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Syftet med denna studie var att undersöka vad i de naturorienterande ämnena som 
intresserar elever och varför. Syftet var även att undersöka vad elever finner intressant 
inom andra skolämnen och om detta kan användas i undervisningen i de 
naturorienterande ämnena, samt utifrån elevernas intresse få fram 
undervisningsinnehåll inom de naturorienterande ämnena. För att besvara dessa frågor 
användes en kvalitativ metod baserad på intervjuer. Studien utgick ifrån ett 
elevperspektiv där ambitionen var att elevernas egna åsikter skulle komma fram. Nio 
parintervjuer genomfördes med elever i årskurs sex i en och samma klass på en 
mellanstor skola i Västsverige. Resultatet av studien delades upp i tre olika dimensioner 
utifrån det som framkom angående elevernas intressen inom de naturorienterande 
ämnena och andra skolämnen som kan relateras till dem. Den första dimensionen var 
intresse för att deras prestationer resulterar i ett färdigt resultat, där den färdiga 
produkten var grunden för intresset. Den andra dimensionen var arbetssättets och 
arbetsformens påverkan för intresset där laborativt arbete, praktiskt arbete och 
grupparbete togs upp. Om dessa arbetssätt och arbetsformer användes menade eleverna 
att arbetspasset blev roligare och mer lustfyllt. Den sista dimensionen var elevernas 
intresse för omvärlden, både med koppling till de naturorienterande ämnena och andra 
skolämnen som kan kopplas till undervisningen i dessa.  I diskussionen berörs bland 
annat att det finns risker då inte arbetssättet används för att belysa en teori och även att 
det verkar som görandet i sig är det intressanta för elever och inte varför ett moment 
görs.   
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The aim of this study was to find which areas within the natural science subjects 
interests students the most and why this is the case. The aim was also to investigate if an 
interest in another subject can be used when teaching the natural science subjects. To 
answer these questions, a qualitative method was used where students were interviewed. 
The study was performed from a student point of view with ambition to obtain their 
opinions. Nine interviews in pairs were carried out with students in the sixth grade from 
a single class in a medium sized school in western Sweden. The results were divided 
into three different aspects with regards to the students’ interest in the natural science 
subjects and other related subjects. The first aspect describes the interest that their 
achievements results in actual progress, where the finished product was the foundation 
for the interest. The second aspect was the impact of the ways of working on the 
interest, where laboratory, practical and group work were covered. When these ways of 
working were used the students felt that the work was more joyful. The last aspect was 
the students’ interest for the surrounding world, both with regard to the natural science 
subjects and other subjects connected to the teaching of these. The discussion covers, 
among other things, the risks when the way of working is not used to illustrate a theory 
and the fact that the actual performance of a task seems more interesting to the students, 
than the aim of it. 
 
 
 
 
 



   

                                                              

Innehållsförteckning 
1 BAKGRUND ....................................................................................................................................1 

1.1 INLEDNING ................................................................................................................................1 
1.1.1 Arbetsfördelning ..................................................................................................................2 
1.1.2 Begreppsförklaring ..............................................................................................................2 

1.2 SYFTE........................................................................................................................................3 
1.2.1 Frågeställningar ..................................................................................................................3 

1.3 LITTERATURGENOMGÅNG.........................................................................................................4 
1.3.1 Styrdokument .......................................................................................................................4 
1.3.2 Tre dimensioner inom vetenskaplig praktik .........................................................................5 

1.3.2.1 Konflikter mellan dimensionerna i undervisningen i skolan.....................................................5 
1.3.3 Socio-vetenskapliga angreppssätt........................................................................................6 
1.3.4 Påverkan av tidig undervisning i de naturorienterande ämnena.........................................7 
1.3.5 Lärarens påverkan...............................................................................................................8 

2 METOD.............................................................................................................................................9 

2.1 METODVAL ...............................................................................................................................9 
2.2 URVAL ....................................................................................................................................10 
2.3 GENOMFÖRANDE.....................................................................................................................10 
2.4 ANALYS...................................................................................................................................12 
2.5 TROVÄRDIGHET.......................................................................................................................12 
2.6 FORSKNINGSETIK....................................................................................................................13 

3 RESULTAT ....................................................................................................................................15 

3.1 INTRESSE FÖR ATT SKAPA EN PRODUKT...................................................................................15 
3.2 INTRESSE FÖR ARBETSSÄTT OCH ARBETSFORM........................................................................16 

3.2.1 Laborativt arbete ...............................................................................................................16 
3.2.2 Praktiskt arbete..................................................................................................................16 
3.2.3 Grupparbete.......................................................................................................................17 

3.3 INTRESSE FÖR OMVÄRLDEN.....................................................................................................18 
3.4 RESULTATSAMMANFATTNING .................................................................................................19 

4 DISKUSSION .................................................................................................................................20 

4.1 METODDISKUSSION.................................................................................................................20 
4.2 RESULTATDISKUSSION............................................................................................................21 

4.2.1 Elevers intresse för att skapa en produkt...........................................................................22 
4.2.2 Intressanta arbetssätt och arbetsformer inom de naturorienterande ämnena...................22 
4.2.3 De naturorienterande ämnena i koppling till elevernas omvärld ......................................24 

4.3 FRAMTIDA FORSKNING............................................................................................................25 

5 REFERENSLISTA ........................................................................................................................26 

 
Bilaga 1 
Bilaga 2 
 



   

1 

1 Bakgrund 
 
 
 

1.1 Inledning 
 
Vi som blivande 1-7 lärare inom de naturorienterande ämnena vill få en ökad inblick i 
vilket innehåll i de naturorienterande ämnen som intresserar eleverna. Genom detta kan 
vi skapa en grund där det går att utgå ifrån eleverna i undervisningen. Därmed tror vi att 
undervisningen kan bli meningsfull för eleverna samt skapa en lust till att lära. 
Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklass och fritidshem (Lpo 94) tar 
som ett mål att sträva mot upp att skolan skall arbeta för att eleverna skall känna en lust 
i att lära och en nyfikenhet (Utbildningsdepartementet, 2006). Detta tror vi att lärare 
kan komma åt genom att först undersöka vad eleverna tycker är viktigt och intressant 
att lära sig i skolan för att sedan kunna integrera detta i undervisningen inom de 
naturorienterande ämnena. Tidigare forskning har gjorts mycket kring högstadieelevers 
uppfattningar kring deras intressen inom de naturorienterande ämnena. Ett projekt som 
tar upp detta är The Relevance of Science Education (ROSE) (Sjöberg, 2005). Eftersom 
ROSE-projektet behandlar äldre elevers tankar känns det viktigt för oss att undersöka 
den åldersgrupp vi kommer att undervisa i. Vi tycker det är viktigt att i undervisningen 
i de naturorienterade ämnena utgå från elevernas intressen och erfarenheter samt 
fenomen i vardagen som känns relevanta för dem att lära sig av. 
 
I projektet ROSE har det visat sig att elever är intresserade av de naturorienterande 
ämnena, men det är inte de ämnen som eleverna är mest intresserade av. Detta gör att 
deras val för vidare utbildning inte faller på dessa (Schreiner & Sjöberg, 2005). Vi har 
under vår verksamhetsförlagda utbildning upplevt att de naturorienterande ämnena inte 
har en lika stor plats i undervisningen som de samhällsorienterande ämnena har. Vi 
undrar vad detta kan bero på? Kan detta bidra till att elevernas intresse för de 
naturorienterande ämnena inte är lika stort, för att de inte är lika förtrogna med dem? 
Hur skulle de naturorienterande ämnena kunna få ett större utrymme i grundskolans 
tidigare år? Om vårt antagande att det inte är så mycket undervisning i de 
naturorienterande ämnena i de tidigare åren i grundskolan stämmer, kan detta bidra till 
att elever inte har lika lång tid på sig att skapa ett intresse för ämnena som för andra 
skolämnen och därför senare bidrar till att elever väljer bort dem. Om vi kan bidra till 
att eleverna känner intresse och innehar kunskaper inom de naturorienterande ämnena 
innan de börjar i grundskolans senare år, tror vi att det är större chans att detta intresse 
bibehålls och allt fler elever väljer vidare studier inom naturvetenskap.  
 



   

2 

1.1.1 Arbetsfördelning 
Vi har under arbetet med vår studie gjort de flesta delar gemensamt. Vi har hela tiden 
varit två i formulerande av text och bearbetning av den. Ida skrev informationsbrevet 
till elever och vårdnadshavare och Linnéa skötte kontakten med klassföreståndare och 
klass. När vi transkriberade intervjuerna så skrev Linnéa ut intervjuerna 1-5 och Ida 
intervjuerna 6-9. Vi har även läst litteratur var för sig, men sedan diskuterat och 
sammanställt den tillsammans. 
 

1.1.2 Begreppsförklaring 
Vi har i metoddel och resultatdel använt oss av begreppen elever och respondenter, 
eftersom elever hör till skolsituationen och respondenter till intervjusituationen. 
 
Under rubriken intresse för arbetssätt och arbetsform har vi även använt oss av orden 
laborativt respektive praktiskt arbete. Där vi med laborativt arbete syftar till en lektion 
där eleverna får ställa hypotes och testa, vilket ger ett resultat. Med praktiskt arbete 
menar vi arbetssätt där eleverna får skapa, konstruera eller utföra någon praktisk 
aktivitet.  
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1.2 Syfte 
 
Vi vill undersöka vad i de naturorienterande ämnena som intresserar elever i årskurs 
sex. Vi vill också utröna varför eleverna tycker just det är intressant. Vi är även 
intresserade av att undersöka vad elever finner intressant inom andra skolämnen och 
om detta kan användas i undervisningen i de naturorienterande ämnena. Vi vill således 
få fram förslag som kan användas i undervisningen i de naturorienterande ämnena med 
utgångspunkt i elevers intresse. 
 

