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”Intresse är en fruktbar grogrund, där lärarens 
förklaringar tacksamt tas emot och blir givande.”

(Harlen, 1996, s. 61)
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Uppsatsen handlar om elevers attityder till de naturorienterade ämnena och vilken 
betydelse läraren och lärarens undervisning har för skapandet av dessa attityder.  
Studien försöker dessutom skildra hur elever beskriver sitt inflytande i undervisningen 
och vilken mening de upplever att detta har. Enskilda intervjuer genomfördes med 
elever i årskurs nio från två olika skolor.

Det visade sig att eleverna hade ganska positiva attityder till de naturorienterade 
ämnena och att dessa till stor del påverkades av lärarens förhållningssätt samt val av 
undervisning.  Eleverna gav uttryck för att följande fyra faktorer upplevdes som 
betydelsefulla hos läraren: pedagogisk förmåga, goda ämneskunskaper, ledarskap samt 
val av undervisning. Eleverna ville ha möjlighet till att påverka undervisningen men 
kunde inte uttrycka i vilka former detta skulle kunna ske. Studien visar på att de elever 
som givits möjlighet till att påverka var mer positivt inställda till samt kunde se fördelar 
med sin påverkan än de som inte fått denna möjlighet. Vidare kan även en koppling 
göras mellan elevernas attityder och undervisningens avsaknad på relaterbarhet till 
vardagslivet. 
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The essay is about student's attitudes towards the science orientated subjects and the 
influence the teacher has for creating these attitudes. The study also tries to present 
students influence in the classroom, and to what extent they believe they can promote 
their suggestions. Separate interviews were conducted with 15 year old students from 
two different schools.

The given result shows that the students had fairly positive attitudes to the science 
orientated subjects, mostly due to the teacher's mindset and the way of teaching.

The following four items were mentioned by the students as crucial in order to create a 
successful teacher: Pedagogical capability, knowledge of the subject, leadership and 
choice of education.

The students wanted the opportunity to be able to influence the teaching, however, they 
couldn't express how to do that. The study also shows that the students that were given 
the chance to present their comments on the class were more positive towards the 
subject. Furthermore, a connection between the students’ attitudes and the lack of 
subject's relation to the daily life could be made.



Förord
Vi vill tacka de elever som ställt upp på våra intervjuer, de var mycket tillmötesgående 
och hjälpsamma. Vi är mycket glada och tacksamma för den tid alla de vänner och 
bekanta tagit sig för att läsa och kommentera vårt arbete i syfte att förbättra det, ingen 
nämnd ingen glömd

Ett extra stort tack till vår handledare Gerd Gustafsson som stöttat oss från början till 
slut utan henne hade denna studie inte kunnat bli verklighet. 
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Bakgrund

Här ges en genomgång av det problem som ligger till grund för studien, utdrag ur de 
styrdokument som är aktuella, studiens syfte samt den forskningslitteratur som är 
relevant för studien.

Inledning

Som blivande lärare anser vi det vara viktigt att elevernas intresse är i fokus. 
Naturvetenskap som ämne skall både upplevas som roligt och intressant för eleven. Då 
det inom skolans värld debatterats mycket om elevers intresse respektive ointresse för 
de naturorienterade ämnena, är studiens syfte att undersöka elevers attityder till dessa 
samt att fokusera på elevernas uppfattning om lärarens och undervisningens betydelse. 
Uppfattningen om elevers bristande intressen för naturvetenskap har ständigt påvisats, 
dels genom media och dels i vår didaktiska utbildning. Vi upplever att det dessvärre är 
en vanlig uppfattning att elevers intresse för naturvetenskap avtar ju längre de går i 
skolan, dock säger våra egna erfarenheter och intryck oss motsatsen, vilket har bidragit 
till denna studies uppkomst. Vår förförståelse säger oss därtill att elever inte anser att 
naturvetenskap är just tråkigt, utan snarare svårt. Vi upplever att lärarens roll har stor 
betydelse för elevers inställning och attityd till skolan och dess ämnen.

Efter att ha tagit del av projektet ROSE (Jidesjö & Oscarsson, 2004) och TIMSS 2003 
(2003) studie upplever vi att det finns mer att undersöka. ROSE är ett internationellt 
projekt som syftar till att ta reda på elevers inlärning och intresse för naturvetenskap. 
TIMSS 2003 är en internationell studie, vilken studerar elevernas kunskaper i årskurs 
åtta och deras inställning till matematik och naturvetenskap. Dessa studier visar bland 
annat på att eleverna besitter en bristande förmåga att se sambandet mellan verkligheten 
och naturvetenskapen i undervisningen. De visar också att det finns många olika 
områden inom naturvetenskap som upplevs intressanta av eleverna men som inte 
återfinns i undervisningen. En negativ trend när det gäller elevernas kunskapsnivå inom 
samt intresse för de naturorienterade ämnena visas. 

I inledningen av vår informationssökning upptäckte vi snart att åsikterna angående 
elevers attityder kring naturvetenskap går isär. En artikel i DN (se bilaga 1) skriven av 
Ingrid Carlgren och Magnus Hultén (2004) inspirerade oss att undersöka detta vidare. I 
artikeln menar Carlgren och Hultén att elever inte alls har ett bristande intresse för 
naturvetenskap, vilket de påstår endast är en myt som Skolverket sprider. 
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Om det verkligen är så som ROSE (Jidesjö & Oscarsson, 2004) och TIMSS 2003 
(2003) visar på, att elever upplever de naturorienterade ämnena som tråkiga, är studiens 
vidare syfte att ta reda på orsakerna till detta och analysera fram kvaliteter i dessa 
orsaker. En ökad förståelse kan motarbeta denna negativa trend. Om det visar sig att 
läraren och undervisningen är en stor del av den bidragande faktorn till den negativa 
trenden, anser vi att det är just i skolan som åtgärder bör vidtas. Vår övertygelse är att 
varje människa bör ha baskunskaper inom det naturvetenskapliga området oavsett var 
och hur man lever. Inom läraryrket är det tvunget att ha kunskap om elevers 
förutsättningar och möjligheter till att lära, för att lärandet skall bli så optimal som 
möjligt. Lärare ute på fältet bör, anser vi, ha vetskap om elevers attityd till 
naturvetenskap. Utan denna vetskap är det svårt att bedriva kvalitativ undervisning, och 
därigenom orimligt att följa de styrdokument som är uppsatta för skolans verksamhet. 
Tanken med studien är att bidra med ny kunskap till fältet om elevers attityder samt 
vilken påverkan läraren har. 
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Styrdokument 

Dagens skola är målstyrd, vilket innebär att det centralt har beslutats om mål som 
eleverna skall uppnå eller sträva mot. Dessa mål som skall leda verksamheten i rätt 
riktning finns presenterade i styrdokumenten, däribland skollag, läroplan och kursplan.  
Då denna studie är riktad mot skolans värld är det nödvändigt att ställa resultatet i 
relation till styrdokumenten. Studiens syfte är att tydliggöra elevers attityder till 
naturorienterade ämnena samt undersöka om eleverna kan ge uttryck för lärarens och 
lärarens val av undervisnings betydelse i skapandet av dessa attityder. Studien har även 
för avsikt att undersöka och beskriva elevers uppfattning om sitt inflytande på 
undervisningen. Nedan presenteras utdrag ur de styrdokument som är relevanta för det 
innehåll studien behandlar.

I naturvetenskapen finns tre perspektiv som ofta återkommer, det vill säga kunskap om 
natur och människa, kunskap om naturvetenskaplig verksamhet och därtill även att 
eleven kan tillämpa dessa kunskaper för att argumentera för sina åsikter i betydelsefulla 
frågor inom det naturvetenskapliga området (Skolverket, 2000).

Kursplanen i de naturorienterade ämnena beskriver i uppnåendemålen för årskurs nio att
eleven skall följande:

– ha kunskap om det naturvetenskapliga arbetssättet samt kunna redovisa 
sina iakttagelser, slutsatser och kunskaper i skriftlig och muntlig form,
– ha insikt om växelspelet mellan utveckling av begrepp, modeller och 
teorier å ena sidan och erfarenheter från undersökningar och experiment 
å den andra,
(Skolverket, 2000)

I Lpo94, läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet, står det bland annat att naturvetenskapens syfte i skolan är att 
tillfredställa elevens nyfikenhet och behov av att utforska sin omvärld genom att läraren 
ger eleven möjlighet att ta del av naturvetenskapens resultat och arbetssätt. 
Naturvetenskap skall bidra till att eleven skapar ett förhållningssätt till ämnet som 
grundar sig på naturvetenskapens och demokratins gemensamma ståndpunkter. 
Läroplanen beskriver kunskap som ett komplext begrepp som förekommer i olika 
former. De olika kunskapsformerna som framställs är fakta, förståelse, färdighet och 
förtrogenhet, fyra former som förutsätter och påverkar varandra. Ansvarig för att dessa 
bildar en helhet är skolan, det är lärarens uppdrag att eleven finner kunskapen som 
meningsfull. (Skolverket, 1994)
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I 4 kapitlet, 2 § i skollagen (SFS 1985:1100) står det

Eleverna skall ha inflytande över hur deras utbildning utformas. 
Omfattningen och utformningen av elevernas inflytande skall anpassas 
efter deras ålder och mognad.

Lpo94 menar att alla elever och vårdnadshavare har rätt till inflytande och påverkan i 
utbildningen. 

Alla som arbetar i skolan skall…
 Främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande…

(Skolverket, 1994 s. 13)

Det är läraren som har det yttersta ansvaret över att ovanstående följs och att varje 
enskild elev kan göra sig hörd. Det är skolans uppdrag att elever och föräldrar skall vara 
väl informerade om vilka mål elevernas utbildning har. 

Genom en balanserad och varierad undervisning skall skolan främja elevens harmoniska 
utveckling. 

Läraren skall…
… svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer och 
tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen …
(Skolverket, 2000)

Undervisningen skall göra det möjligt för eleverna att utveckla kunskapen utifrån både 
läroplans- och kursplanemål. Utvärderingen och betygssättningen skall tydliggöra på 
vilken kvalitativ nivå eleven uppnått målen.
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Syfte och frågeställning

Syfte
Syftet med studien är att tydliggöra elevers attityder till de naturorienterade ämnena i 
skolan. Ambitionen med studien är dessutom att undersöka om eleverna själva ser några 
kopplingar mellan vilken betydelse läraren och lärarens val av undervisning har för 
skapandet av attityden till de naturorienterade ämnena. Vidare är syftet att undersöka 
och redogöra för elevers uppfattning om sitt inflytande på undervisningen. 

