har mycket med oss att göra och kroppen, 
men sedan är det roligt med kemi och fysik hur saker fungerar.

(Hanna)

Även Ludwig anser att biologi är roligt och nämner kroppen som exempel.

Finns det något i skolan som du tycker är roligt.
Idrott är roligt och slöjd.
Vilka ämnen har du mer?
Matte, Svenska… NO är ganska roligt.
Vad är det som gör att NO är roligt?
Det är intressant. Matte är inte direkt intressant det är bara att sitta och räkna. Fysik är 
ganska kul, men det är roligt med biologi också för då får man hålla på med kroppen och så 
där.

(Ludwig)

Richard tycker bäst om tekniken vilket egentligen inte tillhör NO och under intervjun nämner 

han aldrig biologi, fysik eller kemi. Richard pratar däremot att han inte tycker ekologi är 

vidare roligt vilket är ett avsnitt som tillhör biologin.

Vad tycker du om NO då?
Jo det är väl kul men det vi håller på med nu ekologi är inte så roligt.
Vad är det som du tycker är roligt då?
Tekniken är roligast.

(Richard)

3.4 Examination

Tre av de fem respondenterna ansåg att den praktiska undervisningen examinerades. Ludwig 

var den enda av dessa tre som ansåg sig ha genomgått ett praktiskt prov i teknik som kan 

likställde med ett vanligt prov. I det praktiska provet ingick även en muntlig presentation. 

Hur testar läraren de praktiska momenten, testas de praktiska momenten 
överhuvudtaget?
Jo lite testas det, men det kommer inte på något prov. Då skriver man bara, men inte i 
teknik där fick vi bygga en bro.
Var det alltså själva byggandet som var provet?
Ja bland annat det, men sedan skulle vi också berätta vilka material vi använde oss av med 
mer.

(Ludwig)
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Hanna hänvisade till laborationsrapporter, som faller in under kategorin skriftligt prov, som 

ett sätt för läraren att testa vad de lärt sig av den praktiska undervisningen.

Hur får ni visa vad ni har lärt er från den praktiska undervisningen?
Vi skriver labbrapporter.
Är laborationsrapporterna det som visar vad ni gjort och lärt er?
Ja men vi kan visa för läraren hur det gick med experimentet, men man visar det framförallt 
i labbrapporten så att läraren inte behöver springa runt till alla.
Brukar det komma med något från den praktiska undervisningen på proven?
Nej, då är det bara att skriva det som vi gått igenom tidigare på tavlan.

(Hanna)

Sandra menade däremot på att det inte förekom något praktiskt prov, men att det på de vanliga 

proven kunde visa sina praktiska kunskaper beroende på hur de svarade på frågorna. Därmed 

kan även Sandra placeras in under skriftligt prov.

Jag undrar bara om de testar er laborationskunskaper genom exempelvis prov?
Nej det förekommer inge praktiska prov, men det blir kanske lite mer sammanhängande på 
de vanliga proven när man skriver om hur till exempel sockret och hur det bryts ner.

(Sandra)

De två övriga respondenterna i undersökningen ansåg däremot att arbetet i den praktiska 

undervisningen aldrig testades och faller därmed in under kategorin inget prov.

Hur får ni visa vad ni lärt er av den praktiska undervisningen, finns det med på 
proven eller?
Nej det brukar aldrig vara med på proven för det som kommer på proven har vi ofta läst i 
boken eller gått igenom framme på tavlan så att man har skrivit ner det.

(Moa)

3.5 Resultatsammanfattning

Sammanfattningsvis kan det konstateras att alla respondenter i intervjuerna var positivt 

inställda till praktisk undervisning i NO, det är dock svårt att avgöra om alla elever verkligen 

förstått vad som menas med praktisk undervisningen. Angående förståelsen av den praktiska 

undervisningens syftet ansåg sig fyra av de fem respondenterna i undersökningen vara

tveksamma eftersom de aldrig sade rakt ut att ”vi har praktisk undervisning för att…”. Det var 

en respondent som sade sig inte förstå syftet med den praktiska undervisningens men gissade 

ändå att de skulle lära sig bättre och titta på det i verkligheten. Att den praktiska 
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undervisningen ger en ökad förståelse för de olika delarna inom NO var dock alla 

respondenter överens om, men tre ansåg att likväl kunde ha lärt sig det på egen hand genom 

att läsa i böcker.