1.2.1 Frågeställningar 
• Vad i de naturorienterande ämnena intresserar eleverna sig för, och varför 

intresserar de sig för just detta? 
• Hur kan intressen inom andra skolämnen kopplas till undervisningen inom de 

naturorienterande ämnena? 
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1.3 Litteraturgenomgång  
 
I litteraturgenomgången kommer vi börja med att ta upp styrdokumenten och sedan 
fortsätta med en genomgång av tidigare forskning som kan kopplas till vårt syfte. Vi 
kommer att redogöra för tre återkommande dimensioner inom naturvetenskapen, 
konflikter som kan uppstå mellan dimensionerna och naturvetenskapen utifrån socio-
vetenskapliga angreppssätt. Hur tidig undervisning inom de naturorienterande ämnena 
kan påverka elevernas intresse för ämnena samt hur läraren kan påverka för att skapa 
ett intresse hos eleverna kommer även att presenteras.  
 

1.3.1 Styrdokument 
Det är av stor vikt att det skall förekomma elevinflytande både vad det gäller 
undervisningsmetod och undervisningsinnehåll enligt Lpo 94. Undervisningen skall 
präglas av att eleverna känner nyfikenhet samt får utforska i en lustfylld miljö där 
lärande skapas. I undervisningen skall eleverna ges möjlighet att arbeta både praktiskt 
och utforskande med hjälp av sina sinnen, där lek och skapande aktiviteter ingår. 
Problemlösning och samarbete där eleverna diskuterar, argumenterar samt lyssnar på 
varandra är av betydelse eftersom eleverna då får möjlighet till utveckling av det 
sociala samspelet (Utbildningsdepartementet, 2006).  
 
Ett kunskapsmål att uppnå för elever i grundskolan inom undervisningen i de 
naturorienterande ämnena är att de skall ha begreppskännedom samt förståelse för hur 
grunderna hör samman inom de naturorienterade ämnena. Skolan har också ett ansvar 
att göra elever medvetna om sitt ansvar gentemot natur och miljö. Det är också viktigt 
att eleverna i ett vidare perspektiv skapar en förståelse för hur deras påverkan på miljön 
har betydelse för hållbar utveckling såväl nationellt som internationellt. De 
naturorienterande ämnena skall även tas upp i ett historiskt perspektiv 
(Utbildningsdepartementet, 2006).  
 
Den naturorienterande undervisningen skall bygga på det arbetssätt som används inom 
naturvetenskapen, det vill säga laborativ verksamhet. Eleverna skall ges möjlighet att 
arbeta med att ställa hypoteser som de sedan får testa för att sedan jämföra hypotes och 
resultat. De naturorienterande ämnena skall ge upphov till att eleverna skapar en 
förståelse för hållbar utveckling, samt värnar om sin närmiljö och de som lever i den. 
De naturorienterande ämnena skall ge eleverna kunskaper som kan användas för att 
förstå naturen (Skolverket, 2002).  
 
I slutet av det femte skolåret skall eleverna kunna arbeta utifrån ett experimentellt 
arbetssätt. Eleverna skall även kunna se de naturorienterande ämnena utifrån historiskt 
och kulturellt perspektiv. De skall även veta att människans nyfikenhet har bidragit till 
framsteg inom forskning som lett samhället framåt. För att kunna deltaga i en 
diskussion kring miljöfrågor behöver även eleverna ha införskaffat grundläggande 
kunskaper inom hållbar utveckling (Skolverket, 2002).  
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1.3.2 Tre dimensioner inom vetenskaplig praktik 
Sjöberg (2005) beskriver tre olika dimensioner som brukar återkomma inom 
vetenskaplig praktik. Dessa dimensioner benämner Sjöberg (2005) som 
naturvetenskapens produkter, naturvetenskapens processer samt naturvetenskapen som 
samhällsinstitution. Med naturvetenskapens produkter menas de lagar som finns inom 
naturvetenskapen, de teorier som bildar helheter inom ämnet och begrepp som behövs 
för att förstå naturvetenskapen. Produkten är det som naturvetenskapen grundas på. 
Med naturvetenskapens processer menar Sjöberg (2005) naturvetenskapen som en 
metod, där ett laborativt tillvägagångssätt vid lösande av uppgifter praktiseras. Till den 
naturvetenskapliga processen hör också observationer och datainsamling som kritiskt 
granskas. Med naturvetenskapen som samhällsinstitution menas att känna till den 
viktiga roll som vetenskapen har i samhället. Den naturvetenskapliga forskningen är en 
förutsättning för utvecklingen av ekonomi och teknologi. Detta medför också en risk i 
det politiska samhälle vi lever i, där ekonomin styr mycket.  
 

1.3.2.1 Konflikter mellan dimensionerna i undervisningen i skolan 

Sjöberg (2005) menar att det inom undervisningen i skolan ofta blivit en konflikt 
mellan naturvetenskapen som en produkt och naturvetenskapen som en process, där det 
idag är det processinriktande lärandet som uppfattas som det rätta. Även Harlen (2006) 
belyser detta och menar att lärare tror att eleverna lär sig vetenskapliga teorier genom 
att vetenskapliga processer används i undervisningen i de naturorienterande ämnena. 
Vidare menar Sjöberg (2005) att det inte behöver vara en konflikt mellan dessa två 
angreppssätt då produkten kan läras ut på ett processinriktat arbetssätt. Detta tar också 
Harlen & Symington (2006) upp då de beskriver att det är av största vikt att läraren 
väljer material och arbetssätt efter de begrepp som skall förstås.    
 
I en studie om motivation och mening i den naturorienterande undervisningen, beskrivs 
i Wallin m.fl. (2000) vad som motiverar och får elever i årskurs åtta och nio att känna 
intresse och meningsfullhet med undervisningen i de naturorienterande ämnena. Wallin 
m.fl. (2000) beskriver faktorer som gör den naturorienterande undervisningen intressant 
där flera elever anser att undervisningen blir intressant då de får arbeta laborativt. Att 
de får testa på ett praktiskt sätt utgör också en faktor för intresseskapande inom 
ämnena. Dock belyser Sjöberg (2005) att det finns en risk med de undersökande 
praktiska arbetssätten inom de naturorienterande ämnena då det kan verka som det är 
eleverna som kommer fram till en slutsats när i själva verket slutsatsen redan är given. 
Detta menar Sjöberg (2005) kan ge en skev bild av hur den vetenskapliga forskningen 
går till.  
 
Sjöberg (2005) tar upp att när eleverna får utföra experiment som bygger på historiska 
upptäckter inom vetenskapen kan det förstärka inlärningen av teorin och även sätta dem 
i ett historiskt perspektiv. Risken anser Sjöberg (2005) ligger i att de stora historiska 
upptäckterna blir så förenklade att eleverna inte förstår vilken stor betydelse de haft för 
den naturvetenskapliga utvecklingen. Praktiskt arbete kan även användas för att belysa 
en teori då eleverna kan konstruera en modell av verkligheten, exempelvis som en 
sluten strömkrets. Det praktiska arbetet kan användas som en motivering till att 
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eleverna skall lära sig de naturorienterande ämnena då arbetssättet blir en anknytning 
till verkligheten. Osborne (2003) beskriver att studier som är gjorda på senare år har 
visat att elevers intresse för ett ämne ökar om det kan kopplas till deras erfarenheter.  
 
Sjöberg (2005) anser att eftersom praktiskt arbete ofta sker i samspel med andra elever 
kan detta även bidra till att elevernas samarbetsförmåga utvecklas. Elstgeest m.fl. 
(2006) beskriver en annan fördel med arbete i grupp och samspel med andra elever. När 
eleverna får ta del av varandras tankar lär de sig argumentera och ta ställning, pröva 
och kritiskt granska idéer. De lär sig också att resultatet av flera tankar ger en mer 
tillförlitlig idé än en enskild tanke. 
 
Osborne (2003) tar upp vikten av att lärare tar del av den forskning som tar upp 
motivationens betydelse istället för att fokusera på att elever inte väljer att studera 
naturvetenskapliga ämnen. Vidare beskrivs det att motivation kan uppnås genom att 
elever ges utmaningar, att de får göra val, att de får lära i sin takt samt att de får 
samarbeta. Andra motivationshöjande aspekter kan vara att eleverna får arbeta med 
NO-ämnena på ett praktiskt och undersökande sätt samt att det ges tillfälle till 
diskussion. Diskussioner i grupp, mer praktisk undervisning, större elevinflytande och 
varierande undervisning är exempel på vad elever ansåg vara intresseväckande åtgärder 
i studien av Wallin m.fl. (2000). Det visade sig också i studien att eleverna arbetade 
bättre om de var intresserade av ämnet. Sjöberg (2005) menar i likhet med Osborne 
(2003) att genom att arbeta laborativt stärks elevernas kunskaper i arbetssättet, 
processen. Dock, anser Sjöberg (2005), finns det inget som visar att det ökar förståelsen 
för teorierna, produkten.   
 

1.3.3 Socio-vetenskapliga angreppssätt  
Sjöberg (2005) menar att den moderna vetenskapen belyser nya aspekter som inte 
tidigare diskuterats inom de naturorienterande ämnena i skolan, de socio-vetenskapliga 
problemformuleringarna. Dessa behandlar vetenskap utifrån ett etiskt och moraliskt 
perspektiv där diskussion och argumentation är centrala begrepp. Detta är frågor som 
engagerar dagens elever, men som kan bli ovant och en utmaning för en erfaren lärare i 
den pedagogiska undervisningen. Zeidler & Sadler (2008) beskriver också socio-
vetenskapliga problemformuleringar. Zeidler & Sadler (2008) tar upp hur elever först 
då de fått relevanta och för dem personliga erfarenheter inom de naturorienterande 
ämnena kommer att tillämpa dessa i verkligheten. Dessa erfarenheter kan eleverna få 
genom att de blir provocerade till att ta ställning i olika vetenskapliga frågor utifrån ett 
etiskt och samhällsrelaterat perspektiv. När eleven blir engagerad i en fråga skapas 
också ett intresse för vetenskapen samt att de naturorienterande ämnena blir 
meningsfulla. Vikten av att eleverna finner ämnena meningsfulla, kopplade till deras 
identitet och där de kan utvecklas belyser även ROSE-projektet (Schreiner & Sjöberg, 
2005).  
 