Frågeställningar
Med anledning av underlaget som presenterats i vår inledning kan vi ställa oss följande 
forskningsfrågor:

 Vilka attityder har elever i årskurs 9 till de naturorienterade ämnena i skolan?
 Vilken betydelse upplever eleverna att läraren och lärarens val av undervisning 

har för deras attityder till de naturvetenskapliga ämnena?
 Hur beskriver elever sitt inflytande på undervisningen?
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Litteraturgenomgång

I följande avsnitt presenteras den forskningslitteratur som ligger till grund för studien. 
Inledningsvis beskrivs attityd och lärande, då de är centrala begrepp i studien och 
inverkar på varandra. Sedan behandlas naturvetenskap i skolan, följt av beskrivning av 
undervisningsstrategier. Avslutningsvis redogörs några av de faktorer som kan beskriva 
den gode läraren, nämligen ämnes-, didaktisk, kommunikativ, metodisk, arbetsledande 
samt social kompetens.

Attityder och lärande
Attityder beskrivs som den inställning som en person kan ha till exempelvis ett 
ämnesområde. Ordet används för att beskriva något inre och mentalt, något som inte går 
att direkt iaktta. Idag används ordet ofta då vi pratar om människors olika inställningar 
som har sitt ursprung från olika erfarenheter. Attityderna syns då människor ger uttryck 
när de är för eller emot något. Människan visar sina attityder i olika nivåer, allt från 
starkt positiva till starkt negativa. Att ha fördomar anses höra hemma hos de starkt 
negativa (Nationalencyklopedin, 2007).

Lindahl (2003) ger en beskrivning av vad tidigare forskning visat när det gäller attityder 
till naturvetenskap. Författaren tar upp att det mellan kognitiva faktorer och attityder 
förekommer ett samband, dock inte så påfallande som man skulle kunna tro. Även 
faktorer som social bakgrund, kön samt personlighet kan inverka på attityden. 
Bunkholdt (1991) menar att de attityderna en individ har påverkar denne i mångt och 
mycket. Attityder har bland annat betydelse för verklighetsuppfattning, yrkesval, 
umgängeskrets etc. Verklighetsuppfattningen påverkas av attityder, då attityderna avgör 
vilka faktorer som uppmärksammas.

En attityd kan bildas av individens egna erfarenheter och upplevelser men kan även 
bildas genom identifikation. Identifikation innebär att individen gör andras attityder till 
sina egna. När en individ tillkommer i en grupp som förutbestämt förespråkar en attityd 
är det lätt att gruppens attityd tillägnas individen. Denna anpassning beror på att 
individen har ett behov av att känna tillhörighet (Bunkholdt, 1991). När en attityd väl 
formats för något kan den vara svår att ändra, dock är det inte omöjligt (Sjöberg, 2000). 
En attityd kan ändras då individen får nya kunskaper om det attityden är riktad mot 
(Bunkholdt, 1991).

Sjöberg (2000) beskriver lärande som ett förlopp som är önskat och avsiktligt, det är 
omöjligt att lära sig något som man själv inte vill. ”Man lär sig bara det man är 
intresserad av att lära sig” (s 348). Bristande intresse och motivation anges ofta av lärare 
som orsaker till varför elever inte lär sig det de skall. Skolan har ett viktigt ändamål när 
det gäller att skapa och utveckla attityder. Dock är det relevant att det finns ett intresse 
för att ett meningsfullt lärande skall kunna ske. Harlen (1996) anser att naturvetenskap 
skall föras in i tidig ålder för att skapa en positiv inställning och därmed attityd hos 
eleverna till ämnet. Om undervisningen förs in först vid 11-årsåldern finns risk för att de 
redan förutbestämt att ämnet skall vara tråkigt, vilket påverkar elevens lärande negativt.
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Vygotskij är den pedagog som fått störst genomslagskraft i den svenska läroplanen. 
Vygotskij hade en social syn på lärande, det sociala samspelet var mycket viktig för 
lärandet. Zonen för proximal utveckling eller som den även kallas den nära utvecklings 
zonen, menade Vygotskij vara: 

… avståndet mellan den verkliga utvecklingsnivå eleven befinner sig på 
(som visar sig vid självständig problemlösning) och nivån på den möjliga 
utveckling som skulle kunna vara för handen genom en problemlösning 
under den vuxnes ledning eller i samarbete mellan andra elever som 
kommit längre (”more capable peers”) (Vygotskij 1978 i Dysthe 1996, s. 
55).

Naturvetenskap i skolan 
Då studiens huvudfokus ligger på de naturorienterade ämnena är det relevant att ge en 
beskrivning av naturvetenskapens roll i skolan. De naturorienterade ämnena har haft en 
svag ställning i grundskolan, med undantag för biologi. Lärarna i de tidiga åren har 
tidigare haft en bristande ämneskunskap inom det naturvetenskapliga området. För att 
motverka detta infördes en ny lärarutbildning, nya läroplaner och kursplaner 
formulerades som betonar vikten av att de naturorienterade ämnena förs in redan från 
årskurs ett (Sjöberg, 2000).

Då teknik runt oss blir mer utvecklad samt berör allt fler områden i våra liv anser 
Harlen (1996) att naturvetenskap är en lika viktig del för elever som läsning, räkning 
och skrivning. Författaren betonar vidare vikten av att naturvetenskap förs in redan i 
början av grundskolan, vilket dels är viktigt för att minska risken att felaktiga 
föreställningar skall följa individen hela livet och, som beskrivits ovan, att eleverna 
skapar en positiv bild och attityd till ämnet. Sjöberg (2000) ställer frågan om varför alla 
elever skall lära sig naturvetenskap och menar att varje ämne skall motiveras för att få 
sin plats i skolundervisningen. Många elever väljer idag bort de naturvetenskapliga 
ämnena om möjligheten ges. Han betonar vikten av att elever läser ämnet för sin egen 
skull och inte ser det som ett ”måste” och att de ser att ett intresse för ämnet är 
nödvändigt för att ett optimalt lärande ska kunna ske. Vidare skriver Sjöberg att många 
elever tycker att ämnet naturvetenskap är svårtillgängligt och abstrakt. Det gäller att inte 
ta ”död” på deras naturliga nyfikenhet.

Undervisning
Dysthe (1996) ger en beskrivning av två olika undervisningsstrategier, presenterande 
respektive socialt interaktiv undervisning. Den presenterande undervisningen står för 
den auditiva kunskapsförmedlingen där eleverna blir passiva åhörare medan läraren 
fungerar som en föreläsare. Social interaktiv undervisning bygger på dialoger mellan 
både elev kontra lärare/andra elever respektive elev kontra innehåll. Det är av största 
vikt att båda dessa undervisningsstrategier används i undervisningen, inte antingen eller. 
Den presenterande undervisningen är den strategi som företrädesvis traditionellt 
används i skolan idag. Då elever lär på olika sätt och har olika behov är det viktigt att 
undervisningen är varierad, vilket innebär att båda strategierna bör tillämpas i 
undervisningen. 
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Den gode läraren
”Den gode läraren” är ett begrepp som ständigt är under förändring och kan endast 
definieras utifrån eleverna och ett sammanhang. Hur en lärare uppfattas är till stor del 
beroende av dennes personlighet. En lärare vilken definieras som ”en bra lärare” av sina 
elever skall ha förmåga att utnyttja sina egenskaper (Kernell, 2002). Då ett av syftena 
med studien är att beskriva den påverkan en lärare har, är det relevant att beskriva de 
olika nivåer som en lärare verkar på. Läraryrket är komplext och omfattar mer än bara
ämneskunskaper, även om det är en väsentlig egenskap. Definitionen av ”den gode 
läraren” är enligt många ett mycket komplext och kan bland annat utifrån följande 
kategorier beskrivas. 

Ämneskompetens  
Det är viktigt att en lärare besitter goda ämneskunskaper, dels för att kunna besvara 
elevers frågor dels för att det även inger en trygghet och pondus. Dock är själva 
kunskapen om ämnet inte det enda som anses vara angeläget, det är dessutom relevant 
att kunna selektera innehållet och anpassa det till den nivå eleverna befinner sig på. 
Skolan är en målstyrd verksamhet och för att kunna uppnå uppsatta mål i läroplan och 
kursplan krävs en medvetenhet och god ämneskunskap hos läraren (Kernell, 2002). 
”Den som känner terrängen har, helt enkelt, ett bättre helhetsperspektiv och blir en 
bättre vägvisare” (s. 85). Även Andersson (2001) påtalar vikten av att förfoga över goda 
ämneskunskaper.

Didaktisk kompetens
Den didaktiska kompetensen är komplex och förekommer i många olika former. Det är 
relevant att man som lärare kan formulera varför ett visst innehåll valts och prioriterats 
framför ett annat. Dessutom skall läraren ha förutbestämt vilka kunskaper eleverna bör 
tillägna sig.  Undervisningen bör vara välplanerad och utgå ifrån väl framställda syften 
med en tydlig färdriktning, om så inte är fallet finns risken att undervisningen lätt blir 
planlös och spretig. För att eleverna skall finna undervisningen relevant är det angeläget 
att läraren kan motivera och väcka ett intresse hos eleverna. Lärarrollen bygger till stor 
del på personliga relationer och kräver ett positivt förhållningssätt samt flexibilitet 
gentemot elever. En lärare bör besitta kunskap att bistå eleverna med att frambringa ett 
ansvarstagande för sin progression. Det är viktigt att läraren utvärderar och reflekterar 
över sin undervisning för att kunna utveckla och förbättra den. Läraren skall även ge 
sina elever möjlighet till utvärdering och därigenom utveckling, detta för att frambringa 
personlig utveckling och utmaning (Kernell, 2002). Andersson (2001) menar att man lär 
tillsammans, lärare och elever skall arbeta tillsammans för att nå de mål som finns 
uppsatta i kursplanerna. 

Med naturvetenskaplig undervisning är intentionen att eleverna skall utveckla sin 
tankegång samt argumentera vetenskapligt. De skall även få ta del av nya erfarenheter, 
gärna genom egen forskning. För att detta skall kunna uppnås krävs att läraren skapar 
ett gott samarbete med eleverna, uppmuntrar och kommer med inflikade frågor till dem 
vid rätt tillfälle samt se till att det finns lämpligt material att arbeta med (Harlen, 1996). 
Vidare anser Harlen att när elever får använda sig av sina färdigheter och attityder samt 
väva samman dessa med naturvetenskapliga begrepp uppnås ett optimalt lärande. 
Nyfikenhet, uthållighet, samarbetsförmåga och fördomsfrihet är givetvis faktorer som 
har stor betydelse för lärandet.
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Kommunikativ kompetens
En av de kanske mest relevanta kompetenserna en lärare bör inneha är förmågan att 
uttrycka och formulera sig. Att kunna anpassa sitt språk utifrån de man kommunicerar 
med, med hänsyn till ålder och andra förutsättningar, är väsentligt. Det är viktigt att 
lärare i olika sammanhang kan leva sig in i elevens perspektiv. Den goda läraren bör 
inneha förmåga att kunna skapa jämvikt mellan talande och lyssnande, bekräftelse och 
utmaning samt uttrycka klara budskap (Kernell, 2002). Det är av största vikt att läraren 
har förståelse för hur elever tänker och lär i olika situationer. Läraren måste vara 
förberedd på elevföreställningar som kan förekomma för att kunna bemöta sina elever 
på en nivå som eleverna förstår (Andersson, 2001).