Den tredje frågeställningen visade på att flickorna i denna undersökning verkade föredra 

biologi eftersom biologi handlar mycket om naturen, människan och kroppen. En av flickorna 

nämnde även att det inte krävdes samma abstrakta och matematiska tänkande i biologi som 

för fysik och kemi. I undersökningen har det även framkommit att pojkarna verkade finna 

större intresse i fysiken och tekniken än flickorna. En attitydskillnad mellan de manliga och 

kvinnliga respondenternas har inte kunnat urskiljas i denna undersökning, men de manliga 

respondenterna verkar aldrig tvivla på sin förmåga inom de olika ämnena vilket en av de 

kvinnliga respondenterna gjorde.

Det framkom också i undersökningen att det fanns delade meningar hos respondenterna

huruvida den praktiska undervisningen examinerades av lärare. Tre av respondenterna ansåg 

att den praktiska undervisningen examinerades men det var endast en som ansåg att de hade 

haft ett praktiskt prov, vilket innebar att de fick bygga en bro och redovisa detta muntligt, ett 

prov som ingick i ämnet teknik. Två av respondenterna hänvisade till skriftliga prov i form av 

vanliga teoriprov och laborationsrapporter. De övriga två respondenterna ansåg sig inte haft 

något prov, varken praktiskt eller skriftligt, för att examinera den praktiska undervisningen.
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4. Diskussion
I avsnittet kommer först en resultatdiskussion där undersökningen syfte och frågeställningar 

knytas an till tidigare forskning och resultatet från intervjuerna. Vidare följer en 

metoddiskussion där metodens tillförlitlighet, validitet och generaliserbarhet att diskuteras.

Avslutningsvis formuleras slutsats och yrkesrelevans.

4.1 Resultatdiskussion

De attityder gällande praktisk undervisning i NO som påträffades hos respondenterna under 

intervjuerna var dels positiva, men även tvekande. Den positiva attityden till praktisk 

undervisning tolkades i och med respondenternas beskrivning av praktisk undervisning som 

rolig. Den nationella utvärderingen (Skolverket, 2003) visade på att ungefär 60 procent av 

eleverna tyckte det var ganska eller mycket roligt med naturvetenskap. I uppsatsens 

undersökning uppgav samtliga respondenter att den praktiska undervisningen i NO var rolig. 

Detta innebär att alla respondenterna ställde sig positiva i frågan, men eftersom antalet 

respondenter var få i undersökningen, bör detta inte anses som jämförbart med den nationella 

utvärderingen, då denna har ett mycket större urval. Tendensen att praktisk undervisning 

anses vara roligt hos denna undersöknings urval bör dock beaktas. Vidare relaterar den 

tveksamma attityden främst till respondenternas tveksamma svar till huruvida de förstår varför 

praktisk undervisning används, men även eftersom de uppträder frågande, då den praktiska 

undervisningens syfte diskuteras. 

Enligt de attitydundersökningar som genomförts i både ROSE-projektet (Sjøberg, 2005) och 

den nationella utvärderingen (Skolverket, 2003) visade det sig även att svenska elever, 

generellt, har en relativt positiv inställning till naturvetenskap. I denna uppsats har 

attitydundersökningen främst riktats mot den praktiska undervisningen i NO, vilket skiljer sig 

från den tidigare forskningen där inriktningen varit naturvetenskap i allmänhet. Trots denna 

skillnad ger den tidigare forskningen ändå stöd åt uppsatsens resultat, eftersom positiva 

attityder till naturvetenskap i allmänhet bör främja positiva attityder till den praktiska delen av 

undervisningen i NO.
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Syftet för den praktiska undervisningen i NO är oklart för majoriteten av respondenterna, få 

av dem har grepp om varför praktik används och för delar av urvalet känns den praktiska 

undervisningen trivial och därmed utan nytta. Såsom Sjøberg (2005) nämner har ungdomarna 

förändrats det senaste decenniet och de flesta niondeklassare har redan mött mycket mer 

avancerad teknik på fritiden än vad som beskrivs i undervisningen i skolan. Paralleller kan 

därför dras mellan elevernas tveksamma attityd till praktisk undervisning och den 

teknikutveckling som finns i samhället. Ungdomar möter dagligen naturvetenskapliga och 

tekniska utvecklingar genom massmedia och Internet, exempelvis finns det kriminaltekniska 

serier som visar hur DNA kan tas fram, hur man med hjälp av fysikaliska beräkningar kan 

finna gärningsmän och dylikt. Givetvis delger inte alltid detta möte en korrekt beskrivning av 

det naturvetenskapliga förfarandet, men jämförs denna vräkiga presentation av naturvetenskap 

i praktik, med att samla löv och studera dessa i mikroskop föreligger en risk att detta kan 

anses trivialt av elever. 