För att göra undervisningen inom de naturorienterande ämnena mer intressant och 
meningsfull för eleverna menar Andersson (2008) att den bör ses i ett vidare perspektiv 
kopplat till den undervisning som bedrivs om vår värld. På så sätt ökar elevernas 
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förmåga att förstå sin omvärld. Genom att se en helhet av ett fenomen kan eleverna 
förstå och diskutera dess konsekvenser. Att få sammanhängande helheter har varit 
något som människan alltid strävat efter för att skapa förståelse för världen de lever och 
verkar i. Därför är det viktigt att detta görs även i skolan. En helhet består av många 
sammanlänkande delar där det inte alltid är delarna som behöver läras in först. När 
delarna och helheterna kan samspela och stärka varandra ökar elevernas förståelse för 
hur deras omvärld hänger samman.  
 
En helhet kan visas för eleverna genom något som Andersson (2008) kallar 
orienteringsmönster. Ett orienteringsmönster visar exempelvis hur vi använder jordens 
energi och för att förstå detta mönster krävs vardagskunskaper och ämneskunskaper 
inom flera ämnen. Andersson (2008) beskriver vidare att lärarens förmåga att bryta ner 
naturvetenskapen och relatera den till den nivå eleverna befinner sig på ger eleverna en 
klarare syn på hur naturvetenskapen påverkar dem. Eftersom skolans uppdrag är att 
hjälpa elever att förstå den komplicerade värld vi lever i med dess enorma 
informationsflöde bidrar ämnessegregeringen till att överblicken kan gås miste om. Det 
finns risk att eleverna missar sammanhang som har stor betydelse för hur omvärlden 
kan förstås, där naturvetenskapen spelar en stor roll. Undervisningen inom de 
naturorienterande ämnena kan få en positiv inverkan på elevernas lärande om 
ämnesundervisning och helhetssyn genom ämnesintegrering får växelverka. För ett 
livslångt lärande där eleverna har behov av att kunna koppla samman information samt 
för att skapa ett vidmakthållet intresse för att förstå världens samband, blir integrering 
ett viktigt förberedande inslag i skolans undervisning.  
 

1.3.4 Påverkan av tidig undervisning i de naturorienterande 
ämnena 
ROSE är ett stort internationellt forskningsprojekt där elever i 15-årsåldern i en 
omfattande enkätundersökning beskriver sin förhållning till naturvetenskap. I detta 
projekt redogörs för vad eleverna anser vara intressant inom de naturorienterande 
ämnena. Det har visat sig i studien att elever väljer fortsatt utbildning efter intresse. 
Studien visar att elever är intresserade av naturvetenskap, men det är inte deras 
förstahandsval när det gäller vilket ämne de är mest intresserade av, vilket betyder att 
de inte väljer vidare studier inom naturvetenskap (Schreiner & Sjöberg, 2005). Harlen 
(2006) beskriver att det ofta blir problem för elever i de naturorienterande ämnena då 
de börjar högstadiet om de inte fått tillräckligt med förkunskaper inom ämnena under 
de tidiga skolåren. Att tillägna sig baskunskaper inom naturvetenskapen ger eleverna en 
bättre omvärldsuppfattning. Det är viktigt att eleverna tidigt får arbeta på ett 
vetenskapligt sätt och lära sig att kritiskt granska idéer om naturvetenskapliga fenomen. 
Om eleverna tidigt får arbeta vetenskapligt ger det en grund för begreppsförståelse och 
en förberedelse för högstadiet. Harlen (2006) menar att elevers intresse för de 
naturorienterande ämnena byggs upp i ett tidigt skede och har stor betydelse för deras 
attityd till ämnena och därmed vidare prestationer. Sambandet mellan attityder och 
prestationer poängterar även Osborne (2003) då forskning visat att elevernas intresse 
för olika ämnen beror på vilka upplevelser de har av ämnet. Det har visat sig att elever 
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som har nått framgång och funnit undervisningen inom de naturorienterande ämnena 
lustfylld och intressant senare också har större chans att bibehålla intresset (Osborne, 
2003).  
 

1.3.5 Lärarens påverkan 
En annan aspekt på elevers intresse för de naturorienterande ämnena belyser Wallin 
m.fl. (2000) då lärarens roll diskuteras och då de undersökte elevers tidigare kontakter 
med undervisning i de naturorienterande ämnena. Här menade eleverna att det endast 
förekommit lite undervisning i ämnena innan årskurs sju och att den inte varit av 
experimentell karaktär. Detta anser Wallin m.fl. (2000) vara anmärkningsvärt eftersom 
satsningen i lärarutbildningen på att utbilda 1-7 lärare med matematik och NO 
inriktning pågått sedan 80-talet. Wallin m.fl. (2000) ställer sig frågan om kunskaperna 
som krävs för att undervisa barn är större än vad som antagits. Studien belyser även 
lärarens roll i intresseskapandet. Läraren skall inte bara ha goda kunskaper i ämnet utan 
också kunna förmedla dem på ett lustfyllt sätt och på ett sätt som gör att eleverna 
förstår. Dessutom skall läraren vara till hjälp, ge eleverna beröm samt vara trevlig och 
snäll enligt studien av Wallin m.fl. (2000). Även Osborne (2003) tar upp lärarens 
påverkan då forskning gjord på elevers intressen för de naturvetenskapliga ämnena 
sammanställts. En av punkterna som tas upp är hur elever kan bibehålla intresset för de 
naturorienterande ämnena. Om en lärare kan sitt ämne och undervisar på ett 
entusiastiskt sätt medför detta att eleverna får större intresse för ämnet. Det ses därför 
som en fördel att lärare undervisar i de ämnen som de känner sig trygga i för att sprida 
sin entusiasm till eleverna.  
 
Elstgeest m.fl. (2006) förklarar också hur viktig lärarens påverkan är. Det är viktigt att 
eleverna blir uppmuntrade till att prova på och testa hypoteser. När eleverna testar sina 
hypoteser skall läraren uppmuntra till att rita bilder och göra modeller. Dessa bilder 
hjälper både eleverna och läraren. Eleverna får lättare att komma ihåg vad de har 
undersökt och läraren kan få en bild av hur eleverna tänker. Bilderna kan också leda till 
att eleverna blir mer observanta på detaljer som kan vara avgörande. Om eleverna gjort 
en observation av exempelvis ett djur och sedan skall teckna vad de sett är det troligt att 
de glömt vissa detaljer som de kommer vilja se närmare på när nästa tillfälle till 
observation ges. Detta medför att deras bild av verkligheten utvecklas. För att 
avbildningar skall få ett syfte blir diskussionen viktig. Det är då eleverna och läraren 
kan uppmärksamma detaljerna och läraren ser var elevernas intresse ligger. Elstgeest 
(2006) menar att det är viktigt för läraren att fokusera på och uppmuntra elevernas 
ansträngningar och försök istället för att det är resultatet som skall vara ”rätt”. Om 
läraren visar intresse för barnets undersökningar uppmuntrar detta eleverna att pröva 
vidare. Detta skapar självförtroende hos eleverna.  
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2 Metod 
 
 
 
I metodavsnittet kommer val av metod att redovisas och varför det valet passar vår 
studie. Vi kommer även att redovisa urval av respondenter, genomförandet av studien, 
hur vi analyserade vårt resultat, vad som talar för och emot studiens trovärdighet samt 
etikens roll i studien. 
 
 

2.1 Metodval 
 
Eftersom vi var intresserade av att få ta del av elevers åsikter och intresse kring de 
naturorienterande ämnena valde vi att använda oss av en kvalitativ metod. Trost (2005) 
menar att den kvalitativa metoden passar då intervjuaren vill undersöka eller förstå hur 
den intervjuade beskriver eller agerar kring olika ämnen. Holme och Solvang (1995) tar 
vidare upp att med en kvalitativ forskningsmetod kan en närhet till de intervjuade 
skapas och problemet kan belysas med ett djup som inte kan nås med en kvantitativ 
metod då det till exempel ofta finns ett antal svarsalternativ att välja mellan och 
statistisk representativitet är i fokus. Om vi valt en kvantitativ metod skulle den inte 
kunna ge svar på vårt syfte då frågan varför ej skulle kunna belysas på samma sätt och 
eleverna skulle inte givits samma frihet till att uttrycka sig. 
 
En fördel med en kvalitativ intervju förklarar Holme och Solvang (1995) är att 
forskaren försöker styra den intervjuade så lite som möjligt, vilket gör att situationen 
som uppstår blir likt ett samtal som utspelar sig i vardagen. Under intervjuerna var vi 
två intervjuare. Trost (2005) menar att två intervjuare kan orsaka en obalans i intervjun 
där den intervjuade känner att denne hamnar i en underordnad position. Intervjuerna 
utfördes med två elever åt gången, eftersom våra intervjufrågor var av öppen karaktär 
upplevde vi att intervjuer med två elever kunde vara till fördel för vårt resultat där vårt 
fokus var att undersöka elevers åsikter och resonemang kring de naturorienterande 
ämnena. Trost (2005) menar att en risk med att intervjua två personer samtidigt kan 
vara att det blir en av personerna som tar över och den andre personens tankar kommer 
i skymundan. För att undvika detta i största mån bad vi läraren som hade störst 
kännedom om eleverna att para ihop dem med detta i åtanke. 
 