Metodisk kompetens
Den gode läraren bör ha kännedom om samt kunna använda sig av olika strategier i 
undervisningen för att kunna anpassa och variera den utifrån elevernas behov. Det är 
viktigt att undervisningen varieras. Förutom att undervisningen bör vara varierad finns 
det även ytterligare faktorer som måste växlas, exempelvis läromedel. Det är viktigt att 
lärare kan ”… ‘knyta ihop säcken’, det vill säga, att kunna relatera elevernas tankar till 
varandra och andras” (Kernell, 2002, s. 125). Harlen belyser vikten av att se till ”hur” 
elever lär sig och inte bara se till ”vad” elever lär sig (Harlen, 1996). Det är viktigt för 
elevernas inlärning, och därmed också den goda undervisningen, att läraren tror på 
deras inlärningsförmåga och ger dem återkoppling på deras tankar kring innehållet 
(Dimenäs, 2007). Att lära elever att kritiskt granska så kallade idéer och sanningar, samt 
att låta dem undersöka och diskutera föreställningar som kanske är felaktiga. Felaktiga 
föreställningar kan i vissa fall vara så djupt inrotade att de begränsar eleven att följa 
med i undervisningen (Harlen, 1996). Kernell menar att något som bör läggas stor vikt 
vid är betydelsen av att lyfta fram syftet med undervisningen och visa på vad som lärts.

Arbetsledande kompetens
Läraryrket har och kommer alltid att innebära en ledarroll, som kräver en naturlig 
auktoritet, och inte sällan blir läraren en förebild för eleverna. Läraren skall leda 
eleverna mot gemensamma mål och bör därför inneha ledaregenskaper. Verksamheten 
skall vara välplanerad, kontrollerad och strukturerad. Som lärare förväntas man kunna 
sätta gränser och förevisa för eleven vad som förväntas och krävs. Det är även den gode 
lärarens skyldighet att engagera eleverna till eget initiativ och ansvarstagande (Kernell, 
2002).

För att kunna hantera en klass är det viktigt att läraren har kontroll över situationen. 
Många lärare likställer kontroll med att behålla ordet, eleverna blir helt enkelt inte 
delaktiga. Lärare har ofta svårt att låta eleverna ha kontroll över diskussionen, vilket 
leder till monologisk undervisning. Ofta leder den typen av undervisning till en form av 
taktisk koncentration från elevernas sida, där de endast är intresserade av sin roll i 
klassrummet och inte av vad läraren försöker förmedla. För att lärandet skall kunna bli 
så bra som möjligt krävs det en god balans mellan lärarens prat och elevernas 
verksamhet (Dysthe, 1996). Många lärare ser det som svårt att genomföra lektioner där 
både samspel och dialog får komma till användning (Harlen, 1996). 
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Social kompetens
Det är viktigt att lärare innehar en ödmjukhet, lyhördhet och tålamod samt är öppna för 
elevernas tankar och utgångspunkter. Att bygga upp en relation till sina elever är ytterst 
viktigt, det är först då man verkligen kan förstå och känna med dem. Elever kan komma 
från olika kulturer och/eller ha skilda livsvärldsperspektiv och det är viktigt att läraren 
visar respekt gentemot dessa. Det är dessutom viktigt att skapa en tillåtande atmosfär 
som skapar trygghet och lust att lära. Humor är ett viktigt redskap i undervisningen, att 
våga bjuda på sig själv och erkänna sina brister stärker snarare än stjälper ledarrollen 
hos den gode läraren (Kernell 2002).

Kompetensutveckling
Läraryrket utvecklas ständigt och som lärare är det relevant att hålla sig uppdaterad. I 2 
kapitlet, 7 § i skollagen (SFS 1985:1100)står följande:

Varje kommun och landsting skall se till att kompetensutveckling 
anordnas för den personal som har hand om utbildningen. Kommuner och 
landsting skall vinnlägga sig om en planering av personalens 
kompetensutveckling.

Lärarlyftet är en satsning från regeringens sida som genom fortbildning syftar till att 
kunna ta tjänstledigt för att vidareutbilda sig på högskola och får samtidigt behålla minst 
80 procent av sin lön. De kurser som ingår i lärarlyftet ska behandla de områden som 
undersökningar och studier har visat vara bristande. Intentionen med lärarlyftet är att 
den ska ge möjlighet till kompetensutveckling inom både ämnesteori och ämnesdidaktik 
(Skolverket, 2007).
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Metod

I denna del presenteras och motiveras den metod som tillämpats i studien med avsikt att 
uppnå studiens syfte. 

Metodval

När det gäller vetenskapliga undersökningar kan valet stå mellan, kvalitativ och 
kvantitativ ansats.  Den kvantitativa metoden tillämpas oftast vid studier som 
undersöker insamlad data som sammanställs till ett sifferresultat. Vid studier som syftar 
till att få fram människors argument samt attityder till ett specifikt ämne eller förståelse 
för ett fenomen nyttjas kvalitativa studier. Enkäter tillämpas vanligtvis vid kvantitativa 
studier, vid kvalitativa studier är djupintervjuer och observationer vanliga (Trost, 2005).

Då studiens syfte var att undersöka elevers attityder användes kvalitativ metod genom 
intervjuer.  En intervju kan granskas utifrån dess grad av standardisering respektive grad 
av strukturering. Graden av standardisering, bristen på variation, bedöms utifrån om 
frågorna och intervjusituationen är samma för alla respondenter. Låg grad av 
standardisering innebär att intervjun anpassas till och styrs av den enskilde 
respondenten, med hänsyn till formulering av frågor, frågornas ordningsföljd etc. 
(Trost, 2005). Graden av strukturering avgörs med hänsyn till frågornas formulering, 
det svarsutrymme som respondenten ges. Låg grad av strukturering innebär att öppna 
frågor ställs och att svarsutrymmet lämnas öppet (Patel & Davidson, 2003). Det är 
grundläggande att en viss grad av strukturering återfinns, för att alla ämnesområden som 
studien syftar till att undersöka skall täckas upp. Denna låga grad av strukturering skall 
ge respondenten frihet att uttrycka sig.  Risken finns, vid alltför låg strukturering, att 
inhämtad data blir alltför omfattande och att man drunknar i all information, man vet ej 
vad man skall göra med den (Bell, 2006).  De frågor som användes vid intervjuerna var 
av karaktären öppna frågor. Med öppna frågor menas att de formulerats på ett sådant 
sätt att de inte uppfattas som ledande, och därav styrs svaren av respondenterna. Detta 
medför att intervjuerna får en låg grad av strukturering. En intervjumanual arbetades 
fram för att de områden som studien syftade till att undersöka verkligen behandlades (se 
bilaga 2). Intervjufrågorna delades in i inledande frågor, huvudfrågor samt följdfrågor. 
Inledande frågor ansågs viktiga för att lotsa respondenten in i intervjun. Till 
huvudfrågorna som ställdes under intervjun förbereddes eventuella följdfrågor. 
Ordningsföljden på frågorna var emellertid inte definitiv, respondentens svar och tankar 
styrde intervjun och därav hade intervjuerna låg grad av standardisering.

Att intervjua är en konst som dessutom tar mycket tid. Ytterligare en nackdel med 
intervjuer är att ovana intervjuare kan påverka sina respondenter, vilket inte är önskvärt 
(Trost, 2005). Att intervju ändå användes som metod var för att eventuella följdfrågor 
skulle kunna ställas samt möjlighet att följa upp respondentens beskrivna tankar. En 
intervju kan gå in på djupet av respondentens tankebanor vilket inte en enkät kan, den 
ger även möjlighet att ställa följdfrågor och följa upp svar som respondenten ger. 
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Gruppintervjuer valdes bort då det ansågs finnas en risk för att respondenterna skulle 
påverka varandra på ett icke önskvärt sätt. Trost (2005) menar att det finns nackdelar 
med gruppintervjuer, bland annat är det lätt att dominanta respondenter tar över och 
endast deras synpunkter förs fram. Trost betonar vidare att gruppintervjuer inte anses 
lämpliga när avsikten är att ta reda på attityder eller åsikter. 

Urval

Studien är riktad mot elever i grundskolan årskurs nio, denna åldersgrupp valdes då de 
har erfarenhet av de naturorienterade ämnena, samt lättare att uttrycka sig verbalt 
jämfört med yngre elever. Ytterligare en anledning till att just elever i årskurs nio valts 
ut, är att det i styrdokumenten tydligt framkommer de mål eleverna skall ha uppnått i 
årskurs nio. Detta är relevant då studiens resultat skall kunna ställas i relation till 
styrdokumenten. De två skolor som valdes ut för studien var två skolor som ligger på 
mindre orter, på de båda skolorna går cirka 300 elever i årskurs 7-9 respektive 6-9. Då 
tidigare kontakter till de båda skolorna fanns, föll det sig naturligt att vända sig till dessa 
för en förfrågan om att få genomföra studiens intervjuer där. 

Vid kontakt med rektorerna på respektive skola ställdes frågan om eleverna fick lov att 
intervjuas samt spelas in. De båda skolorna har valt att vid varje årskursstart tillfråga 
alla elevers målsman respektive förmyndare om tillåtelse att dokumentera eleverna 
elektroniskt. Därav behövdes inte respondenternas målsman respektive förmyndare 
kontaktas ytterligare för godkännande av respondenternas medverkan. Varje respondent 
tillfrågades personligen om dennes deltagande i studien. Urvalsprocessen gick till på 
följande sätt, sammanlagt sju namn valdes ut från två olika klasser. Urvalet gjordes 
genom att samtliga namn från de respektive klasserna skrevs på lappar, dessa lappar 
användes vid lottning. Fyra pojkar och tre flickor lottades fram och tillfrågades om de 
var intresserade av att delta i studien, samtliga av de tillfrågade valde att delta. De enda 
kriterier som respondenterna skulle uppfylla var att de var elever i årskurs nio, andra 
kriterier som kön och betyg var för studien betydelselösa. Studien syftar inte till att göra 
någon jämförelse i genusperspektiv eller lägga vikt vid vilken kvalitativ nivå eleven 
bedömts befinna sig på. 
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Genomförande

Innan huvudstudien genomfördes, utfördes en förstudie även kallad pilotstudie. Nedan 
presenteras de bådas utformning.

Genomförande pilotstudie
En pilotstudie är en form av ministudie som skall motsvara huvudstudien och 
genomförs innan huvudstudien påbörjats. Pilotstudiens syfte är att testa hållbarheten på 
tekniker eller frågor som är tänkta att användas i huvudstudien (Patel & Davidson, 
2003). Efter pilotstudien är det viktigt att låta respondenten ge uttryck för sina 
reflektioner till intervjun. Om respondenten upplevde några svårigheter eller 
tveksamheter under intervjun, är det relevant att revidera frågeunderlaget samt tekniken. 
Det kan även vara betydelsefullt att spela in intervjun och sedan avlyssna insamlad data 
för att reflektera kring intervjumetoden (Nyberg, 2000).