Den tveksamma attityden kan även grunda i att respondenterna inte delges syftet med den 

praktiska undervisningen. Ofta är det en uppgift där steg för steg instruktioner ges och 

respondenterna har vid dessa tillfällen inte upplevt att de själva kunnat påverka den praktiska 

undervisningens förfarande. Andersson (1993) frihetsgradstänkande tilldelas den praktiska 

undervisningen i majoriteten av respondenternas fall frihetsgrad ett. Detta innebär att problem 

och genomförande är givet, men svaret eftersöks. I läroplan och kursplan uttrycks mål som 

säger att elever ska utvecklas i sådan grad att de själva kan formulera problem, genomförande 

och svar och om då respondenter i årskurs nio inte upplever att de inte ges den möjligheten, 

strider undervisningen då mot gällande läroplan och kursplan? 

Andersson (1993) beskriver hur delar av den praktiska undervisningen måste vara styrd enligt 

frihetsgrad noll och ett, tillföljd av säkerhetsföreskrifter och dylikt, men utrymmet för att öka 

andelen uppgifter med frihetsgrad två och tre är stort. Genom att öka frihetsgraden kan även 

hänsyn till elevernas intressen tas och detta ger dem möjlighet att undersöka naturvetenskapen 

utifrån den egna vardagen. Ett exempel skulle kunna vara att ha teman där undervisningen 

består av lärarledda teoripass mixade med friare självstudier som skall innehålla praktiska 

tillämpningar. Syftet med den praktiska undervisningen kan då tydliggöras för eleverna i och 

med att de själva bestämmer hur de ska arbeta praktiskt för att finna svar på diverse teoretiska 

resonemang. Genom att förankra syftet hos eleverna motverkas de problem med praktisk 

undervisning som beskrivits av Dimenäs & Haraldsson (1997) och dessutom uppfylls 
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Wickmans (2002) önskan om att syftet med praktisk undervisning är att främja elevens 

självständiga praktiska arbete.  

Meningarna huruvida det praktiska arbetet i NO bedöms var delade bland respondenterna och 

dessa meningsskiljaktigheter gällande bedömning kan även påverka respondentens åsikt 

gällande syftet med praktisk undervisning. Eftersom stora delar av elevgrupper anser att 

examination är det enda som bedömer deras insats (Sjøberg, 2005), kan det vara svårt för 

elever med denna inställning att förstå varför de arbetar praktiskt om det inte finns någon typ 

av examination med i momentet. Därför är det viktigt för pedagogen att tydliggöra mål och 

bedömning av arbetet innan det praktiska arbetet påbörjas. 

Skillnaden mellan de kvinnliga och de manliga respondenterna var intresset för de olika 

delarna inom NO. De kvinnliga respondenterna ansåg att biologi var det mest intressanta 

ämnet medan de manliga respondenterna ansåg att fysik, kemi och teknik var av störst 

intresse. Enligt Mellströms (1999) könsrollstänkande kan paralleller dras till respondenternas 

svar där det går att utläsa hur de kvinnliga respondenterna i undersökningen menar på att 

biologi passar dem bättre eftersom de anser sig ha för dåliga förutsättningar för det logiska 

tänkande som de övriga ämnena i NO kräver. De kvinnliga respondenterna i undersökningen 

anser dock att alla ämnen är intressanta.

En av de kvinnliga respondenterna kopplar samman biologi med människokroppen och 

naturen. Människokroppen och dess funktion fanns med som en punkt högt på listan över vad 

flickor i nionde klass ville lära sig om inom NO (Sjøberg, 2005). Om detta jämförs med 

Mellströms (1999) resonemang med sjuksköterskeyrket och dess koppling till kvinnor, kan 

tendenser ses att den kvinnliga respondenten följer den enligt Mellström (1999) utstakade

vägen för kvinnor att gå inom naturvetenskapen. De manliga respondenterna var mer otydliga 

med sitt intresse sett utifrån Mellströms (1999) och Sjøbergs (2005) fördelning mellan könen. 

