
   

 
 Huvudområde: pedagogik 
____________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 
Elevers attityder till naturvetenskaplig undervisning 

 
– en intervjustudie med elever i år 9 

 

 

 

Alice Lagerqvist & Linn Eriksson 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pedagogik med didaktisk inriktning C 
Examensarbete, 15 högskolepoäng 
Höstterminen 2009        
________________________________________________________________ 



 
Sammanfattning 
 
 
Varför minskar barn och ungdomars lust och intresse att lära naturvetenskap i skolan med sti-

gande ålder och varför väljer fler och fler ungdomar att inte fortbilda sig inom det naturveten-

skapliga området? Detta är en problematik vi ställdes inför under vår lärarutbildning. Vilka 

attityder har ungdomar till den naturvetenskapliga undervisningen i skolan och på vilka sätt kan 

dessa attityder förbättras? Syftet med föreliggande C-uppsats har varit att undersöka och pro-

blematisera vilka attityder elever har till den naturvetenskapliga undervisningen i biologi och 

kemi, samt att undersöka vilka faktorer i skolan eleverna själva anser påverkar dessa attityder. 

Dessutom undersöks och problematiseras vad eleverna anser bör förändras i den naturveten-

skapliga undervisningen för att skapa positiva attityder till dessa ämnen. För att undersöka detta 

genomfördes kvalitativa forskningsintervjuer med tio elever i årskurs nio, från två kommunala 

skolor i en medelstor svensk kommun i Mellansverige. Resultaten från intervjustudien visar att 

de flesta elever har övervägande positiva attityder till ämnena biologi och kemi och att det 

framför allt är faktorerna ämnesinnehåll, lärare och undervisningsmetoder som påverkar deras 

attityder. För att kunna förändra attityderna till att bli mer positiva, anser eleverna att det är 

viktigt att åstadkomma ett mer varierat ämnesinnehåll, att använda fler undervisningsmetoder 

samt att utveckla en mer välfungerande interaktion mellan lärare och elever.  
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1 Inledning 

Den komplexa frågeställningen om varför barn och ungdomars kunskap, lust och intresse för 

naturvetenskaplig undervisning minskar med stigande ålder, och varför fler och fler ungdomar 

väljer att inte studera vidare inom det naturvetenskapliga området, var en frågeställning som vi 

ställdes inför då vi som lärarstudenter läste naturvetenskapernas didaktik. 

 

Frågeställningen är diskuterad och aktuell i den svenska mediala och skolpolitiska debatten 

samt inom den naturvetenskapsdidaktiska forskningen. Två stora internationella studier, PISA 

(Programme for International Assessment) 2006 och TIMSS (Trends in International Mathema-

tics and Science Study) 2007, visar att svenska elevers kunskaper i de naturvetenskapliga äm-

nena har sjunkit de senaste åren. De visar även att intresset för naturvetenskaplig undervisning i 

skolan är relativt lågt (Skolverket 2007, Skolverket 2008). Den svenska massmediala debatten 

handlar främst om bristen på naturvetare och tekniker inom industrin och i samhället. Även 

andra argument finns där man betonar vikten av en allmänbildning för alla elever, och där man 

från forskarnas sida argumenterar för en förändrad undervisning utformad för majoriteten av 

eleverna i grundskolan, inte bara en undervisning för de framtida specialisterna (Lindahl 2003). 

Skolverket skriver i sin rapport Vad händer i NO-undervisningen (Frändberg & Kärrqvist 

2008) att allt fler avhandlingar som behandlar svensk undervisning i de naturorienterade ämne-

na väntas bli färdiga under de närmsta åren.  