Två respondenter valdes ut till att delta i pilotstudien. Båda respondenterna var bekanta 
med en av oss författare och de uppfyllde samma kriterier som de tänkta respondenterna 
till huvudstudien. Intervjuerna utfördes i hemmiljö som var bekant för alla parter, därav 
skapades en trygg miljö som Trost (2005) anser är viktigt för ett givande resultat. De 
båda intervjuerna spelades in och analyserades för att upptäcka eventuella brister hos 
frågorna samt intervjutekniken. Efter intervjuernas genomförande fördes en diskussion 
med de båda respondenterna där deras åsikter fick föras fram med syftet att utvärdera 
och utveckla. Respondenterna gav uttryck för att samtliga frågor var tydliga och 
begripliga. Dock reviderades intervjuunderlaget något, vissa frågor som berörde 
föräldrar samt fritidsintresse, efter pilotstudien. Frågorna som togs bort från 
intervjuunderlaget svarade inte mot studiens syfte. Studiens syfte är inte att göra någon 
koppling mellan respondenternas attityder och föräldrar respektive fritidsintresse utan 
endast dra paralleller till den betydelse undervisningen samt läraren har till attitydens 
skapande. Inga frågor tillkom under pilotstudiens gång då de frågor som återstod 
svarade mot studiens syfte.

Genomförande huvudstudie
När intervjuer skall genomföras är det av största vikt att det sker i en lämplig miljö. 
Med lämplig miljö menas att inga onödiga störningsmoment skall förekomma, som 
exempelvis åhörare, ringande telefoner eller dörrknackningar. Miljön skall upplevas så 
trygg som möjligt av respondenten (Trost, 2005). Bell (2006) menar att beskrivningen 
av hur en bra intervju genomförs är komplex och invecklad. ”Sunt förnuft och vanliga 
umgängesregler räcker långt” (s. 169). 

Bell (2006) anser att ljudinspelning är bra, uppmärksamheten kan riktas mot vad 
respondenten säger istället för att vara riktad mot att anteckna vad som sägs. Något att 
ha i åtanke är att respondenterna bör godkänna att intervjun spelas in, om de invänder 
till detta måste åsikten accepteras. Det är även viktigt att ha i åtanke att vissa personer 
kan känna sig hämmade av att spelas in. Respondenterna skall även informeras om hur 
det inspelade materialet kommer att behandlas.

Intervjuerna genomfördes i avskilda rum på respektive skola. En lapp, som talade om att 
intervjuer pågick i rummet, sattes upp på dörren för att minimera risken för onödiga 
störningsmoment. På den första skolan skedde intervjuerna i ett rum på 



14

rektorsexpeditionen, som vi fick tillgång till. Detta skulle kunna ha lett till en situation 
som av respondenterna uppfattats som negativ och hämmande, dock etablerades en god 
kontakt och vi upplevde inte respondenterna som hämmade av miljön. På den andra 
skolan genomfördes intervjuerna i ett grupprum, en plats respondenterna var väl 
bekanta med. 

Respondenterna på respektive skola samlades i grupp innan de enskilda intervjuerna 
inleddes. De informerades då om studien och studiens syfte, samt förklarades deras 
rättigheter under intervjun. En betoning lades på att förklara de etiska principer som 
studien följer, som att all inhämtad data hanteras konfidentiellt och att respondenterna är 
helt anonyma i studien. Trost (2005) menar att det är av största vikt att respondenterna 
är medvetna om på vilka premisser intervjuerna sker för att ett så meningsfullt utbyte 
skall kunna ske. Det upplevdes som om samtliga respondenter kom med en positiv 
förväntan till intervjuerna och visade en uppskattning för att just de fick delta. Vid varje 
enskild intervju gavs i inledningen en repetition av respondenternas rättigheter, för att 
återigen påminna dem. Varje intervju tog cirka 30 minuter.

Vi valde att vara två intervjuare vid varje intervjutillfälle då vi upplever oss själva som 
samspelta, vilket Trost (2005) beskriver som positivt för intervjun. Dessutom kan det 
vara ett stöd att vara två om man är ovana som intervjuare. Största noggrannhet vidtogs 
så att de intervjuade kände sig bekväma i intervjusituationen och inte kände sig 
underlägsna, vilket kan vara en bidragande effekt då det finns två intervjuare. Vid den 
första intervjun uppkom ett perspektiv som tidigare inte reflekterats över, vilket ledde 
till att ytterligare en fråga fördes in i intervjumanualen. Den fråga som fördes in gällde 
lärares motivering av undervisningens innehåll. Respondenten gav uttryck för att detta 
var en väsentlig faktor till attityden och för ämnets relevans. Under intervju 6 knackade 
det på dörren, vilket skulle kunna uppfattas som ett störande moment, knackningen 
skedde strax innan en ny fråga skulle ställas och därigenom upplevdes inte att 
respondenten påverkades något märkbart. Avbrott i intervjuer är aldrig önskvärt, dock 
uppfattades knackningen inte som avgörande för utfallet av intervjun. Ytterligare 
störningsmoment upplevs inte ha förekommit.

Alla intervjuer spelades in, samtliga respondenter tillfrågades om samtycke till 
inspelningen innan intervjun startade, de informerades även om att det inspelade 
materialet skulle raderas efter resultatredovisningen sammanställts. Det var viktigt att 
respondenterna upplevde situationen som bekväm, så att inte deras svar påverkades på 
ett icke önskvärt sätt. Dokumentation genom inspelning underlättade då fokus kunde 
läggas på respondenten och dennes svar samt att intervjun kunde fortlöpa oberoende av 
avbrott för nedskrivning av vad som sagts. Däremot skrevs korta kommentarer ner om 
respondentens kroppsspråk och gester med mera. Därav kunde respondenten känna att 
fokus var riktat mot dennes svar. Direkt efter varje intervju sammanställdes reflektioner 
till intervjuerna med hänsyn till de anteckningar som gjorts.
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Analys

Efter att intervjuerna genomförts skall inhämtad data tolkas och bearbetas. Detta kan 
ske på många sätt och det är upp till författarens fantasi och kreativitet (Trost, 2005). 
När kvalitativ data tolkas och analyseras skall den grupperas i olika kategorier så att ett 
mönster växer fram (Nyberg, 2000). 

Samtliga intervjuer transkriberades ordagrant, även pauser och suckar etc. skrevs med, 
genom att avlyssna inhämtad data och sedan skriva ner vad som sagts. Intervjuerna 
transkriberades i den ordning de genomförts. Respondenterna benämndes i resultatet 
som elever sedan har de numrerats löpande från 1-7. Elev 1 är den respondent som 
intervjuades först och elev 7 den respondent som intervjuades sist. Varje respondent har 
fått sin egen benämning då eventuella kopplingar mellan svar skulle kunna göras. 

De transkriberade intervjuerna skrevs ut på papper i olika färger, varje intervju fick sin 
egen färg för att de lätt skulle kunna skiljas åt i analysen. Därefter klipptes utskrifterna 
isär, fråga för fråga, för att se om ett mönster uppstod. Frågorna sorterades och 
placerades sedan in under rubriker som skapats utifrån syftet. De rubriker som i detta 
första steg utarbetades var: attityder till ämnet, undervisningen och lärarens roll samt
elevinflytande. Det visade sig omgående att ytterligare en rubrik kunde skapas, 
nämligen koppling till vardagen. De svar som inte passade bra in under någon av de 
övriga rubrikerna, samlades i en hög för att senare behandlas i analysen. Analysen 
fortsatte genom att varje rubrik studerades närmare och underrubriker skapades. 
Attityder till ämnet delades in i tre underrubriker: attityder till kemi, attityder till fysik
och attityder till biologi. Detta var nödvändigt då attityderna till de olika ämnena tydligt 
gick isär. 

I resultatet presenteras inte alla enskilda svar då svaren på många frågor påminde om 
varandra, vilket skulle innebära enformig läsning med ett stort antal upprepningar. 
Under varje rubrik har respondenternas svar sammanfattats i löpande text, dessutom har 
ett eller flera citat valts ut, då de bedömts vara särskilt betydelse- och uttrycksfulla. 

Tillförlitlighet

Då detta är en kvalitativ studie kan inga generaliseringar göras av studiens resultat, 
vilket heller inte var studiens syfte. Det finns inga garantier för att respondenterna 
förstått frågorna och/eller svarat sanningsenligt på frågorna. Vi upplever dock att 
eleverna var uppriktiga och ärliga i sina svar. När respondenten visade tecken på 
tveksamhet omformulerades frågorna för att missuppfattningar inte skulle uppstå. Med 
elevernas svar som grund är det troligt att de uppfattade frågorna på ett tillfredsställande 
sätt. Ingen av respondenterna uppvisade tecken på trötthet eller bristande koncentration. 
Studiens tillförlitlighet kan ha påverkats av att framförandet av frågorna kan ha skett på 
olika sätt, med hänsyn till betoning och kroppsspråk. Då vi inte är annat än människor 
samt ovana intervjuare är denna faktor oundviklig, men för att motverka detta var det 
något som diskuterades och reflekterades över innan intervjuernas utförande. 
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Som tidigare nämnts i detta kapitel var medvetenheten stor om att två intervjuare, som 
denna studie använt sig av, kan påverka respondenten på ett icke önskvärt sätt, då de 
som intervjuar kan hamna i en överlägsen roll gentemot respondenten. Intervjuerna 
genomfördes med största öppenhet gentemot respondenterna för att minimera risken att 
situationen skulle upplevas som obekväm. Efter vår presentation av oss själva och 
studien tydliggjordes det för eleverna att det var de som styrde intervjuerna. Att 
lyhördhet för elevernas svar och beskrivna tankegångar visades, bidrog till att det redan 
under första intervjun fick läggas till ytterligare en fråga i intervjuunderlaget sedan det 
visat sig att frågan naturligt kom upp.

Alla respondenter svarade på samtliga frågor, därav förekom inget bortfall. Under 
intervjuerna användes öppna frågor för att inte styra respondenterna i någon riktning. 
Vilket kan antas bidra till en större tillförlitlighet i studien.

Forskningsetik

Det är centralt att vetenskapliga studier visar respekt för de människor som deltar i 
studien. Vetenskapsrådet (2002) har satt upp följande etiska förhållningsregler som bör 
följas
 Informationskravet – de som deltar i studien skall informeras om studiens syfte 

samt att deras medverkan är frivillig.
 Samtyckeskravet – studiens deltagare måste ge sitt samtycke till sin medverkan. 

Om deltagaren är under 15 år krävs samtycke från målsman/förmyndare. 
 Konfidentialitetskravet – deltagarna skall vara anonyma i studien. Uppgifter 

skall behandlas med konfidentiellt.
 Nyttjandekravet – all insamlad data skall endast nyttjas för forskningen. 

Vetenskapsrådet rekommenderar att all insamlad data förstörs efter studiens 
avslut.