En manlig respondent ansåg att biologi var lika roligt som fysik, men omnämner fysik som 

roligt innan biologi tas upp. Den andra respondenten resonerade endast kring teknik 

genomgående i intervjun. Sjøbergs lista över vad som intresserar pojkarna inom NO omnämns 

biologi i mindre omfattning än övriga ämnen vilket var något som inte kunde urskiljas under 

intervjuerna med de manliga respondenterna. 
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Några tydliga skillnader mellan de manliga och de kvinnliga respondenternas svar i denna 

undersökning har inte kunnat urskiljas, dock verkar det är att de manliga aldrig tvekar på sin 

förmåga inom de olika ämnena, vilket en av flickorna gjorde. Om detta skulle ha visat sig 

tydligare i undersökningen skulle attitydskillnaden mellan genusen vara att det pojkarna oftare

är självsäkrare oavsett del i NO undervisningen. Det vore därmed viktigt att försöka göra NO 

mer könsneutralt och öka frihetsgraden för att eleven själv skall kunna välja praktisk 

arbetssätt utifrån sitt intresse, oavsett vilket ämne inom NO som eleven arbetar med.

4.2 Metoddiskussion

I detta avsnitt kommer metodens tillförlitlighet, validiteten och generaliserbarheten att 

behandlas.

4.2.1 Tillförlitlighet

Genom att intervjuerna genomfördes i ett av skolans avskilda grupprum kan undersökningens 

tillförlighet antas vara tillräckligt stor eftersom eleven då kunde känna sig trygg i miljön 

vilket i sin tur kunde generera ett öppnare samtal. Eftersom intervjuerna ägde rum i ett avskilt 

grupprum minskades även risken för olika störningar som skulle kunna få respondenten att 

tappa fokus från ämnet.

Syftet som eleverna och vårdnadshavarna fick ta del i informationsbrevet vara att 

undersökningen skulle handla om olika undervisningssituationer i NO. Eftersom det verkliga 

syftet med intervjuerna inte avslöjades fanns heller inte möjligheten för eleverna att förbereda 

sig. 

Under intervjuerna användes en intervjuguide och denna intervjuguide var densamma för 

samtliga intervjuerna. Intervjuguiden innehöll enbart enstaka frågor punktade som skulle 

kunna leda in respondenterna att prata om ett visst ämne och tillförlitligheten kan dock ha 

påverkats negativt. Tillföljd av intervjuarens bristande teknik har både ja/nej- och ledande 

frågor ställts till respondenterna, men dessa frågor var dock bara en mindre del av intervjuerna 

och respondenten kunde utveckla sina svar mer då följdfrågor ställdes.
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Vid varje enskild intervju användes ljudupptagning för att säkerställa att allt som 

respondenten sagt under intervjun kunde användas vid en sammanställning av resultatet. Efter 

genomförandet av intervjuerna transkriberades ljudupptagningarna till skriftspråk. Enligt 

Kvale (1997) är transkriberingarna efter det att ljudupptagningarna raderats det enda pålitliga 

empiriska datamaterialet. Genom transkribering kan värdefull information förlorads beroende 

på hur transkriberingen är genomförda och misstolkningar kan då göras vilket leder till ett 

missvisande resultat. Tillförlitligheten hos transkriberingarna och tolkningarna kan dock anses 

vara tillräckligt stor eftersom respondenterna var ganska tydliga i sina svar.

Det finns ytterligare en aspekt som måste diskuteras och det är urvalet. Det var endast fem 

elever som kunde tänka sig att ställa upp i undersökningen och därmed bör det funderas på 

om urvalet kan vara skevt fördelat. Detta är svårt att i efterhand spekulera i, men kanske var 

det bara de elever som tycker om NO var roligt som valde att lämna informationsbrevet till 

sina vårdnadshavare för påseende och att resultatet därmed visade på att alla tyckte att NO 

och praktisk undervisning var rolig.