 

Vilka faktorer är det som påverkar barn och ungdomars attityder till och intresse för natur-

vetenskap och naturvetenskaplig undervisning i skolan? Detta är en bred och komplex fråge-

ställning, som man inom den naturvetenskapsdidaktiska forskningen fokuserat allt mer på de 

senaste åren.  I tidigare forskning konstateras att det finns en mängd olika faktorer som kan 

påverka elevernas attityder och intresse. I föreliggande C-uppsats avgränsar vi oss till att enbart 

behandla faktorer som finns inom skolan. Vi har dessutom valt att fokusera på vad eleverna 

själva har för funderingar och åsikter om vilka attityder de har och vilka faktorer det är som 

påverkar deras attityder till naturvetenskaplig undervisning i ämnena biologi och kemi. Av-

gränsningarna har gjorts med hänsyn till den tids och innehållsliga omfattning som begränsar 

C-uppsatsen. Som blivande naturvetenskapslärare i bl.a. biologi och kemi anser vi att det är 

faktorerna inom skolan som är de mest intressanta, eftersom det är dessa vi kommer att ha 

störst möjlighet att kunna påverka didaktiskt i vår kommande profession. Detta för att vi i för-

sta hand vill att våra framtida elever precis som vi själva, ska få känna glädjen och fascinatio-

nen av att uppleva och förstå naturvetenskapliga fenomen i sin omvärld, och inte bara för att 

tillgodose samhällets behov av naturvetare. Anledningen till att vi valt att fokusera på  
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elevperspektivet är att vi ser det som en självklar utgångspunkt. Vi anser att det är eleverna 

själva som sitter inne med kunskapen om vilka attityder de har och vad det är som påverkar 

dessa attityder. 

1.1 Definition av centrala begrepp 

Denna C-uppsats innehåller vissa centrala begrepp som kan tolkas och användas på olika sätt, 

därför anser vi det nödvändigt att i följande avsnitt definiera och klargöra dessa begrepp.  

1.1.1 Attityd och intresse   

Attityd: Enligt Helldén m fl (2005) menar Gardner att det finns två attitydbegrepp som behand-

las i naturvetenskapsdidaktisk forskning, nämligen scientific attitudes och attitudes towards 

science och han anser att en klar distinktion mellan dessa måste göras. Det första begreppet 

handlar om egenskaper som en kompetent naturvetare behöver såsom logisk förmåga, öppen-

het, ärlighet, kritiskt tänkande, längtan att få veta och förstå, ifrågasättande, nyfikenhet och 

intresse för sociala och etiska frågor. Det andra begreppet är affektivt och handlar om känslor 

och värderingar till olika naturvetenskapliga företeelser i t.ex. samhället och i den naturveten-

skapliga undervisningen (Helldén m fl 2005). Det är just detta affektiva begrepp som vi har för 

avsikt att fokusera i denna C-uppsats.  

 

Attityd är även en viktig term inom socialpsykologin där begreppet attityd definieras som ” en 

inställning eller ett förhållningssätt som en individ har och som kan yttra sig i både ord och 

handling” (Lindahl 2003, s 52). För att vara en attityd menar Lindahl (2003) vidare att inställ-

ningen eller förhållningssättet ska vara ganska stabilt över tid och att den som har den ska rea-

gera på liknande sätt i liknande situationer. Lindahl (2003) menar att många psykologer anser 

att en attityd består av kognitiva, affektiva och intentionella komponenter, medan andra anser 

att det räcker med den kognitiva och affektiva eller enbart den affektiva komponenten. Den 

kognitiva komponenten innehåller vad en person tror eller vet om ett objekt (en person, ett fö-

remål eller en företeelse). Den affektiva komponenten handlar om vilken sorts känslor en per-

son har och hur starka känslorna är för eller emot objektets olika egenskaper. Personens olika 

upplevelser antingen förstärker eller försvagar den känslan. Den intentionella komponenten 

representerar benägenheten att handla i överensstämmelse med de affektiva och kognitiva 

komponenterna. Men därmed inte sagt att intention och handling är samma sak. En intention 

kan bidra till en handling men behöver nödvändigtvis inte göra det. En elev kan ha en negativ 

känsla gentemot ämnet kemi och ha intentionen att helst vilja göra något helt annat men ändå 

välja att anstränga sig i ämnet för att nå målet att erhålla ett bra betyg (Lindahl 2003). Oavsett 

definition konstaterar Lindahl (2003), och även vi, att man i alla nyss beskrivna definitioner av 
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begreppet attityd, är intresserad av den relation som finns mellan begreppen uppfattningar, 

känslor och handlande.  