Vid de båda skolorna som deltog i studien samlades respondenterna gemensamt innan 
intervjuerna påbörjades och de fick en gemensam information om studien och dess 
syfte. Vid dessa tillfällen delgavs respondenterna de etiska riktlinjer som studien utgår 
ifrån. Samtliga respondenter informerades om att deras deltagande var helt frivilligt 
samt att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. Rektorerna på respektive skola 
tillfrågades om studien krävde målsmans/förmyndares medgivande för respondenternas 
medverkan. Båda rektorerna svarade att de i början av höstterminen sänt ut en blankett 
där målsman/förmyndare gett sin tillåtelse till att eleverna på skolan får dokumenteras 
elektroniskt och delta i intervjuer. Allt insamlat material har behandlats med största 
varsamhet, så att respondenternas anonymitet säkrades. I presentationen av resultaten 
har stor vikt lagts vid att avidentifiera alla uppgifter så att de inte kan härledas till de 
enskilda deltagarna i studien. Det insamlade material som dokumenterats har endast 
nyttjats i denna studie, samt kommer att ett år efter studiens avslutande raderas.
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Resultat

Resultatet presenteras nedan genom att vi sammanställer huvudpunkterna i intervjuerna, 
vi har tolkat och sammanfattat elevernas svar i löpande text med undantag för enstaka 
citat. Vi har valt att benämna respondenterna som elever och de har numrerats löpande i 
den ordningsföljd som intervjuerna genomförts, allt för att bibehålla elevernas 
anonymitet. 

Elevers attityder till de naturvetenskapliga ämnena

Eftersom vi under intervjuerna delade upp de naturvetenskapliga ämnena i kemi, fysik 
och biologi har vi valt att även redovisa dessa separat då det visade sig att attityderna 
tydligt skiljde sig åt i de olika ämnena.

Elevers attityder till kemi
Elevernas attityder till kemi är övergripande positiva. Eleverna uttrycker att de tycker 
att det är ett roligt ämne, detta anger de främst bero på att undervisningen till stor del 
består av praktiskt arbete i form av laborationer. Eleverna gav uttryck för att 
laborationerna är det som gör ämnet roligt, de menar att teorin är mindre rolig eller rent 
ut sagt tråkig:

Teorin kan bli rätt långtråkig, det är mycket att gå igenom, labb är kul (elev 4).

Elev 7 uttrycker att han tycker kemin är svår då undervisningen behandlar periodiska 
systemets beteckningar och formler ”… det är så svårt att komma ihåg”. Även elev 3 
menar att laborationer samt att hålla på praktiskt är ”roligt” men menar på att ”… 
komma ihåg formler och så där det är krångligt, omöjligt”.

Elevers attityder till fysik
Attityderna till fysik skiljer sig något, de flesta tycker ändå att fysik är ett ”okej” ämne. 
Eleverna ger uttryck för att fysik är det ämne bland de naturorienterade som är mest 
komplext och svårt att förstå:

Det är roligt ibland när det handlar om saker jag förstår (elev 3). 

Elev 5 anser att fysiken är det mest komplicerade ämnet inom det naturvetenskapliga 
området, och menar vidare att hon kan dra fördel av att hon kan se samband mellan 
fysik och matematik, ett ämne som hon uttrycker sig ha lätt för. Elev 2 anser att fysik är 
ett tråkigt ämne och menar på att det är något hon alltid tyckt dock kunde hon inte 
uttrycka varför. Fysik är kul och spännande tycker någon elev.
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Elevers attityder till biologi
Endast en av de tillfrågade eleverna uttryckte att biologin upplevs som rolig:

Biologin är rolig för det är något jag verkligen är intresserad av, det är kul att 
veta hur man fungerar (elev 5). 

Resterande elevers attityder gentemot biologi var negativa. En elev uttrycker att biologi 
inte är roligt för att han inte är intresserad och undervisningen är till största del baserad 
på teori. De flesta elever uttrycker att biologin är tråkig då det är alldeles för mycket 
teori. De flesta eleverna menar även att biologi till största del handlar om 
människokroppen. Eleverna påtalar att intresset för biologin beror på vilket område som 
behandlas då de är mer eller mindre intresserade av olika ämnesområden. Elev 7 sa 
uttryckligen att biologin är tråkig för att läraren i ämnet var ”tråkig”, ”… hon skällde 
alldeles för mycket”.  Några elever menade att biologin upplevdes som tråkig eftersom 
de inte kunde se någon användning för sina kunskaper inom ämnet. 

Läraren

Lärarens personlighet 
Samtliga elever som vi intervjuade anser att läraren har en stor betydelse för elevens 
attityd till ämnet. Eleverna menar att en tråkig lärare gör så att lektionerna blir tråkiga, 
medan en rolig och positiv lärare gör lektionerna roligare, vilket i sin tur leder till att 
attityden till ämnet blir positivt. Eleverna är även överens om att ett ämne som man 
egentligen inte är så intresserad av kan bli roligare, till och med kul om läraren upplevs 
som bra, de menar att en lärare kan både lyfta och sänka ett ämne:

Dom lärare som jag tycker bättre om har de ämnena som jag har lättare för 
(elev 4).

Gör läraren roliga saker så blir ämnet roligare (elev 2).

Eleverna menar att en bra lärare till och med kan få det ämne som man har svårt för att 
bli kul. En elev påpekar att en lärare som ”står och gapar” endast gör ämnet tråkigt och 
gör att man inte vill gå på dennes lektioner. En elev säger att biologiläraren upplevdes 
som tråkig och menar vidare att: 

Hon fick ett bryt så fort man sa något till någon annan (elev 7).

Ämneskunskaper
Alla de intervjuade eleverna menar att det är viktigt att läraren har goda kunskaper i det 
ämne som han/hon undervisar i. Elev 7 tycker att sin lärare som han har i både kemi och 
fysik är bra då denne behärskar sitt ämne väl men även kan som eleven uttrycker sig 
”lära ut”. Flera elever ger också beskrivningar på motsatsen, att läraren har goda 
ämneskunskaper men har svårt att förmedla den.  Många av de intervjuade eleverna 
påtalar att det är av största vikt att läraren kan sitt ämne och är duktig på att förmedla 
vidare denna kunskap till sina elever. Flera elever menar också att det är viktigt att 
läraren kan svara på frågor direkt och inte ber att få återkomma med svar, elever menar 
att läraren då ofta glömmer bort detta till nästa lektion eller så har intresset för frågan 
svalnat.
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Ledarskap
Eleverna menar att läraren i kemi har problem med att hålla ordning på lektionerna, 
något som inverkar negativt på elevens uppfattning av läraren och därmed också attityd 
till ämnet. Eleverna anser att han inte har intagit den naturliga ledarroll som krävs, där 
de säger att han har svårt för att förklara på ett bra sätt och dessutom har svårt att få tyst 
på klassen:

Han är flummig, han kan inte riktigt ta hand om lektionerna, det är mycket 
”härj” på hans lektioner (elev 2).

Han kan inte förklara bra, har svårt att få tyst på klassen (elev1).

Attityderna till hur en bra lärare bör vara beskrivs utifrån hur en annan lärare i de 
naturvetenskapliga ämnena uppfattas:

Jag tycker att han är jättebra. Han vill, vissa lärare är bara sådana att om man 
inte kan någonting så säger de läs det här, men min lärare tar sig tid och 
förklarar. Han kan sitta och berätta att så här är det efter skolan, han ger en 
verkligen tid och visar att han bryr sig (elev 5).

Lärarens val av undervisning
De flesta av de intervjuade eleverna ger uttryck för att lärarens val av undervisning är 
viktigt för vad man tycker om ämnet och hur de lär sig. De flesta eleverna menar att 
skolan är till så stor del fylld av teori att det mer praktiska, exempelvis laborationer, då 
lyfter både ämnet och skolvardagen. En elev framhåller att det är spännande att laborera 
eftersom det innebär att göra nya saker varje gång som gör lektionerna roliga. Elev 2 
menar att man måste ha teori i samband med laborationer men övervägande del 
laborationer och förklarar att hon lär sig bra genom att laborera eftersom ämnet då blir 
mer konkret. Eleverna påpekar att det i samband med laborationerna även måste 
förekomma teoretisk undervisning för att en djupare förståelse skall kunna skapas. På 
följdfrågan om undervisningen endast kan bygga på laborationer, utan teoretiska 
genomgångar, svarade några elever: 

Nää, man måste lära sig också, lära sig mer om vad som händer och så (elev 1).

… så man förstår vad man ska göra, vad man ska arbeta med (elev 4). 

Eleverna föredrar olika undervisningsmetoder och några menar att undervisningen 
måste vara varierad, inte enformig:

Om man gör samma sak så tröttnar man och slutar lyssna (elev 3).

Två elever uttrycker att de tycker om att laborera men föredrar att jobba enskilt. En elev 
uttrycker sig på följande sätt: 

Jag tycker väldigt mycket om när läraren står och berättar och vi får lyssna, då 
lär jag mig bäst (elev 5).

En elev påtalar att han föredrar att få frågor som de på egen hand får leta reda på svaren 
till. Några av eleverna säger att deras lärare i fysik vill att eleverna pratar och diskuterar 
med varandra något som de själv anser vara viktigt för lärandet.  Elev 2 uttrycker att 
hon tycker att det är svårt att följa med i den muntliga teoretiska undervisningen i kemi 
och anser att hon lär sig bättre då hon arbetar i grupp. De elever som har getts tillfälle 
att jobba i grupp uttrycker att de tycker att det är roligt och bra för deras lärande: 

Det är roligare när man får sitta vid sina kompisar, jag lär mig bättre då (elev 1).
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Elevinflytande

Eleverna tillfrågades om de upplever att de kan vara med och påverka sin undervisning i 
naturvetenskap och om detta var önskvärt. Här gick meningarna isär, de flesta eleverna 
upplever att de kan ge uttryck för sina önskningar gällande undervisningen dock känner 
några att deras lärare inte är mottagliga för dessa önskningar. Få elever menar att de inte 
är i behov av att kunna påverka sin undervisning, de uppger att undervisningen är bra 
som den är. Flera elever uppger att de har kunnat vara med och påverka aktivt, vilket de 
beskriver som positivt. En elev uppger att hon, när klassen fått ny lärare som inte 
eleverna själva upplevde som ”bra”, kunde förklara för läraren att de hade önskemål om 
en annorlunda undervisning vilket läraren tog till sig och förändrade. Några av eleverna 
uppger att de kontinuerligt får vara med att bestämma då man i klassen gemensamt 
lägger upp undervisningen, exempelvis i vilken ordning de olika områdena behandlas, 
och dess redovisningsformer, exempelvis prov, inlämningsuppgift, hemprov etc. Elev 5 
uppger att hon inte tror att alla lärare kan ta till sig liknande idéer, hon ger ett exempel 
på en engelsklärare som då hon gett förslag på mer muntlig undervisning fått svaret 
”nej, det kan vi inte för vi har en läroplan att följa och den kan ni inte påverka”. Hon 
kan dock inte minnas att läraren motiverat detta ytterligare genom att visa läroplan eller
kursplan, vilket ingen av de övriga respondenterna heller kunde minnas. Ingen elev kan 
heller minnas att läraren på något annat sätt påvisat varför och till vilken nytta de läser 
de ämnen som de gör. 