I våra intervjufrågor var vi ute efter att uppnå en låg grad av standardisering. Trost 
(2005) beskriver detta som ett sätt att utgå ifrån den intervjuades sätt att tala och att 
frågorna inte följer i någon speciell ordning utan de utgår ifrån de svar som den 
intervjuade kommer med. Vi hade stöd av en samtalsguide (se bilaga 1) under våra 
intervjuer, detta anser Holme och Solvang (1995) är en fördel men den kan inte räknas 
med att följas helt och hållet. Det är viktigt att det är den intervjuades åsikter som står i 
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centrum. Vi var intresserade av elevernas intressen både inom de naturorienterande 
ämnena och andra skolämnen som skulle kunna relateras till de naturorienterande 
ämnena. Därför valde vi att inte inleda med någon direkt fråga om undervisningen inom 
de naturorienterande ämnena. Dock valde vi att ta med en avslutande fråga om de 
naturorienterande ämnena om eleverna själva inte berört ämnet under pågående 
intervju. Detta val gjorde vi för att säkra syftet med vår studie. Samtalsguiden användes 
olika mycket i olika intervjuer. Detta på grund av att några av våra respondenter gav 
utförligare svar och några respondenter gav kortare svar och där behövdes fler frågor 
för att få ta del av fler åsikter. 
 
 

2.2 Urval 
 
Vi valde att intervjua 18 stycken elever i årskurs sex i samma klass på en skola i 
Västsverige. Klassen valdes ut på grund av att både lärare och klass var kända av en av 
oss sedan tidigare då verksamhetsförlagd utbildning gjorts i klassen. Detta gjorde dem 
lättillgängliga. Klassen valdes även ut för att de har haft undervisning i de 
naturorienterande ämnena under grundskolans tidigare år. Vi anser också att de är 
tillräckligt mogna för att kunna ge en bra bild över sina tankar och sätta ord på dem. De 
representerar också de år där vi kommer att undervisa. Vårt urval är ett 
bekvämlighetsurval. Vi bad klassläraren om att välja ut de elevpar som sedan skulle 
intervjuas tillsammans, för att få en så bra samtalssituation som möjligt. Vi valde att 
intervjua alla elever i klassen som fått tillåtelse av vårdnadshavare att deltaga. På detta 
sätt fick vi en stor variation av respondenter gällande kunskap och intressen. Bortfallet 
på två personer anser vi inte påverka variationen av respondenter nämnvärt.  
 
 

2.3 Genomförande 
 
Då vi bestämde oss för att använda oss av intervjuer i vår kvalitativa studie så togs 
personlig kontakt med den ansvarige läraren för klassen där intervjuerna genomfördes. 
Vi berättade om vad vår studie skulle behandla och fick godkännande av läraren att 
senare under hösten genomföra intervjuer i klassen. Två veckor innan våra intervjuer 
skulle genomföras besökte vi klassen och informerade dem muntligt i korthet hur 
intervjuerna skulle gå till, att de skulle intervjuas i par och att de skulle vara anonyma. 
Vi förklarade även att det inte var deras kunskaper inom något ämne som skulle 
diskuteras under intervjun, utan att det var deras åsikter och tankar vi ville få ta del av 
för att det skulle kunna hjälpa oss som blivande lärare att veta hur de uppfattar saker 
och ting. Vi berättade att vi i vår uppsats ej kommer att nämna vare sig namn, skola 
eller kommun. Vid besöket förklarades även att vårt intervjumaterial skulle behandlas 
konfidentiellt och förstöras då uppsatsen färdigställts. Vid detta tillfälle delades även ett 
informationsbrev ut (se bilaga 2) som eleverna tillsammans med vårdnadshavare skulle 
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skriva under och lämna till klassföreståndaren för att de skulle få medverka under 
intervjutillfället.  
 
Innan intervjutillfället valde vi att utföra en pilotstudie för att undersöka om frågorna i 
vår intervjuguide kunde ge svar på vårt syfte samt om de var anpassade för 
respondenterna. Vi var även intresserade av att ta reda på ungefär hur lång tid 
intervjuerna kunde beräknas ta och vilka följdfrågor som kunde bli aktuella. 
Pilotstudien genomfördes med ett barn som för oss tidigare var känt och resulterade inte 
i några större förändringar i vår samtalsguide. 
 
Intervjuerna genomfördes på en torsdagsförmiddag, eleverna hade fått information om 
att vi skulle komma. Vi började med en gemensam information till hela klassen där vi 
återigen förklarade hur viktigt det var med anonymiteten. Eftersom intervjuerna skulle 
genomföras med elever i par förklarades även att eleverna inte fick berätta något om 
vad den elev de intervjuades tillsammans med nämnt under intervjun. Vi berättade att 
vi skulle spela in intervjuerna med en mp3-spelare samt anteckna stödord under 
intervjuns gång. Vi förklarade att anledningen till att vi spelade in intervjuerna var att vi 
annars skulle få svårt att komma ihåg allt de sagt samt att vi ville kunna använda oss av 
citat i vårt resultat. Läraren fick ansvar för att skicka ut elever två och två till 
angränsande rum där vi genomförde intervjuerna. Lapparna som vi bett eleverna och 
deras vårdnadshavare att fylla i samlades in, två elever valde att inte medverka. 
 
Vi förberedde rummet där intervjuerna skulle äga rum. Vi tog fram anteckningsblock, 
mp3-spelare och bärbar dator så att intervjumaterialet från varje enskild intervju skulle 
kunna överföras från mp3-spelaren till datorn för att säkra intervjumaterialet. Vi 
använde oss av ett runt bord där vi placerade oss vid den ena sidan och förberedde två 
platser till respondenterna på andra sidan. Innan varje intervju informerades varje 
respondentpar om att de skulle vara helt anonyma och det betonades ännu en gång att 
det var viktigt att de inte röjde anonymiteten genom att berätta vad den andre 
respondenten sagt under pågående intervju.  
 
Vi berättade i korthet att intervjun skulle behandla områden som ”vad de vill lära sig 
och vad de tycker är intressant” därefter frågade vi om vi kunde starta mp3-spelaren. Vi 
utgick ifrån vår vi har hänvisat till bilaga på sidan 9 skall detta göras igen? 
samtalsguide, men lät respondenterna styra innehållet i intervjun då vi byggde våra 
följdfrågor på deras svar för att styra så lite som möjligt. Den första frågan i 
samtalsguiden är utformad på ett sådant sätt att respondenterna skulle känna att vi var 
intresserade av deras åsikter och för att det var deras åsikter vi ville ha som 
utgångspunkt för intervjun. Frågans karaktär kunde också bidra till att intervjuerna 
skulle få en dynamisk gång och till så stor del som möjligt likna ett samtal mellan 
intervjuare och respondenter. När ett område diskuterats återgick vi till samtalsguiden 
för att påbörja ett nytt samtalsämne.  
 
Respondenterna var positiva och förmedlade en känsla av intresse och uppriktighet. De 
svarade utförligt och förklarade saker och ting vi fann oklara. Varje intervju tog cirka 
10 minuter. 
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2.4 Analys 
 
Vi började med att lyssna på och transkribera de inspelade intervjuerna. Därefter söktes 
uttalanden som kunde hjälpa oss att få svar på vårt syfte. De meningar som återkom vad 
det gäller elevernas intresse som kan kopplas till undervisningen inom de 
naturorienterande ämnena var följande: vatten, luft, elektricitet, dissekera, djur, natur, 
blanda ämnen, hemkunskap, bild, experimentera, arbete i grupp, diskutera, arbeta 
praktiskt. Vi analyserade hela materialet som en helhet och inte var individ för sig. 
 
För att få ett lättöverskådligt material att analysera delades de mest centrala uttalandena 
som svarade mot vårt syfte in i områden. Dessa områden var följande: intresse inom de 
naturorienterande ämnena, intressen som berör de naturorienterande ämnena, samt 
intresse för arbetssättet. Dessa delar analyserades vidare och bildade grunden för 
dimensionerna i vårt resultat. 
 
 

2.5 Trovärdighet 
 
Vårt syfte med studien var att undersöka vad i de naturorienterande ämnena som 
intresserar elever i årskurs sex och varför detta är intressant. Vi ville även undersöka 
vad elever finner intressant inom andra skolämnen och om detta kunde kopplas till de 
naturorienterande ämnena. Därför utgick vi ifrån en samtalsguide som bestod av öppna 
frågor. Detta gjorde att eleverna fick möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter och vi 
försökte ej medvetet påverka dem i sina svar utan vi uppmuntrade dem till att 
vidareutveckla och förklara vidare för att vi skulle få en klarare bild av hur de menade. 
Eftersom vi gjort en pilotintervju var vår samtalsguide beprövad, men då vår första 
fråga var att be eleverna berätta om en intressant lektion de varit med om hade vi inga 
föreställningar om vilka svar som skulle kunna komma upp. Detta medförde att vi 
försökte vara öppna för deras svar och ta fasta på deras olika åsikter när vi ställde 
vidare frågor. Anledningen till att den första och andra frågan ställdes var att genom att 
vi frågade om intresset i stort fick ta del av många olika intressen som sedan skulle 
kunna användas i undervisningen i de naturorienterande ämnena. Vi anser att detta ökar 
trovärdigheten i vår studie. Stukát (2007) beskriver att om respondenten tillåts mycket 
plats i intervjun kan det leda till nya och intressanta resultat. Det kan också finnas en 
risk med att respondenterna tillåts ta för mycket plats i intervjun då materialet kan bli 
svårt att tolka eftersom svaren kan bli så olika. Då syftet var att undersöka elevernas 
intresse inom de naturorienterande ämnena valdes därför att avsluta med frågan om de 
varit med om något intressant på sina lektioner inom de naturorienterande ämnena. 
 