 

Intresse: I Lindahl (2003) menar Krapp, Hidi och Renninger att intresse är ett fenomen som 

skapas genom individens samverkan med omgivningen. De tre forskarna menar vidare att det 

finns tre generella tolkningar av begreppet intresse, där det första är ett inre eller personligt 

intresse som riktar sig till speciella aktiviteter eller ämnen, som t.ex. fotboll, böcker eller biolo-

gi. Enligt denna tolkning bör intresset vara stabilt hos en individ över en längre tid. Den andra 

tolkningen är ett yttre intresse som skapas av yttre faktorer såsom skolmiljö, lärare, läromedel, 

undervisning osv. Den tredje tolkningen är ett psykiskt tillstånd skapat i interaktion mellan om-

givningens intressen och det egna personliga intresset, t.ex. när en elev som redan är intresse-

rad av ett ämne fascineras av något speciellt innehåll i ämnet. 

 

Liksom Lindahl (2003) kan även vi konstatera att begreppen attityd och intresse överlappar 

varandra pga. att båda begreppen innehåller komponenter som handlar om känslor och värde-

ringar skapade i interaktion med omgivningen och det är just den komponenten vi är ute efter. 

Användningen av begreppen attityd och intresse i C-uppsatsen kommer inte att innefatta hand-

lingen utan enbart elevers inställningar till olika faktorer i skolan när det gäller den naturveten-

skapliga undervisningen i ämnena biologi och kemi. Attityd och intresse kommer att tolkas 

som en pågående värdering av olika faktorer som härrör från olika former av erfarenheter och 

upplevelser genom åren där orden ses som synonyma beteckningar på den affektiva komponen-

ten. 

1.1.2 Naturvetenskap 

Naturvetenskap: Enligt Nationalencyklopedin (2009) definieras naturorienterade ämnen (NO) 

som de fyra traditionella naturorienterade skolämnena biologi, kemi, fysik och teknik i grund-

skolan. Vi kommer fortsättningsvis att syfta till dessa skolämnen då vi använder oss av begrep-

pet naturvetenskap och naturvetenskaplig undervisning. I den empiriska studien däremot be-

gränsar vi oss till att Skolverket 2007, 2008behandla ämnena biologi och kemi.  

1.1.3 Ämnesdidaktik  

Ämnesdidaktik: Denna C-uppsats har sin grund i ämnesdidaktik med inriktning mot naturve-

tenskapliga ämnen. Didaktik kan beskrivas som konsten att undervisa där frågorna vad, varför, 

hur och vem behandlas. Vem är det som ska undervisas, vilka förutsättningar och intressen har 

de? Vad är det eleverna ska undervisas i och varför ska de undervisas i detta? Hur ska under-

visningen gå till? Inom ämnesdidaktiken används didaktiken på ett konkret innehåll i ett ämne, 
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i vårt fall de naturvetenskapliga ämnena biologi och kemi. Inom ämnesdidaktiken behandlas 

frågor som: Vad är biologi? Varför ska man läsa biologi? Hur ska eleverna undervisas för att de 

ska lära sig?  Ämnesdidaktiken behandlar både ämneskunskaper och pedagogik, väl förankrat i 

verklighetens undervisning (Helldén m fl 2005). Naturvetenskapsdidaktiken är ett tvärveten-

skapligt fält med flera nära relaterade discipliner såsom naturvetenskap, filosofi, psykologi, 

pedagogik, sociologi, historia, antropologi och etik. I den naturvetenskapsdidaktiska forskning-

en byggs broar mellan alla dessa discipliner, forskning som enbart inriktar sig mot naturveten-

skap leder enligt Helldén m fl (2005) inte till utvecklad undervisning.  

 

I denna C-uppsats fokuseras på följande didaktiska frågor: Hur kan undervisningen i ämnena 

biologi och kemi utformas för att ge elever en positiv attityd till ämnena? Vad har elever för 

attityd till undervisning i biologi och kemi? 