Koppling mellan naturvetenskap och elevernas 
vardag

De flesta eleverna ansåg att de inte kunde dra någon nytta av den kunskap de tillägnat 
sig i den naturvetenskapliga undervisningen på något annat ställe än just i skolan. Få av 
de tillfrågade eleverna kunde ge något konkret exempel på tillämpning av 
naturvetenskapliga kunskaper i vardagen. Någon elev uppger att det finns en viss 
koppling mellan naturvetenskapen och yrkeskategorin läkare, samma elev poängterar 
även att de under naturvetenskapslektionerna har lärt sig hjärt- och lungräddning vilket 
eleven menar kan vara till nytta. Ingen av de intervjuade uppgav att deras lärare gett 
förklaring till varför de läser ämnet eller visat på ämnets koppling till vardagen. 
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Övriga påverkansfaktorer

Eleverna menar att dagsformen kan ha stor betydelse för om ett ämne upplevs som 
roligt eller ej

Om jag kanske är trött eller inte har gjort mina läxor eller så, så blir man inte 
lika koncentrerad och då blir det inte lika roligt (elev 5). 

Några elever belyser att om man har svårt för ett ämne blir det inte lika intressant, de 
beskriver också hur olika ämnen kan höra ihop vilket innebär att intresse för ett ämne 
kan påverka ett annat ämne, i detta fall matematik och fysik. Flera elever menar att det 
finns en viss påverkan av vad man är ”intresserad” av och ”har lätt för”:

Det beror på vad man är intresserad av, tycker man inte om att lära sig om 
människokroppen så tycker man nog inte om biologi (elev 1).

Om det är lätt så är ett ämne roligt, jag blir glad om jag kan svara på frågorna 
och då får jag självförtroende. Om läraren frågar mig och jag inte har någon 
susning, ja då blir det ju inte så roligt så klart (elev 3).

Ytterligare en påverkansfaktor som kan vara den grupp man tillhör:
Är man i en grupp där alla känner att jag vill det här, jag satsar på skolan och 
vill komma någonstans i livet då blir det självklart lättare och roligare och då är 
ju alla likadana som en själv (elev 3).

Det var få elever som kunde ange andra påverkansfaktorer än ovannämnda. Samtliga 
intervjuade elever menade på att det var läraren och undervisningen som hade störst 
betydelse i skapandet av attityden för de naturorienterade ämnena.
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Sammanfattning av studiens resultat

Resultatet av studien visar att elevernas attityder till de naturorienterade ämnena är 
övervägande positiva. Dock skiljer sig attityderna åt i de olika ämnena. Till kemi och 
fysik visar sig elevernas attityder vara till stor del positiva. Däremot är deras attityd till 
biologin mindre positiv. Eleverna uppgav själva att dessa attityder påverkas av 
undervisningsform, varierat arbetssätt, personligt intresse samt lärarens förhållningssätt 
gentemot eleverna.

Eleverna uttryckte att de vill ha inflytande i sin undervisning, men de har samtidigt svårt 
för att se hur utformningen av deras inflytande kan se ut. Några elever ger uttryck för att 
de inte har getts möjlighet till att vara med att påverka sin undervisning.

Av studiens resultat framgår att eleverna anser att läraren och dennes undervisning har 
stor inverkan på skapandet av attityden till ämnet. För att ämnet skall uppfattas som 
roligt och därmed skapa en positiv attityd är det viktigt att undervisningsformen är 
varierande. Förutom det menar eleverna att läraren skall ha en bra ämneskompetens som 
denne kan förmedla och att läraren kan styra klassen.
Vi kan utläsa fyra faktorer som eleverna anger som avgörande i om en lärare är ”bra” 
respektive ”dålig”. 
 Pedagogisk förmåga, kan lära ut sitt ämne 
 Goda ämneskunskaper
 Leda klassen, hålla ordning och bibehålla ett lugn
 Val av undervisning 

Vidare gav resultatet utfall för ytterligare en kategori som kan anses viktig i 
diskussionen av resultatet trots att den inte svarar mot studiens syfte. Det framkom att 
samtliga elever har svårt att se en koppling mellan ämnet och vardagen, de uppger att de 
aldrig har fått ämnets syfte förklarat för sig.
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Diskussion

Vi gick in i denna studie med ett öppet sinne. Resultatet upplever vi i hög grad 
intressant och givande. Vi har inte bara fått ta del av elevers attityder till de 
naturorienterade ämnena utan även vilken inverkan läraren faktiskt har för skapandet av 
dessa attityder.  I nedanstående avsnitt presenteras våra slutsatser från studien kopplat 
till vår bakgrund. Diskussionsavsnittet är uppdelat i metoddiskussion respektive 
resultatdiskussion.

Metoddiskussion

Efter att ha fått distans till intervjuerna kan vi reflektera över vad som kunde ha gjorts 
annorlunda för att öka det insamlade materialets pålitlighet. Då vi båda är ovana vid 
intervjusituationer är vi medvetna om att vi kan ha påverkat resultatet på ett icke 
eftersträvansvärt sätt. För att förbereda oss på bästa sätt läste vi igenom metodböcker 
om hur intervjuer bör genomföras. Stor vikt lades vid formuleringen av frågorna, för att 
i så stor utsträckning som möjligt undvika att respondenterna skulle ledas i någon 
riktning. Emellertid upplever vi att våra egna värderingar kan ha lyst igenom i de ställda 
frågorna genom att kroppsspråk och betoningar använts omedvetet. Med facit i hand 
kan vi konstatera att vissa frågor som hörde till intervjuunderlaget var överflödiga då de 
inte gav ett resultat som kunde tillämpas i studiens redovisning.

Användningen av ljudinspelning var positiv i den bemärkelsen att fokus kunde riktas 
mot respondenterna. Vi upplevde det som positivt dels för att ingen av oss var i behov 
av att anteckna allt som sades under intervjuns gång och dels för att respondenterna inte 
behövde invänta oss. Något som vi observerade då allt intervjumaterial transkriberades 
var att ljudnivån var något låg, så låg att det i vissa fall var svårt att höra vad 
respondenterna sa. En extern mikrofon hade högst sannolikt förbättrat 
ljudupptagningen, men det kan å andra sidan påverka respondenterna till att känna sig 
obekväma i situationen. 

Respondenterna i pilotstudien var sedan tidigare bekant med en av oss författare. Vi 
upplevde inte detta som något hinder. Dock kan det vara värt att tänka på att 
respondenterna är införstådda med att intervjun inte är ett privat samtal, utan just en 
intervju som är del av en vetenskaplig studie. Positivt med bekanta respondenter i 
pilotstudien är att de kan ha lättare för att uttrycka konstruktiv kritik i syfte att förbättra 
förutsättningarna för huvudstudiens genomförande.

Då intervjuerna genomfördes i enskilda rum förmodar vi att det hade en positiv 
inverkan på tillförlitligheten av insamlad data. På den första skolan utfördes 
intervjuerna i ett rum på rektorsexpeditionen, rummet i sig låg ostört och var ljust och 
luftigt dock finns en viss risk att respondenterna kan ha upplevt situationen som 
hämmande. Rektorsexpeditionen blir ofta en plats som elever förknippar med en känsla 
av underlägsenhet, då rektor är den person som styr skolan. Grupprum å andra sidan, är 
en plats där eleverna känner sig välbekanta. Vilket kan medföra en bekvämare situation 
då det är vi som intervjuar som kommer utifrån och respondenterna som får övertaget. 
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Det störningsmoment som uppstod under intervju 6 upplevdes inte inverka på 
respondenten, något som dock inte kan säkerställas. Något som vi finner önskvärt hade 
varit om studien kunde ha baserats på fler intervjuer, för ett bredare underlag. I det stora 
hela är vi nöjda med den metod som valts.

Trots att vår studie riktats mot elever i årskurs nio upplever vi inte att det står i strid 
med TIMSS 2003 (2003) resultat, de kan relateras till varandra. Vår studie går djupare 
in på vad läraren har för betydelse i skapandet av attityden. Elever i årskurs nio valdes 
då de dessutom har en längre erfarenhet inom de naturorienterade ämnena.  Då resultat i 
vår studie visade på att läraren och lärarens val av undervisning var den faktor som hade 
störst inverkan på skapandet av attityden, menar vi att det inte har någon inverkan om 
studien hade genomförts i årskurs åtta eller i årskurs nio. 

Resultatdiskussion

Vårt syfte med studien var att tydliggöra elevers attityder till de naturorienterade 
ämnena i skolan. Ambitionen med studien var också att undersöka om eleverna själva 
ser några kopplingar mellan vilken betydelse läraren och lärarens val av undervisning 
har för skapandet av attityden till de naturorienterade ämnena. Vidare var syftet att 
undersöka och redogöra för elevers uppfattning om sitt inflytande på undervisningen.

Elevers attityder till de naturorienterade ämnena
Redan tidigt i vår lärarutbildning har vi blivit ”matade med” uppfattningar om att 
elevers attityd till de naturorienterade ämnena är negativa, något som även projektet 
ROSE (Jidesjö & Oscarsson, 2004) och TIMSS 2003 (2003) rapporterat om. Det sägs 
ha skapats en negativ attityd till de naturorienterade ämnena de senaste åren, vilket vi 
upplever som beklämmande då det är dessa ämnen vi skall undervisa i. Det finns en 
risk, anser vi, i att skapa förutfattade meningar hos oss lärarstudenter då verkligheten 
kan se annorlunda ut på olika håll. Samtidigt är det angeläget att vara förberedd på 
verkligheten. Om de naturorienterade ämnena skall benämnas som ett ämne vilket av 
eleverna uppfattas som tråkigt, är det samtidigt viktigt att ge redskap för att motverka 
denna negativa trend. Det räcker inte att konstatera fakta, åtgärder måste också vidtas. 
Styrdokumentet beskriver att eleverna skall utveckla ett gott förhållningssätt till de 
naturvetenskapliga ämnena, vilket vi anser att läraren skall hjälpa dem att få.