Vi var under intervjuer, analyser och resultatsammanställning hela tiden båda två 
skribenter närvarande. På grund av detta kunde vi tillsammans föra diskussioner och 
bidra med olika synvinklar som bidrog till studiens trovärdighet. Stukát (2007) menar 
att två intervjuare kan bidra till att fler aspekter under intervjun upptäcks än om bara en 
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person intervjuat. Om vi valt att utföra några intervjuer var kunde sättet vi ställde 
frågorna på variera och Bell (2000) menar att detta kan minska reliabiliteten. Stukát 
(2007) menar att det är viktigt att studiens reliabilitet och validitet diskuteras. 
Reliabilitet tar upp mätinstrumentet och dess funktion medan validitet beskriver om 
detta mätinstrument varit passande för studien. I vår studie använde vi oss av intervjuer 
som vi anser vara bra för studiens reliabilitet. Att elever intervjuades i par kan ses som 
en brist, detta var vi medvetna om i intervjusituationen och handlade där efter.  
Eftersom vi inte gjort så många intervjuer tidigare kan detta ha medverkat till att vi 
under intervjuerna förbisett detaljer i elevernas svar, som kunde ha bidragit till 
följdfrågor som kunde ha lett till ett annat material. Vidare beskriver Bell (2000) att det 
är en fördel för studien om urvalet får hög representativitet. Eftersom vår studie 
genomfördes på alla elever utom två i klassen bidrog detta till att höja trovärdigheten 
för vårt resultat då individernas kunskaper och intressen varierar. Vi är medvetna om att 
resultatet endast gäller för denna specifika grupp, vilket inte gör studien mindre 
intressant.  
 
Genom att intervjuerna spelades in och transkriberades medförde det att vi under hela 
vår process kunde gå tillbaka till dem för vidare djupare analyser och exempelvis 
kontroller av citat och uttalanden. Detta beskriver Bell (2000) är en fördel av att spela 
in intervjuer. Dock inser vi att trots att vi kunnat lyssna på intervjuerna flera gånger om 
så finns det ändå utrymme för missar i analysen av dem. 
 
Eftersom en kvalitativ metod hör samman med att tolka ett resultat ses den ibland som 
för subjektiv, då skribenterna står för tolkningen av resultatet (Stukát, 2007). Detta var 
vi medvetna om och i vår tolkning har vi i största mån försökt att förstå hur eleverna 
menade utan att påverkas av våra egna åsikter.  
 
 

2.6 Forskningsetik 
 
Innan intervjun börjar är det viktigt att förklara för de intervjuade att intervjuaren har 
tystnadsplikt, att de intervjuade är anonyma, att de inte behöver svara på någon fråga 
om de inte vill och att om de vill avsluta intervjun så görs det. En annan viktig aspekt 
när det gäller intervjuer av barn är att intervjuaren har vårdnadshavares och barnens 
tillåtelse. Att ge en kort förklaring till vad intervjun kommer att handla om är också att 
föredra (Trost, 2005). 
 
Även Vetenskapsrådet för forskningsetiska principer beskriver att inom den humaniora 
och samhällsvetenskapliga forskningen finns det fyra huvudkrav som en forskare måste 
ta hänsyn till, som syftar till individskyddskravet. Individskyddskravet är ett skydd för 
medlemmarna i samhället som belyser rätten till att ingen skall kunna använda 
uppgifter om dem som inte är tillåtna. Skyddet gäller också mot kränkande behandling 
både psykiskt och fysiskt. De fyra huvudkraven inom individskyddet behandlar 
individers rätt till information om forskningen, samtycke över sin medverkan, att 
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uppgifter behandlas konfidentiellt samt att nyttjandet av uppgifterna sker till 
forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). 
 
När det gäller det första kravet, att respondenterna skall ha rätt till information om 
forskningen, förklaras detta med att forskaren måsta upplysa respondenterna om deras 
roll i undersökningen. De har rätt till information om vad syftet med undersökningen är, 
hur den skall gå till och att deras medverkan skall ske på frivillig basis. Om 
respondenterna innehar en aktiv roll i undersökningen, vid exempelvis en intervju, är 
förhandsinformation att föredra (Vetenskapsrådet, 2002). Med detta i åtanke besöktes 
klassen och eleverna gavs information kring studien. Det andra kravet, som behandlar 
respondenternas samtycke beskriver individernas rätt till val att deltaga. Om 
respondenterna är under femton år rekommenderas att vårdnadshavares samtycke också 
efterfrågas, särskilt om det kan förekomma frågor som anses vara etiskt känsliga. Det är 
också viktigt att respondenterna ges rätten att avbryta intervjun om de inte känner sig 
bekväma att fortsätta (Vetenskapsrådet, 2002). Eftersom våra respondenter var under 
femton år delades en skriftlig information ut till eleverna och deras vårdnadshavare. 
Denna begärdes tillbaka med underskrift för att eleverna skulle få medverka. Det tredje 
kravet tar upp att uppgifter skall behandlas konfidentiellt och beskriver att forskaren 
måste vara noga med att ingen som inte har rätt till uppgifterna kommer åt det som 
sagts vid undersökningarna. Det är också av stor vikt att det som skrivs i rapporten 
skrivs på ett sådant sätt att ingen utomstående vet vem uppgifterna handlar om 
(Vetenskapsrådet, 2002). Vi har därför varit noga med att avidentifiera uppgifter och 
har även ändrat en del citat med tanke på anonymiteten. Det fjärde kravet tar upp vikten 
av att uppgifterna forskaren har samlat in bara får nyttjas för forskning 
(Vetenskapsrådet, 2002). Endast vi som forskare har tagit del av informationen vi fått 
under våra intervjuer. 
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3 Resultat 
 
 
 
När vi bearbetade vårt intervjumaterial kunde vi se att det arbetssätt och den arbetsform 
som användes i undervisningen var av stor vikt för respondenterna, men det var även 
viktigt för respondenterna att det de gjorde ledde till en produkt. En tredje aspekt 
utifrån respondenternas intresse var kopplingen till deras omvärld.  
 
Studiens resultat kommer att presenteras utifrån de delar som vi fann när vi analyserade 
intervjumaterialet. Med den första delen, intresse för att skapa en produkt, belyses 
respondenternas intresse vad det gäller vikten av att deras arbete leder till en produkt, 
det vill säga ett synligt resultat.  Den andra delen, intresse för arbetssätt och 
arbetsform, syftar till hur respondenternas intresse påverkas av arbetssättet och 
arbetsformen. Del tre i vårt resultat, intresse för omvärlden, bygger på respondenternas 
intresse för att undervisningen blir förankrad i deras vardag samt att se en helhet av sin 
omvärld. Dessa benämningar har vissa kopplingar till de tre dimensioner Sjöberg 
(2005) beskriver naturvetenskapen utifrån. För att belysa de olika delarna kommer vi att 
använda oss av citat från intervjumaterialet. För att underlätta för läsaren och för att 
avidentifiera några citat har vissa delar av citaten omformulerats till skriftspråk.  
 
 

3.1 Intresse för att skapa en produkt 
 
Vid analysen av vårt resultat fann vi att en del av respondenternas intresse låg i att 
deras arbete resulterade i en färdig produkt, där deras prestationer blir ett färdigt 
resultat. Respondenterna upplevde att det var viktigt att experimenten och det praktiska 
arbetet gav ett synligt resultat som då medförde att respondenterna erfor en positiv 
känsla av att ha klarat en uppgift. Respondenterna var tydliga med att beskriva att om 
de inte hade klarat uppgiften, lyckats med experimentet, skulle det inte ha varit lika 
roligt. 
 
Respondenterna beskrev hur de inom området elektricitet hade blivit tilldelade batterier, 
elkablar och lampor. Med detta material skulle de sedan först få en lampa att lysa för att 
sedan utöka till två lampor. De upplevde det som roligt och intressant när de lyckades 
att få lamporna att lysa. En respondent beskrev det så här: ”Jag gillade när vi hade 
elektronik eller vad man ska säga, då skulle man få lampor och sånt att lysa”. 
Produktskapandet blev då att lampan lyste. Ett annat område där produktskapandet var 
en väsentlig del för elevernas intresse beskrevs då de berättade om tillverkningen av en 
varmluftballong. Där låg respondenternas produktskapande intresse i att 
varmluftballongen gav ett slutgiltigt synligt resultat som kunde testas.  
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3.2 Intresse för arbetssätt och arbetsform 
 
Då vi analyserade vårt resultat kom vi fram till att arbetssättet eller arbetsformen var ett 
svar på varför respondenterna tyckte att ett arbetsområde var intressant. Inom 
arbetssätten och arbetsformerna hade respondenterna många åsikter och därför har vi 
valt att dela upp dem under tre rubriker. De arbetssätt och arbetsformer som var 
centrala under intervjuerna var laborativt arbete, praktiskt arbete och grupparbete. 
  

3.2.1 Laborativt arbete 
Det laborativa arbetssättet definierar vi som en lektion då eleverna får ställa hypotes 
och testa vilket leder till ett resultat. Det som respondenterna upplevde som positivt 
med laborativt arbete var att de fick experimentera, testa hypoteser samt komma fram 
till lösningar. En lektion som respondenterna tog upp var inom området luft där ett 
experiment med en linjal som lades under ett papper på ett bord beskrevs. Med linjalen 
stickandes ut från bordskanten med pappret över fick respondenterna ställa en hypotes 
och sedan testa vad som hände när de slog på linjalen. Så här beskrev en respondent 
det.  
 