1.2 Disposition 

C-uppsatsen presenteras utifrån följande disposition. I den första delen presenteras syfte och 

dess tillhörande forskningsfrågor. Därefter kommer i bakgrundskapitlet en forskningsgenom-

gång, där både den naturvetenskapsdidaktiska forskningens och attitydforskningens historiska 

perspektiv beskrivs. Dessutom presenteras relevant litteratur och aktuell forskning angående 

ungdomars attityder och dess påverkansfaktorer gällande naturvetenskaplig undervisning i sko-

lan. Avsikten är inte att ge någon heltäckande granskning av forskningen, utan meningen är att 

belysa för denna C-uppsats relevanta nedslag i densamma. Forskningsgenomgången avslutas 

med en kort beskrivning av de övergripande teoretiska perspektiv som C-uppsatsen vilar mot. 

 

I den senare delen av C-uppsatsen beskrivs den empiriska studien, där det i metodkapitlet redo-

görs för vilka forskningsmetodologiska överväganden som gjorts såsom metodval, urval, etiska 

aspekter, samt konstruktion av intervjufrågor och genomförande av studien. Avslutningsvis 

presenteras den empiriska studiens resultat följ av en diskussion.  
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2 Syfte och forskningsfrågor  

Nedan presenteras C-uppsatsens syfte och forskningsfrågor. 

2.1 Syfte 

Vi är väl medvetna om att det är en mängd olika faktorer som påverkar den komplexa fråge-

ställningen om varför barn och ungdomars kunskap, lust och intresse för naturvetenskaplig 

undervisning minskar med stigande ålder, och varför fler och fler ungdomar väljer att inte stu-

dera vidare inom det naturvetenskapliga området. I inledningen redogjordes och argumentera-

des för varför vi anser det viktigt att undersöka vad det är för faktorer inom den svenska skolan 

som påverkar elevers attityder till och intresse för naturvetenskap och naturvetenskaplig under-

visning. I föreliggande C-uppsats samt i uppsatsens ingående empiriska studie, fokuseras på 

vilka faktorer inom skolan som påverkar elevernas attityder till naturvetenskaplig undervisning, 

med fokus på ämnena biologi och kemi sett ur ett elevperspektiv.  

 

Vårt övergripande syfte är att undersöka och problematisera vilka attityder eleverna har till den 

naturvetenskapliga undervisningen, i biologi och kemi, samt vilka faktorer i skolan eleverna 

själva anser påverkar dessa attityder. Ett andra syfte är att undersöka vad eleverna anser bör 

förändras i den naturvetenskapliga undervisningen, för att skapa en positiv attityd till dessa 

ämnen.    

2.2 Forskningsfrågor 

Utifrån vårt syfte har vi utformat följande forskningsfrågor: 

 

1. Vilka attityder har elever till den naturvetenskapliga undervisningen i biologi och kemi 

och vilka faktorer i skolan är det, enligt eleverna själva, som påverkar dessa attityder? 

2. Vad anser eleverna kan förändras i den naturvetenskapliga undervisningen i biologi och 

kemi för att skapa en positiv attityd till ämnena? 
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3 Bakgrund  

I följande kapitel beskrivs först generellt den naturvetenskapsdidaktiska forskningens framväxt 

ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Sedan redovisas framväxten av det forskningsfält 

som fokuserar ungdomars attityder och inställning till naturvetenskap och naturvetenskaplig 

undervisning i skolan samt vilka faktorer som kan påverka dessa attityder. Eftersom det är ele-

vers attityder och inställning, till naturvetenskap och naturvetenskaplig undervisning i skolan, 

och dess påverkansfaktorer som fokuseras i denna C-uppsats, kommer följande bakgrundskapi-

tel att ta upp relevant litteratur, forskning och teoretiska perspektiv som behandlar just detta 

fokus. Den litteratur och forskning som refereras är av objektiv vetenskaplig kvalitet och de 

artiklar som används är utgivna i av den vetenskapliga forskningsvärlden kontrollerade och 

erkända tidskrifter. 