Vi är benägna att instämma med Lindahl (2003) om att det är många faktorer som spelar 
in i skapandet av attityder, något som visat sig i vårt resultat. Om någon hade kunnat 
tala om exakt vad som påverkar skapandet av en attityd hade inte denna diskussion 
behövt föras. Vi är medvetna om att attityd är ett betydligt mer komplext begrepp än att 
bara kunna bero på en enskild faktor. Vi är villiga att hålla med Sjöberg (2000) som 
menar att intresse är en viktig grund för attitydskapande. Det personliga intresset har 
stor betydelse för vilken attityd som skapas till ett ämne. Studien har visat på att även 
läraren och lärarens val av undervisning har stor betydelse för attitydskapandet, där 
läraren genom sitt sätt att undervisa kan skapa ett intresse. Vi tror att det är viktigt att 
man som lärare i undervisningen tar stor hänsyn till de enskilda elevernas intresse, för 
att möjliggöra en koppling mellan undervisningens innehåll och elevernas verklighet, 
vilket i sin tur leder till att det upplevs som intressant. Ett intresse är en god grund att 
bygga vidare kunskaper på. Om läraren nonchalerar elevers intresse för att istället sätta 
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sig själv i fokus, antar vi att de flesta elever tappar intresset för denne lärares ämne och 
därmed skapas en negativ attityd till ämnet. Precis som Sjöberg (2000) skriver, att lärare 
skyller elevers avsaknad av lärande på bristande intresse, tror vi att lärare ofta 
konstaterar att så är faktum men sällan undersöker varför det är så här. Det är tillräckligt 
komplicerat att som lärare se till sig själv och förändra sin egen undervisning då det kan 
vara ”fel” på den. Om läraren å andra sidan ser till varje elevs intresse, och skapar 
möjligheter till att de som inte tidigare är intresserade blir det, finns möjlighet att 
elevens attityd till ämnet blir förbättrat och kunskapande hos eleverna ökar. Ett dilemma 
som vi kan se, är att det är svårt för läraren att tillgodose varje enskild elevs intresse, då 
elevantalet ofta är stort. 

Som vi nämnt i resultatredovisningen valde vi att dela upp de naturorienterade ämnena i 
kategorierna kemi, fysik och biologi, vilket visade sig komma väl till pass då eleverna 
inte hade samma attityd till alla tre ämnen. Detta är något som vi själva har erfarenhet 
av, vi sitter inte inne med samma attityd till samtliga av de naturorienterade ämnena. 
Detta tror vi kan bero på ämnenas olika karaktärer.  Om vi ser på vår studie i relation till 
det resultat TIMSS 2003 (2003) respektive ROSE (Jidesjö & Oscarsson, 2004) visat 
motsäger de varandra. Vi finner det mycket intressant att studiens resultat visar att 
elevernas attityder är övervägande positiva till de naturvetenskapliga ämnena. Vår 
studie finner vi stämma bättre överens med Carlgren och Hulténs (2004) artikel. 

Att endast en elev uttryckte biologi som något roligt anser vi vara anmärkningsvärt. Då 
Sjöberg (2000) påtalar att bland de naturorienterade ämnena endast är biologi som 
elever varit positiva till, något som även vi på förhand antog för att vi inte upplever 
ämnet lika komplext som kemi och fysik. Därför blev vi något förvånade under 
intervjuerna då det framkom att biologi var det ämne som de flesta elever hade mindre 
positiv attityd till. Bland de elever som uttryckt en negativ attityd till biologi kan vi se 
en koppling till elevernas inställning till läraren samt dess undervisning. De intervjuade 
eleverna menar att deras undervisning i ämnet biologi endast berör området 
människokroppen, eleverna kan inte se att ämnet likaledes innefattar bland annat miljö 
och evolution. Det framgår i styrdokumenten att eleverna skall ha kunskaper inom dessa 
områden. Att inte eleverna kan göra denna koppling anser vi komma an på att 
undervisningen inte varit tillräcklig. Den framtida tillämpningen av naturvetenskap som 
eleverna kunde se var om de skulle arbeta som läkare, ingen av dem kunde koppla till 
en mer nära yrkesroll. Om vi tittar på hur verkligheten ser ut så är det endast få som
kommer att tillhöra yrkeskategorin läkare.

Vad är det då som påverkar elevernas attityder till ämnet naturvetenskap? När vi 
analyserat vårt resultat kan vi inte annat än konstatera att läraren och dennes 
undervisning har stor betydelse och är kanske rent av avgörande när det gäller elevernas 
attityder. Även personligt intresse har beskrivits som betydelsefullt och läraren har en 
viktig roll då det gäller att bibehålla och skapa ett intresse för ett ämne och därmed 
också en attityd, vi ser detta som en stor utmaning i vår stundande lärarroll. 
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Läraren och lärarens val av undervisning
Som nämnts i ovanstående resultat har läraren och undervisningen stor betydelse för 
vilken attityd som skapas till ett ämne.  Dessa faktorer kan även kopplas till de olika 
områden som i vår litteraturgenomgång beskrivits som representativa för den gode 
läraren. 

Just som Kernell (2002) och Andersson (2001) belyser är lärarens omfattning av 
ämneskunskaper avgörande.  Vi menar att med en djup ämneskompetens innehar 
läraren en större trygghet som speglar sig i undervisningen. Studiens resultat visar att en 
lärares ämneskunskap ses som viktig för eleverna. Vi kan dock utläsa att det krävs 
ytterligare kompetens, nämligen förmågan att förmedla innehållet till eleverna. 
Ytterligare påpekar Kernell att det är av yttersta vikt att läraren har breda 
ämneskunskaper för att eleverna skall kunna ges möjlighet att nå de mål som är uppsatta 
i styrdokumenten. Vi är benägna att hålla med angående lärarens behov av breda 
ämneskunskaper, men tycker att de är så mycket mer som spelar in för att bli ”den gode 
läraren”. Precis som eleverna i studien påtalar är det viktigt att läraren, förutom att 
innehar goda ämneskunskaper, dessutom har förmågan att lära ut. Om läraren förfogar 
över goda ämneskunskaper men inte är kapabel till att skapa goda lärandetillfällen, är 
inte dessa ämneskunskaper till någon nytta för eleverna. Vi ställer oss frågan är alla 
som besitter en god ämneskunskap lämpliga till att bli lärare? Föds man till lärare, eller 
är det något som man kan lära sig att bli? Likväl vill vi betona att motsatt förhållande 
inte heller är idealiskt. Då en lärare har bristfälliga ämneskunskaper kan elevernas 
förtroende för dennes lärarroll brista. Lärarlyftet (Skolverket, 2007) syftar till att 
kompetensutveckla lärare, inom såväl ämnesteori som ämnesdidaktik. Vi anser att 
tanken med lärarlyftet är god, att lärare behöver kompetensutveckling utan att den 
ekonomiska situationen skall påverkas allt för mycket, men vi kan inte låta bli att vara 
kritiska till kursutbudet. Efter att ha tittat igenom vilka kurser som erbjuds ställer vi oss 
frågande till över var de ämnesdidaktiska delarna finns samt efterlyser kurser inom 
pedagogik. Resultatet i vår studie visade att läraren har en stor betydelse för elevernas
attityd till ämnet. Eleverna poängterade vikten av lärarens didaktiska samt pedagogiska 
kunskap och vi menar på att det är just detta som lärarlyftet skall ge lärarna möjlighet 
att vidareutbilda sig inom. Ett allt för stort fokus läggs på ämneskunskaper, och 
självklart är de mycket viktiga, men perspektivet måste vidgas och förståelse skapas för 
didaktisk och pedagogisk fortbildning.

Att skapa en god och trygg relation till eleverna ser vi som mycket betydelsefullt, för att 
undervisningen skall kunna anpassas utifrån elevernas förutsättningar och behov. För att 
få fram varje elevs behov, anser vi att det krävs en bra relation. Andersson (2001) och 
Kernell (2002) menar båda att elever lär tillsammans med andra elever och lärare vilket 
måste bottna i en god relation. Risker med att inte ha en god relation till eleverna är att 
det kan uppstå svårigheter, menar vi, med att avläsa elevernas dagshumör och 
allmäntillstånd. Då hamnar eleverna inte i fokus utan innehållets framställning 
prioriteras, läraren nöjer sig bara den får säga det den vill ha sagt. Förloraren, i det här 
fallet, blir eleverna då de kanske inte alls är mottagliga för lärarens information. Å 
andra sida måste en lärare kunna distansera sig så relationen till eleverna inte blir 
övermäktig. Andersson (2001) påpekar att det är viktigt att lärare förstår hur elever lär 
och tänker, även Harlen (1996) uppmärksammar att det är betydelsefullt att lärare har 
insikt i hur elever lär. Vi anser att den personliga relationen är en god grund för att detta 
skall kunna ske. När en lärare inte har förståelse för hur elever lär kan heller ingen 
kvalitativ undervisning bedrivas. Vygotskijs (Dysthe, 1996) proximala zon tilltalar oss, 
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då det är en syn på lärande som vi tror är bra, att utgå ifrån elevens nivå och att inte 
stanna där utan istället verka för en utveckling genom utmaning. Som den gamla 
klyschan säger ”sikta mot stjärnorna och nå till trädtopparna”. Vi tror att elever måste 
utmanas, lagom mycket och på rätt nivå, för att bibehålla deras intresse och motivation 
till fortsatt lärande. Å andra sidan får inte ribban sättas för högt så att eleven upplever 
att nivån är omöjlig att ta sig över, vilket kan leda till att eleven ger upp utan att försöka.

Vi tror inte heller att det är fel att läraren har humor och ”kan bjuda lite på sig själv”, 
detta stärker inte bara relationen utan ger ett tillåtande klimat. Förutom de ovannämnda 
faktorerna vill vi betona vikten av ett gott ledarskap. Ett gott ledarskap inger en trygghet 
hos eleverna samt en bra miljö för lärande. Tydligt ledarskap krävs även för att läraren 
skall kunna hålla ordning samt bibehålla ett lugn hos eleverna. Något som Dysthe 
(1996) påpekar är att lärare ofta likställer kontroll med att behålla ordet vilket även 
resultatet visat, att elevernas talutrymme upplevs som begränsat. Det är ofta läraren som 
står och föreläser medan eleverna lyssnar och för anteckningar. Resultatet visar på att 
eleverna accepterar att läraren innehar mestadels av talutrymmet men menar samtidigt 
att denna typ av undervisning inte får dominera. Precis som Dysthe betonar, vilket vi 
håller med om, måste undervisningen varieras med hänsyn till lärarens prat och 
elevernas verksamhet.  De intervjuade eleverna påtalar en avsaknad av laborativ eller 
elevdominerad verksamhet inom de ämnen där talutrymmet endast innehas av läraren. 
Vi kan inte låta bli att ställa oss frågan varför kan man inte jobba mer praktiskt? Ett 
exempel som uppkommit i studien är biologi där vi menar på att det finns mycket utav 
det innehåll, som enligt kursplanen (Skolverket, 2000) skall behandlas, som kan 
bearbetas genom laborationer eller annan praktisk verksamhet. Både kursplan samt 
läroplan (Skolverket, 1994) framhäver vikten av varierad undervisning där laborativt 
arbete bli centralt. Att arbeta på ett sätt där eleverna integreras, menar vi, blir till ett 
förhållningssätt snarare än en metod. 