En gång la vi ett papper så här (respondenten visar på bordet) med en linjal under och linjalen 
ganska långt ut, sen skulle man slå på linjalen och det var stenhårt även om det bara var ett papper, 
det var stenhårt det går bara med en plastlinjal för vår lärare tog en trälinjal och den gick av! 
(skratt).  
 

Vi bad respondenten att förklara vad det var som var intressant med detta moment och 
respondenten vidare utvecklar: 
 

Man tänker inte att det ska bli så. Man trodde ju att pappret skulle flyga upp! Vi fick gissa först, vi 
har en bok där vi först gissar och sedan skriver vad som händer.  
 

En annan laborativ lektion som kom upp var då respondenterna arbetade med 
elektricitet. Här redogjorde respondenterna för ett arbetspass då de arbetat laborativt 
med batterier och lampor. Så här förklarar en respondent arbetssättet: ”Det är kul att 
experimentera för då får man tänka ganska mycket. Det blir inte roligt om det är 
jättelätt”. En annan respondent uttryckte följande: ”Det blir intressant när man få jobba 
med experiment för då får man utföra dem, testa”. 
 

3.2.2 Praktiskt arbete 
Det praktiska arbetssättet anser vi vara när eleverna får möjlighet att skapa, konstruera 
eller utföra någon praktisk aktivitet. Respondenterna beskrev detta arbetssätt som 
intressant, roligt och att det var lättare att lära sig när de fick arbeta praktiskt. Under ett 
arbetsområde beskrev respondenter en laborativ lektion i luft då de hade flyttat vatten 
från ett kärl till ett annat genom att utnyttja lufttrycket som bildas i en slang då 
respondenterna drog in luften i den. En respondent berättar:  
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Det var kul när vi experimenterade med vatten. Då hade vi två skålar, en lite högre än den andra 
och så fick man suga i en slang och så rann vattnet över till den andra skålen.  

 
 
En annan praktisk lektion som beskrevs som intressant inom området luft var skapandet 
av en luftballong, som med hjälp av varmluft från en hårfön steg. Detta beskrev en 
respondent så här:  
 

En intressant lektion var när vi gjorde ett experiment, vi skulle göra en grej av silkespapper, en 
varmluftballong och så fick vi ta en hårfön och blåsa i och så skulle den lyfta men den ramlade ner 
eller den åkte upp och sen ramlade den ner.  

 
Något annat som framkom under intervjuerna vad gäller praktiskt arbete var att 
respondenterna ansåg det lättare att lära sig genom lek och spel samt se tingen i sin rätta 
miljö exempelvis träd i skogen. En respondent sade följande: ”På lektionerna skulle 
man kunna leka mer, att man leker men ändå lär sig”. Flera av respondenterna berättade 
att de tyckte att bild var ett lustfyllt och intressant ämne då de får teckna, skapa och 
konstruera. Eftersom det finns tydliga kopplingar mellan de naturorienterande ämnena 
och bild, exempelvis illustrationer av hypoteser, experiment och iakttagelser, har vi 
även valt att redovisa detta under praktiskt arbete.  
 

3.2.3 Grupparbete 
Med arbetsformen grupparbete menar vi arbete då eleverna ges möjlighet att utföra 
arbetsuppgifter tillsammans. Respondenterna förklarar att grupparbete kan göra ett 
ämne mer intressant för då får de samarbeta, diskutera och utbyta tankar med varandra. 
En respondent delgav följande: ”Det är roligare att jobba tillsammans för då kan man 
komma med olika åsikter och sådär”. De upplever också att det blir lättare att lösa en 
uppgift om de har hjälp av en klasskamrat. En klasskamrat kan även utgöra ett stöd vid 
behov av hjälp. Så här beskrev en respondent det: ”Det är lättare att jobba i grupp för då 
kan man prata med kompisen och ta hjälp av kompisen om inte läraren har tid”. 
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3.3 Intresse för omvärlden 
 
Vi kunde även se att några områden som respondenterna beskrev under intervjuerna var 
av intresse då det kunde anknytas till elevernas omvärld. I de naturorienterande ämnena 
var de områden vi främst kunde se detta i djur och natur, elektricitet och hur en 
luftballong är konstruerad. Vi kunde även under våra intervjuer se att respondenterna 
var intresserade av flera skolämnen med koppling till deras omvärld som skulle kunna 
integreras i de naturorienterande ämnena.  
 
Inom området djur och natur beskrev några respondenter ett intresse för hur naturen i 
deras omgivning förändras med årstiderna. En respondent beskrev det så här: 
 

Det skulle vara intressant om man fokuserade på ett ställe i en skog och tittar exempelvis på ett 
träd då kan man titta på hur det skiftar varje år och kanske göra lite statistik och uppgifter på det. 

 
Respondenten förklarade vidare att arbetet blir mer intressant om arbetet sker utomhus 
där träden finns. De såg det även som intressant att få se djuren i deras rätta miljö.  
 
Något annat som framkom inom naturen som område var ett arbete om svampar där 
respondenterna fann det extra intressant att läraren tagit med olika svampsorter som 
eleverna fick känna, lukta och se på. Några respondenter beskrev det så här:  
 

Det var intressant när vi jobbade med svampar förra året för det är bra att kunna. Vår lärare hade 
med riktiga svampar som vi fick lukta och känna på.  

 
Detta förklarade respondenterna vidare var bättre än att bara få se en svamp på en bild. 
När det gäller områdena elektricitet och luft som tidigare har tagits upp i resultatet så 
fann vi även där att en verklighetsanknytning gör att respondenterna finner områdena 
mer intressanta. Dessa områden, elektricitet där eleverna fick lampor att lysa med hjälp 
av sladdar och batterier samt luft där respondenterna fick konstruera en varmluftballong 
som de sedan skulle få att lyfta har en vardagsanknytning och tydlig koppling till 
verkliga ting i respondenternas närmiljö. 
 
Inom de samhällsorienterande ämnena var det flera respondenter som berättade om 
intressanta lektioner inom geografi där de arbetat med olika länder och dess kultur. En 
respondent förklarade att: ”Det är intressant att arbeta med olika länder för då får man 
jobba med olika kulturer och så”. Ett annat område inom de samhällsorienterande 
ämnena som några respondenter fann intressant var historia. Här framkom det att de 
fann stormaktstiden som fascinerande. ”Det är kul att lära sig lite historia typ 
stormaktstiden, det hände mycket då och det var ett så stort land”, var det en respondent 
som sa. 
  
Respondenterna fann även området hemkunskap intressant, framförallt matlagning. 
Respondenterna menar att hemkunskap även är ett ämne som de får användning för i 
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sin vardag. En respondent uttryckte följande: ”Jag tycker om att baka och laga mat så 
hemkunskap tycker jag är kul”  
 
 

3.4 Resultatsammanfattning 
 
Utifrån studiens syfte som handlar om vad elever finner intressant inom de 
naturorienterande ämnena har vi kommit fram till tre olika dimensioner som handlar 
om elevernas intresse för den naturorienterande undervisningen och deras omvärld. Den 
första dimensionen var intresse för att deras prestationer resulterar i ett färdigt resultat. 
Eleverna upplevde att om de inte klarade uppgiften och inte fick den färdiga produkten 
skulle arbetspasset inte ha varit lika roligt. Detta tror vi beror på att färdigt resultat gör 
att de blir nöjda med sin prestation.  Den andra dimensionen var arbetssättets och 
arbetsformens påverkan för intresset där laborativt arbete, praktiskt arbete och 
grupparbete togs upp. Kring denna dimension hade eleverna många åsikter vilket också 
syns på omfånget i vårt resultat. I det laborativa arbetssättet beskrev eleverna hur det 
var lustfyllt att få ställa en hypotes om ett moment och när sedan momentet testades 
blev det ibland inte alls som de gissat. I det praktiska arbetssättet framhöll eleverna 
vikten av att få arbeta praktiskt för att de ansåg att de lärde sig lättare då. När 
grupparbete användes som arbetsform upplevde eleverna att ett ämne blev mer 
intressant när de fick samarbeta och lättare när de fick diskutera fram en lösning 
tillsammans. Vi tror att det praktiska och laborativa arbetssättet blir roligare och mer 
lustfyllt för eleverna för att många elever behöver och vill utnyttja alla sina sinnen. Den 
sista dimensionen var intresse för elevernas omvärld där intresse skapas då 
arbetsområdet förankras i elevernas omvärld. Eleverna beskrev att ämnet blev mer 
intressant om det fanns kopplingar till deras omvärld och intressen. Det anser vi kunde 
vara intressen för den omvärld som finns i elevernas närhet där eleverna exempelvis 
nämnde djur och natur. Det kunde även vara intresset för andra skolämnen som skulle 
kunna utnyttjas i undervisningen i de naturorienterande ämnena. Denna dimension tror 
vi är viktig för att ämnet skall kännas meningsfullt och relevant för eleverna. 
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4 Diskussion 
 
 
 
I detta avsnitt kommer vi att diskutera de olika metoddelarna och hur de påverkat 
studien. Vi kommer även att diskutera resultatdelen tillsammans med litteraturdelen.  
Här kommer vi även att ta upp förslag till vidare forskning. 
 