4.2.1 Validitet

Tanken med de semistrukturerade intervjuerna var att kunna dyka djupare i elevernas attityder 

till NO och praktisk undervisning och vad som låg bakom dessa. Eftersom uppsatsen syftar 

till att ta reda på attityder skulle en enkät vara otillräcklig, då det är svårt att tolka attityder 

från ett papper. Därmed ansågs enkätundersökning vara olämplig för denna undersökning. I 

efterhand måste det konstateras att enkäter kanske hade fungerat nästan lika bra eftersom det 

inte blev något större djup. Saker som framkom i denna undersökning med intervjuer har även 

framkommit i tidigare attitydundersökningar som varit i enkätform. Att resultatet från denna 

undersökning överensstämmer i mångt och mycket med den tidigare forskningen visar dock 

på att resultatet kan vara riktigt. 
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4.2.2 Generaliserbarhet

Eftersom antalet elever i undersökningen endast uppgick till fem kan inga generella slutsatser 

dras som kan appliceras på alla elever i årskurs nio. Genom att den tidigare forskningens 

resultatet överensstämmer i mångt och mycket med resultatet för denna undersökning bör det 

även kunna gälla för andra elever i årskurs nio.

4.3 Slutsats och yrkesrelevans 

Under intervjuerna delgavs positiva och tveksamma attityder gentemot den praktiska delen av 

undervisningen i NO. De positiva attityderna grundades i respondenternas beskrivning av 

praktisk undervisning som rolig. Den tvekande attityden tolkades utifrån de respondenter som 

uppträdde kritiskt mot den praktiska undervisningens nivå och syfte.

Syftet med praktisk undervisning ansåg respondenterna vara otydligt men några av dem antog 

att syftet var att se den reella bilden istället för litteraturens skildring. Problemet med att se 

syftet kan härledas till att elever inte deltar i hela processen med praktisk undervisning, de får 

oftast endast leta ett svar på en redan formulerad fråga med bestämd metod. Delar av urvalet 

anser även att det inte finns någon nytta med det praktiska arbetet till följd av att nivån är för 

låg och oinspirerande, det är därför viktigt för pedagogerna att utveckla praktiskt arbete som 

passar ungdomen idag. 

Problem med att se syftet till praktisk undervisning kan också bero på att eleverna inte vet hur 

de kommer att examineras och att de upplever att det inte finns någon examination på de 

praktiska delarna av NO undervisningen. För att tydliggöra syftet och målet med den 

praktiska undervisningen är det viktigt att pedagogen förklarar typen av examination innan 

det praktiska arbetet inleds. 

Skillnaden mellan könen gällande attityd till NO påvisades genom att de kvinnliga 

respondenterna endast ansåg sig lämpade för biologistudier, även om de tyckte övriga ämnen 

var roliga. De manliga respondenterna var främst inriktade på ämnena inom NO förutom 

biologi, men nämnde även att biologin var rolig. I enlighet med tidigare forskning visar det 

manliga respondenterna ett större självförtroende inom NO. För att neutralisera NO-
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undervisningen teoretiskt och praktiskt är det viktigt att öppna för problemformuleringar som 

kan intressera både könen oavsett ämne.
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Bilaga 1 – Intervjuguide

Introduktionsfasen

– Presentation
– Underskriften
– Ljudupptagning
– Anonymitet

Uppvärmningsfasen

– Vad tycker elev om skolan?
– Roligt, tråkigt, lätt, svårt…

– Skolämnen, fritid med mera?
– Försök få eleven att nämna biologi, fysik, kemi eller NO → Huvudfasen

– Få eleven att känna sig trygg och öppna sig 

Huvudfasen

– Prata lite om undervisningen i NO
– Vad kommer eleven ihåg från NO

– Varför kommer du ihåg detta?
– Roligt, tråkigt, lätt, svårt…

– Vad tycker du om detta arbetssätt?

– Vad har eleven haft för praktisk undervisning (laborationer, experiment med mera)?
– Vad tycker du om laborationer, experiment med mera?

– Roligt, tråkigt, lätt, svårt… 
– Varför är det så?

– Vad ger de praktiska undervisningstillfällena eleven, varför?
– Vad är det för mening med den praktiska undervisningen är?

– Får eleverna veta syftet?

– Hur bedöms den praktiska undervisningen?

Nedtrappningsfasen

– Eleven får en chans att ställ frågor med mera.
– Hur kändes det för eleven?

Reflektionsfasen

– Reflektera över den egna och elevens insats
– Har något gjort eller sagts som kan komma att påverka elevens svar