I dagens skola finns en undervisningstradition som lever kvar från förr, vilket innebär 
att undervisningen består av föreläsningar. Lärare skall ständigt sträva efter att utveckla 
sig själva och därigenom sin undervisning, men varför lever då dessa gamla traditioner 
så starkt kvar. Att elever lär på olika sätt måste lärare ta större hänsyn till, för att alla 
elever har rätt till en individanpassad undervisning. Vi vet att lärare har rätt till ett visst 
antal timmar fortbildning per år, vi funderar på om detta verkligen tillämpas? Vet alla 
lärare om att denna rättighet finns, eller åtminstone skall finnas. Vi ser en svårighet i att 
vissa kommuners budget är så åtstramad att när det kommer till kritan finns inga pengar 
att stöta in i verksamheten. Om utbildningen är förlagd under dagtid måste läraren ta 
ledigt men är den ekonomiska situationen hårt åtdragen finns inga ekonomiska medel 
för att tillsätta vikarie. Ett så kallat ”moment 22” uppstår. 

Elevinflytande
Att elever skall ges möjlighet till att vara med att påverka sin undervisning ser vi som 
en självklarhet. Vi tror med bestämdhet att ett ökat elevinflytande leder till ett ökat 
intresse för ämnet hos eleverna samt en positivare attityd. Om individer inte ifrågasätter 
den makt som styr skapas inget demokratiskt samhälle. Vi menar att om ovanstående 
hårdras och kopplas till skolans värld måste eleverna och läraren i samarbete med 
varandra verka för ett demokratiskt förhållningssätt skall kunna förekomma. Vi tycker 
synd om de elever som upplever att det inte spelar någon roll att de lägger fram förslag i 
undervisningen för att läraren inte tar till dig informationen. Det är klart att eleverna 
slutar att komma med förslag då de känner att det inte uppskattas av läraren. 
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Som vi ser det gör läraren sig själv en ”björntjänst” då denne inte låter eleverna vara 
med och påverka. Det finns säkerligen de lärare som menar att eleverna endast vill vara 
med och påverka för att göra undervisningen lättare och ”slappare”, vilket säkert 
förekommer, men vi tror att det är vanligare att eleverna vill vara med och bestämma i 
undervisningen för att känna delaktighet. En känsla av delaktighet medför ofta ett större 
engagemang vilket i sin tur leder till större motivation och därmed även en positivare 
attityd till ämnet. Vi behöver inte gå längre än till oss själva för att inse hur viktigt det är 
att ens röst blir hörd. 

Kernell (2002) menar att en bra lärare engagerar sina elever till att ta eget initiativ och 
att känna ansvar för och engagemang till sin utbildning. Att eleverna skall ha inflytande 
i sin undervisning är något som klart och tydligt framkommer både i skollagen och i 
Lpo 94. Det är sorgligt att eleverna inte kan känna den delaktighet som det så tydligt i 
styrdokumenten framgår att de skall ha. Det är läraren som skall se till att det realiseras, 
men varför genomförs det inte och vilka orsaker kan det ha? Är det lärarens oförmåga 
att göra eleverna delaktiga, elevernas oförmåga att ta vara på de chanser som ges eller i 
själva verket elevernas nonchalans till lärarens ansträngningar? Vi tror även att det är 
viktigt att se till den kvalitet som läggs i begreppet elevinflytande, det handlar inte om 
att låta eleverna välja om de vill skriva med bläck- eller blyertspennor utan det ligger på 
ett djupare plan än så.  

Det var de elever som i intervjun ansåg att de ville ha möjlighet till inflytande i sin 
undervisning, som under hela intervjun upplevdes som mycket framåt. Vi uppfattade det 
som att de elever som gav uttryck åt detta hade en mer positiv attityd överlag. Hur 
kommer det sig då att det finns elever som inte anser att de behöver ha inflytande i sin 
undervisning? För detta finns inga definitiva svar, men vi tror att det till största del kan 
bero på att de inte på ett effektivt sätt kunnat utöva inflytande i undervisningen. 
Ytterligare en anledning till att det förkommer elever som inte anser sig behöva 
inflytande, kan vara att de saknar vetskap om i vilken form inflytandet skulle kunna te 
sig. Kan det kopplas till att de aldrig getts möjligheten till att utöva sitt inflytande? Är 
det så att de varit oförmögna att ta till vara på de möjligheter som getts? Det är svårt att 
ge uttryck för att man föredrar någon annan arbetsform än den som man är van vid och 
har inarbetat. Har eleverna något att jämföra med? Då eleverna redan från start befinner 
sig i en underordnad position gentemot läraren tror vi att eleverna lever i tron om att 
lärarens ord är lag. Eleverna upplever inte att de kan komma med konstruktiv kritik, då 
de känner att läraren är den som vet bäst (eller åtminstone skall veta bäst).

Koppling Vardagsliv
Något som vi anser beklagligt är att ingen av de intervjuade kan se någon koppling till 
sin vardag eller framtida vuxenliv med den naturvetenskap de tagit del av i 
undervisningen. Vi anser dock att det under intervjuernas gång framkom vissa 
kopplingar som eleverna själva hade svårt att ge uttryck för. Tidigare studier, som 
exempelvis TIMSS 2003 (2003), visar på att elever har svårigheter med att dra 
paralleller mellan den naturvetenskapliga undervisningen och verkligheten, vilket även 
vår studie betonar. Det som däremot framkom i vår studie, är att en bidragande faktor 
till dessa svårigheter, angavs av eleverna, vara lärarens brist på förklaring av ämnets 
betydelse.
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Det sorgliga i detta, som vi ser det, är att både lärare och elever blir förlorare. Läraren 
lyckas inte att följa styrdokumenten där det klart framgår att undervisningens innehåll 
tydligt skall motiveras för eleverna och det är först då de kan se nyttan i att ta till sig 
innehållet. Eleverna blir också förlorare då de inte får med sig de kunskaper de behöver 
för framtiden. Vi är rädda för att detta leder till ett förhållningssätt bland elever där 
endast utantill-kunskap lärs in inför prov, så kallad ytinlärning, och så fort provet är 
gjort ”släpps” koncentrationen på de fakta som tidigare ansetts viktiga. Läroplanen 
(Skolverket, 1994) ger tydligt uttryck för att skolans verksamhet skall bestå av de fyra 
kunskapsformerna fakta, förståelse, färdighet samt förtrogenhet. Vi tror att endast fakta 
och viss förståelse är de grader av kunskap som eleverna tillägnar sig. Det står även i 
läroplanen att kunskapen skall upplevas som meningsfull och för oss är detta en 
självklarhet. Vi ställer oss frågan om vårt resultat sett annorlunda ut ifall elevernas 
lärare på ett bättre sätt kunnat tydliggöra undervisningens syfte. Det är en central del av 
läraryrket, menar vi, att kunna motivera undervisningens innehåll för eleverna. 

Vi tycker precis som Harlen (1996) att naturvetenskap skall in i undervisningen redan i 
tidig ålder, men menar att det är av största vikt att eleverna får med sig ämnets betydelse 
och användning i vardagen. Sjöberg (2000) påtalar vikten av att eleven besitter ett 
intresse för ämnet som i sin tur leder till motivation för att ett meningsfullt lärande skall 
kunna ske. Det är ingen hemlighet att det ämne som upplevs som betydelsefullt och 
intressant blir lättare att tillägna sig. Vi tror att det krävs ett intresse och nyfikenhet 
gentemot innehållet för att kunna ta till sig det och skapa kunskap. Hur skall du känna 
motivation till att läsa och ta till dig kunskapen om du inte finner att du kommer att ha 
nytta av det i framtiden. Vi ställer frågan är det inte lärarens uppgift att motivera 
undervisningen och förklara för eleverna varför de skall lära sig det undervisningen 
behandlar? Om läraren inte förklarar och motiverar vem skall då göra det? Vi ser det 
som en stor utmaning i vår framtida yrkesroll att vara tydliga med innehållets syfte samt 
vardagsanknytning. Det gäller att själv vara klar över ovanstående faktorer.
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Avslutning
Studiens syfte var att ta reda på elevers attityder till de naturorienterade ämnena och 
vilken betydelse läraren och lärarens undervisning har för skapandet av dessa attityder. 
Vidare var syftet att undersöka och skildra hur elever beskriver sitt inflytande och 
vilken mening inflytandet har. För att detta skulle uppnås använde vi oss av intervjuer. 
Vi anser att, utifrån de givna förutsättningarna, har insamlad data varit till hjälp för att 
besvara studiens syfte. I metoddiskussionen presenteras de faktorer som vi anser kunna 
förbättra studiens tillförlitlighet.

Under studiens gång kunde vi göra en koppling mellan elevers attityder och 
undervisningens avsaknad av relaterbarhet till verkligheten. Vi har ställt oss frågan om 
hur denna avsaknad kan finnas hos eleverna, då det tydligt framgår i styrdokumenten att 
eleverna skall ges denna möjlighet, att se ämnets verklighetsanknytning. Något som 
även tydligt visade sig var att läraren och lärarens val av undervisning har stor betydelse 
för elevernas attitydskapande. Alla kan inte tycka att allt är roligt, men med en varierad 
undervisning kan allas skilda behov tillgodoses. Vi tror att ökad insikt inom detta 
område leder till en kvalitetsförbättring av undervisningen vilket i sin tur kan leda till 
positivare attityder till ämnet. 

Det hade varit spännande att få veta hur läraren ser på sin egen och sin undervisnings 
betydelse för samt inverkan på elevernas attityder till ämnet, vilket är vårt förslag till 
vidare forskning.
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Bilagor

Bilaga 1



Bilaga 2

Intervjufrågor

Inledande frågor
- Vad har du för fritidsintressen? 

- Vad gör dina föräldrar? (Utbildning? )

- Vad har du tänkt söka för gymnasieutbildning?

o Vad har påverkat dig i ditt val? 

- Har du funderat över vad du vill jobba med när du blir äldre? Hur ser dina 
yrkesplaner ut? 

Huvudfrågor

- Vad tycker du om kemi/fysik/biologi/teknik? Förklara vidare?

- Vad gör ni på lektionerna i NO? (Lab, grupparbete, enskilt arbete, föreläsning) 

o Vilken form tycker du bäst om? Kan du berätta mer?

- Vad tycker du om läraren i NO-ämnena (kunskapsmässigt, pedagogiskt)? 

- Hur tror du att läraren påverkar sina elever till att tycka om eller inte tycka om 
NO? 

o Vad är det annars som gör att eleven tycker om eller inte tycker om NO?

- Vilken betydelse fäster du vid lärarens sätt att undervisa? 

- Hur mycket inflytande/påverkan vill du ha i NO-undervisningen? 

o Tycker du att du kan vara med och påverka undervisningen?

- Vilka kunskaper tror du är bra att ha inom NO-området i sitt vuxenliv?

o Vad har man för användning av dessa kunskaper i vardagen?

- Motiverar din lärare syftet med ämnet? Varför ni läser det ni gör…

- Pratar ni om NO hemma? Som inte har med skolan att göra.

- Vad tror du att dina föräldrar tycker om NO?

- Vad tror du att dina kompisar tycker om NO?

- Brukar du se på Tv eller söka på Internet om sådant som rör NO? Kan du 
berätta?