 

4.1 Metoddiskussion 
 
För att kunna få svar på vårt syfte valde vi att använda oss av en kvalitativ metod. Den 
kvalitativa metod vi använde var intervjuer. Genom att utföra intervjuer kunde vi ta del 
av hur elevers intressen kring de naturorienterande ämnena beskrevs. Vi använde oss av 
en samtalsguide med öppna frågor som gav möjlighet för eleverna att själva öppet 
uttrycka och formulera sig. Eftersom respondenterna även var kända av oss sedan 
tidigare upplevde vi att detta i samband med de öppna frågeformuleringarna bidrog till 
att intervjusituationen blev avslappnad och eleverna hade inga svårigheter med att 
förmedla sina åsikter. Vi kände dock att intervjuerna varierar i kvalité, då svaren från 
respondenterna i vissa intervjuer var mindre utförliga än medan svaren från vissa 
respondenter i andra intervjuer var mer utförliga. Vi anser ändå att vi fick de åsikter vi 
behövde och att samtalsguiden gav ett bra stöd i intervjuerna. Vi kände också att en 
bidragande faktor till den avslappnade samtalssituationen kunde vara att eleverna 
intervjuades i par. Detta gjorde att de inte behövde känna sig i underläge eftersom vi 
var två som genomförde intervjuerna. En risk med att intervjua elevpar menar Trost 
(2005) kunde vara att bara den ena eleven kom till tals, men detta var inget vi upplevde. 
Ytterligare en risk med parintervjuer enligt Trost (2005) kunde vara att en persons 
tankar kom i skymundan. Med detta i åtanke bad vi klassläraren att se ut paren och vi 
upplevde inte att vi bara fick en elevs tankar var på den andra eleven höll med sin 
klasskamrat. Om det var en elev som tog större utrymme i intervjun tog vi upp samma 
fråga igen och riktade oss mot den andra respondenten som då också uttryckte sin 
mening. Vi är också medvetna om att vi inte är några erfarna intervjuare och att detta 
kan ha påverkat vilka följdfrågor vi valde att ställa och att vi kan ha gjort missar som 
påverkat resultatet. Detta gäller även då vi analyserade materialet. 
 
Vi gjorde vårt urval av respondenter, elever i årskurs sex, eftersom vi ansåg de vara i en 
ålder som gjorde att de skulle kunna sätta ord på den undervisning inom de 
naturorienterande ämnena som de haft. Då vi intervjuat största delen av eleverna i en 
klass anser vi att det gav en stor variation på elever vad det gäller kunskap och 
intressen. Vi är dock medvetna om att denna studie gäller för denna elevgrupp. Då 
elever ur en och samma klass intervjuats ledde det till att svaren liknade varandra 
eftersom de arbetat med samma områden inom de naturorienterande ämnena. Det 
intressanta är dock att det inom en och samma elevgrupp visades intresse för alla tre 
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dimensioner som vi tar upp.  Om en annan elevgrupp intervjuats kunde resultatet ha 
blivit annorlunda beroende på individer och tidigare undervisning inom de 
naturorienterande ämnena. I efterhand tror vi att vi kunde fått fram mer variation i vår 
data och ytterligare ökat validiteten om vi intervjuat elever från olika årskurser och 
skolor. 
 
Innan vi genomförde våra intervjuer gjorde vi en pilotintervju för att se om den 
samtalsguide vi sammanställt var genomförbar. Pilotstudien gjorde även att vi som 
intervjuare kunde känna oss förberedda för vilka följdfrågor som kunde vara 
nödvändiga att ställa samt ungefär hur lång tid en intervju kunde ta. Eftersom frågorna 
var av öppen karaktär upplevde vi att det räckte med att genomföra en pilotintervju då 
svaren ändå skulle variera beroende på individer. Vi spelade in intervjuerna med en 
mp3-spelare. Eftersom mp3-spelare inte var någon främmande teknisk utrustning för 
eleverna så upplevde vi ej att de påverkades hämmande av att inspelning skedde med 
denna. Eleverna kändes trygga i sin roll som respondenter och berättade på ett 
nyanserat sätt om sina tankar och intressen som intervjuerna berörde. De förklarade och 
hade inga problem med att uttrycka sig. Vi upplevde även att eleverna fann en trygghet 
i att vara två respondenter då de tillsammans kunde berätta och diskutera olika 
områden.  
 
Under studiens gång har vi följt de etiska råden som bör tas hänsyn till då konfidentiella 
uppgifter om andra individer behandlas. Eftersom vi intervjuade barn var vi noga med 
att informera dem och deras vårdnadshavare om vad studien skulle behandla samt att 
deltagandet var frivilligt. Vi samlade även in en skriftlig tillåtelse som barnet och 
vårdnadshavaren fick skriva under om barnet ville delta i studien. Vi var noga med att 
informera eleverna om att de skulle vara anonyma i studien och att uppgifterna skulle 
behandlas konfidentiellt. Vi var även noga med att påpeka för eleverna att de inte fick 
berätta vad den elev de intervjuades tillsammans med sagt under intervjun. Även om vi 
var tydliga med vikten av anonymiteten är vi medvetna om att det är barn det handlar 
om. Vilket innebär att deras spontanitet gör att anonymiteten från deras sida inte helt 
kan garanteras. När vi behandlat det insamlade materialet och beskrivit studien har vi 
varit noga med att alla uppgifter skall behandlas konfidentiellt.   
 
 

4.2 Resultatdiskussion 
 
Vår studie har belyst hur viktigt det är att eleverna känner intresse för ett ämne för att 
ett lärande skall ske. Utifrån våra intervjuer kan vi konstatera att elevers intresse är nära 
sammanknutet med ett lustfyllt lärande. Enligt Lpo 94 skall eleverna tillåtas forska i en 
lustfylld miljö. Även Osborne (2003) har fått fram liknande resultat i studier där det 
visat sig att då eleverna funnit undervisningen inom de naturorienterande ämnena 
lustfylld har de nått framgång inom ämnet och haft en större chans att bibehålla 
intresset. Wallin m.fl. (2000) beskriver att om läraren förmedlar kunskaper på ett 
lustfyllt sätt får detta en central roll i intresseskapandet. Ett ord som kontinuerligt kom 
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upp under intervjuerna på frågan varför en lektion varit intressant var på olika sätt den 
varit rolig. Därefter följde ofta kopplingen till arbetssätt eller arbetsform. Däremot blev 
svaret på frågan aldrig att eleverna ville lära sig hur någonting fungerade eller vilka 
lagar som gällde exempelvis lära sig om naturlagar, mekanismer och funktioner. 
Sjöberg (2005) beskriver en naturvetenskaplig dimension som naturvetenskapens 
produkter. Den är grundläggande för vetenskapen och belyser de teorier som 
naturvetenskapen grundas på och som behövs för att den skall förstås. Att vi inte kunde 
se någon koppling mellan elevernas intressen och denna dimension anser vi vara 
intresseväckande. Det verkar som görandet i sig är det intressanta för elever och inte 
varför ett moment görs. De andra två dimensionerna Sjöberg (2005) beskriver 
naturvetenskapen som en metod och naturvetenskapen som samhällsinstitution anser vi 
ha fler kopplingar till vårt resultat och delar ur vår diskussion anknyter till dessa. 
 

4.2.1 Elevers intresse för att skapa en produkt  
En del av vårt resultat belyser elevernas intresse för att arbetet skall ge ett synligt 
resultat. Det gav eleverna en positiv känsla av att ha klarat en uppgift. Vid arbetet med 
att skapa en varmluftballong fick eleverna ett resultat som kunde beprövas vilket 
eleverna fann tillfredsställande. Detta tror vi kan bero på att det ofta fokuseras på 
elevernas resultat och att när eleverna klarar en uppgift ger det en positiv känsla. 
Elstgeest (2006) menar att det istället borde fokuseras mer på uppmuntran av elevers 
ansträngningar än ett ”rätt” resultat. Vi håller med Elstgeest (2006), men vi ser en 
svårighet i att uppmuntra hela arbetsgången istället för bara resultatet. Läraren kan ha 
svårt att se alla elevers försök och därmed inte hinna uppmuntra dem. Det blir mindre 
tidskrävande att bara uppmuntra ett färdigt resultat. Dessutom är skolan målstyrd, då 
eleverna strävar efter att uppnå mål är det inte konstigt att deras inställning är att göra 
”rätt” och få ett slutligt synligt resultat. Vi tror också att lärarna kan känna en press av 
att elevers prestationer alltid skall bedömas och mål som ligger till grund för skriftliga 
omdömen och betyg kan vara svåra att tolka. Detta kan vara faktorer som gör att det är 
den slutgiltiga produkten som uppmuntras och bedöms av läraren och inte arbetets 
gång, vilket vi tror avspeglar sig hos eleverna. Elstgeest (2006) poängterar att om 
läraren istället visar intresse för elevens arbetsgång och uppmuntrar den kan detta bidra 
till att självförtroendet hos eleven stärks. 
 

4.2.2 Intressanta arbetssätt och arbetsformer inom de 
naturorienterande ämnena 

De arbetssätt och den arbetsform som eleverna angav var att få arbeta laborativt, 
praktiskt arbete och en arbetsform som tillät samarbete och diskussion. I kursplanen för 
de naturorienterande ämnena tas det upp att undervisningen i ämnena skall bygga på 
experimentell verksamhet och utifrån detta skall eleverna i slutet av det femte skolåret 
arbeta (Skolverket, 2002). Både Harlen (2006) och Sjöberg (2005) menar att detta är 
något som lärare har tagit fasta vid, men glömmer att utgå ifrån de vetenskapliga 
teorierna. Detta är något som vi också kan stämma in i då vi under vår 
verksamhetsförlagda utbildning emellanåt har sett att experiment läggs in i 
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undervisningen bara för att det enligt styrdokumenten måste förekomma 
naturorienterande undervisning. Lpo 94 tar också upp att eleverna skall ha tillägnat sig 
begreppskännedom som en del av de naturorienterande ämnena 
(Utbildningsdepartementet, 2006). Harlen (2006) tar vidare upp att det är viktigt att 
eleverna tidigt får arbeta på ett vetenskapligt sätt och kritiskt granska 
naturvetenskapliga idéer. Wallin m.fl. (2000) tar i sin studie upp att elever anser att 
undervisningen blir intressant då de får arbeta med experiment. Utifrån forskningen och 
vårt resultat kan vi konstatera att experimentell undervisning som bygger på och 
förstärker de naturvetenskapliga teorierna bidrar till att eleverna finner undervisningen 
intressant.  
 
I Lpo 94 står det att eleverna skall ges möjlighet att arbeta praktiskt där lek och 
skapande aktiviteter ingår (utbildningsdepartementet, 2006). I vårt resultat kunde vi se 
att det praktiska arbetssättet kunde ses som intressant, roligt och lättare att lära sig vid. 
Det framkom också att eleverna ville lära mer genom lek. Lpo 94 framhåller vidare 
vikten av at eleverna får använda sina sinnen i undervisningen 
(Utbildningsdepartementet, 2006). Detta var även något som flera elever nämnde under 
våra intervjuer, exempelvis vid arbetspasset om svampar. Att praktiskt arbete är en 
faktor för intresseskapande belyser även studien av Wallin m.fl. (2000). Sjöberg (2005) 
menar att praktiskt arbete är bra för att visa en modell av verkligheten. Även Elstgeest 
m.fl. (2006) beskriver bilders och modellers fördelar eftersom de lockat till iakttagelser 
och diskussioner kring detaljer. Att teckna och skapa var också något som våra 
respondenter fann lustfyllt och intressant. Eftersom eleverna var intresserade av och 
fann ämnet bild lustfyllt tycker vi att detta är något att utnyttja i undervisningen i de 
naturorienterande ämnena. Då det kan göra det möjligt att sammanfoga elevernas 
intressen och undervisningen.  
 
Något annat som kom upp under intervjuerna var elevernas intresse av att få samarbeta, 
diskutera och framföra sina åsikter. Samarbete, diskussion och argumentation är av 
betydelse då eleverna ges möjlighet till utveckling av det sociala samspelet 
(Utbildningsdepartementet, 2006).  Elstgeest m.fl. (2006) ser också detta som viktigt 
eftersom argumentation och samarbete och kritiskt granskande av idéer gör att eleverna 
lär sig att resultatet av flera tankar är mer tillförlitlig än en tanke. Att samarbete är en 
viktig faktor för att elever skall känna intresse har även framkommit i andra studier där 
elever har nämnt diskussioner i grupp som intressehöjande (Wallin m.fl., 2000). De 
elever vi intervjuade tyckte att undervisningen blev både lättare och roligare vid 
grupparbete. Vi anser att grupparbete är en passande arbetsform till undervisningen i de 
naturorienterande ämnena. Detta för att det är en träning inför kommande utbildning 
och arbetsliv. Att kunna samarbeta, argumentera och lyssna till andras åsikter är en 
förutsättning för att kunna verka i ett demokratiskt samhälle. Dock anser vi att det är en 
arbetsform som kräver träning på grund av sin utformning. Det kräver bland annat att 
eleverna klarar att ta eget ansvar för sin egen inlärning och ge sitt bidrag till gruppen. 
Det blir också svårare för läraren att se elevens enskilda prestation och lärande. 
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4.2.3 De naturorienterande ämnena i koppling till elevernas 
omvärld 

Elevernas intresse inom de naturorienterande ämnena hade också en nära koppling till 
deras omvärld. Eleverna upplevde att det var intressant när områdena fick en 
verklighetsanknytning. En aspekt eleverna beskrev här var att få se djur och växter i sin 
rätta miljö. Att eleverna skapar en respekt och kännedom om deras miljö både i större 
och mindre skala och deras påverkan på den belyser både Lpo 94 och Kursplanen i de 
naturorienterande ämnena (Utbildningsdepartementet, 2006), (Skolverket, 2002). Under 
vår analys kunde vi även se hur elevernas intresse för elektriciteten kan kopplas 
samman med hur en strömkrets i verkligheten fungerar. Sjöberg (2005) förklarar också 
att det blir en motivering till att lära sig för eleverna när en modell av verkligheten 
skapas. Detta har vi också reflekterat över då vi anser att om läraren kopplar 
undervisningen till elevernas vardag bildar det ett sammanhang som gör att eleverna får 
en ökad förståelse och om undervisningen känns relevant för dem skapar detta också 
intresse och motivation. Vi anser också att tingen skall ses i sin rätta miljö i så stor 
utsträckning som möjligt. Elevens förslag om att följa ett träd under ett år tycker vi är 
ett utmärkt exempel på detta.  
 
Den naturorienterande undervisningen handlar inte bara om det som händer nu. Ett av 
målen i kursplanen för de naturorienterande ämnena som eleverna skall ha uppnått i 
slutet av det femte skolåret är att se ämnena utifrån både ett historiskt och kulturellt 
perspektiv. Av de elever vi intervjuade var det flera som nämnde att de 
samhällsorienterande ämnena var intressanta. Här tycker vi att det finns mycket 
utrymme för att integrera vissa områden inom de naturorienterande ämnena i 
undervisningen i de samhällsorienterande ämnena. Elevernas intressen inom de 
samhällsorienterande ämnena kan förankras inom de naturorienterande ämnena genom 
att integrera dessa ämnen och utifrån detta få ett internationellt, kulturellt och historiskt 
perspektiv på undervisningen i de naturorienterande ämnena. Ur ett internationellt 
perspektiv skulle exempelvis den globala uppvärmningen diskuteras och hur olika 
länder påverkar och påverkas av den. Det kulturella perspektivet kan exempelvis vara 
olika kulturers syn på forskning och vetenskap. Det historiska perspektivet skulle kunna 
belysa olika vetenskapliga upptäckter och uppfinningar som bidragit till utveckling 
inom samhället. Ett annat ämne som eleverna tog upp som intressant var hemkunskap 
och anledningen till att vi valde att ta med det i vårt resultat är att vi även där ser 
möjlighet till ämnesintegrering. Det kan exempelvis vara vad maten består av och hur 
den tas upp och används av kroppen. Andersson (2008) menar också att när 
undervisningen i de naturorienterande ämnena kopplas till undervisningen som bedrivs 
om vår värld ökar elevernas förmåga att förstå sin omvärld och detta gör 
undervisningen intressant och meningsfull för eleverna. Ämnesintegreringen gör det 
lättare för eleverna att förstå världen som en helhet. Vi håller med Andersson (2008) 
och tror också att ämnesintegrering skapar intresse då eleverna får ta del av de 
naturorienterande ämnena i ett större sammanhang. Vi tror dock att det kan finnas 
hinder för ämnesintegreringen. Ett hinder skulle kunna vara att lärarna har olika 
ämnesinriktningar och som Wallin m.fl. (2000) tar upp kanske undervisningen i de 
naturorienterande ämnena kräver mer kunskaper än vad som antagits. Det vill säga att 
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det inte blir en naturlig del för lärarna att koppla undervisningen till ämnen som de inte 
är utbildade i.  
 
Sjöberg (2005) och Zeidler & Sadler (2008) beskriver naturvetenskapen från ett nytt 
perspektiv, det socio-vetenskapliga. Här belyses naturvetenskapen utifrån etiska och 
moraliska aspekter. De förklarar att elevers intresse påverkas när de känner 
engagemang och har fått personliga erfarenheter. Inom det socio-vetenskapliga 
perspektivet behandlas frågor som provocerar elever till att ta ställning och de 
naturorienterande ämnena blir meningsfulla. Eleverna i vår studie beskrev att de fann 
ämnen intressanta då de fick komma med sin åsikt. Men vi tror inte att det socio-
vetenskapliga perspektivet utnyttjas till fullo. Vi tycker att det socio-vetenskapliga 
perspektivet kan liknas med integrering av olika ämnen för att skapa en helhet. Då det 
behövs när områden som exempelvis jordens energiflöden, hållbar utveckling och 
klimatförändringar diskuteras, där etik och moral är en viktig infallsvinkel. Här kan 
elevernas intresse för miljö, elektricitet och deras vilja att diskutera tas fasta på.  
 
 

4.3 Framtida forskning 
 
Efter att ha genomfört denna studie känner vi att det finns många intressanta delar att 
forska vidare om. Vi anser att det skulle vara intressant att undersöka hur 
ämnesintegrering skulle kunna gå till och om det är genomförbart i praktiken. Vi tror 
också att det skulle vara intressant att forska vidare om hur de naturorienterande 
ämnena skulle kunna få en större plats i grundskolans tidigare år och vilken påverkan 
detta skulle ha för intresse och vidare studier inom de naturvetenskapliga ämnena. Vi 
anser även att socio-vetenskapen är en mycket aktuell och intressant fråga. Där det blir 
intressant att diskutera hur naturvetenskapen kan ses från ekonomiska, politiska och 
internationella perspektiv och hur vi får eleverna engagerade i detta. 
 
Något vi fann intressant var att studierna av Wallin m.fl. (2000) och Osborne (2003) 
visar på hur viktig lärarens roll är för intresseskapande. Lärarens roll var inget som våra 
respondenter tog upp och som vi heller inte tog upp under våra intervjuer. Därför anser 
vi att det skulle vara intressant att forska vidare om lärarens påverkan för intresset 
skiljer sig mellan grundskolans tidigare år och senare år. 
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Bilaga  1 
 
Samtalsguide 
 
1. Kan ni berätta om en intressant lektion som ni varit med om? 
 
2. Kan ni berätta för oss om vad ni tycker är intressant att göra/lära er i skolan? 
 
3. Varför är det intressant?  
 
4. Om ni fick bestämma, vad skulle ni vilja göra på era lektioner? 
 
5. Vad vill ni arbeta med på lektionerna?  
 
6. Finns det något intressant som ni har varit med om på er NO-lektioner? 

 
 



   

 

Bilaga 2 
 

 