3.1 Historiska perspektiv  

Vetenskapsrådet är en statlig myndighet som ger stöd till grundläggande forskning av högsta 

vetenskapliga kvalitet (Vetenskapsrådet 2010). Vetenskapsrådets rapport Lärande och under-

visning i naturvetenskap – en forskningsöversikt är författad av professor Gustav Helldén, uni-

versitetslektor Britt Lindahl samt docent Andreas Redfors vid Högskolan i Kristianstad. I den-

na rapport beskrivs, på vetenskaplig grund baserad, forskning om lärande och undervisning i 

naturvetenskap, forskning inom skolväsendet, ämnesstudier inom högskolan och lärarutbild-

ning samt attityder till, och synen på skolans naturvetenskap, vilket i hög grad har relevans för 

denna C-uppsats syfte och frågeställningar. Nedan beskrivs i korthet relevanta historiska per-

spektiv utifrån denna forskningsöversikt. 

 
Enligt Helldén m fl (2005) menar Fensham att den naturvetenskapsdidaktiska forskningen är ett 

relativt nytt forskningsfält, som i stort sett inte existerade i någon samordnad form före 1960-

talet, förutom i USA där forskningen beskrevs i American Education Research Associations 

(AERA) första Handbook of Research on Teaching som kom ut 1963. Forskningen har sedan 

dess vuxit över hela världen och Fensham menar i Helldén m fl. (2005) att man numera kan 

betrakta den naturvetenskapsdidaktiska forskningen som ett eget forskningsfält. I Sverige eta-

blerades den första naturvetenskapsdidaktiska forskarmiljön vid Göteborgs universitet, där den 

första svenska avhandlingen inom ämnet lades fram av Björn Andersson 1976 (Helldén  

m fl 2005). Han, precis som många av sina efterföljare, disputerade inom ämnet pedagogik. Så 

sent som 1996 startades den första svenska forskarutbildningen med inriktning mot naturveten-

skapsdidaktik vid Göteborgs universitet där sju doktorander fram till 2005 disputerat. Därefter 

etablerades, efter ett regeringsbeslut, ännu en forskarskola (Forskarskola i naturvetenskapernas 
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och teknikens didaktik) vid Linköpings universitet som ett samarbete mellan flera universitet 

och högskolor, där de första doktoranderna påbörjade sina studier 2002 (Helldén m fl 2005). 

 

De senaste 30-40 åren har internationell forskning gällande ungdomars attityder och inställning 

till att välja naturvetenskaplig utbildning fokuserats. Denna forskning har framhållits alltmer 

pga. ungdomars minskande intresse att välja en naturvetenskaplig karriär, vilket i sin tur kan 

leda till brist på naturvetare och tekniker inom industrin och i samhället (Osborne, Simon &  

Collins 2003). Forskning visar även att okunnigheten bland allmänheten vad gäller naturveten-

skapliga frågor är stor. Detta tillsammans med vetskapen om den samhälleliga och ekonomiska 

nyttan av naturvetenskaplig kompetens, har bidragit till politikers och samhällets intresse för 

ungdomars attityder till naturvetenskap (Osborne m fl 2003). Enligt Lindahl (2003) och  

Osborne m fl (2003) visar många tidigare forskningsresultat att elevers negativa attityder till 

naturvetenskap och naturvetenskaplig undervisning ökar i takt med elevers stigande ålder. Oron 

över detta delas av många länder och inom EU togs 2002  en handlingsplan med titeln ”Science 

and Society” fram, där man har som mål att främja undervisning i naturvetenskap (Lindahl 

2003). 

 

Sveriges regering har satsat ett antal miljoner i ett samarbetsprojekt, mellan Skolverket och 

Högskoleverket, kallat NOT -projektet (Naturvetenskap och Teknik) som pågick mellan 1993 

och 2003. Detta för att försöka stimulera och öka intresset för naturvetenskap och teknik hos 

barn och ungdomar. Politikerna anser att ett lands ekonomiska tillväxt och utveckling är starkt 

beroende av en högkvalitativ utbildning inom dessa ämnen och därför har utgångspunkterna i 

projektet framförallt varit samhällets behov av naturvetare och tekniker. Dessutom betonas, 

både internationellt och nationellt, behovet av en allmänbildning i naturvetenskap för att ele-

verna som framtida samhällsmedborgare ska ha möjlighet att ta ställning i olika värdefrågor 

som t.ex. miljö- och hälsofrågor, samt för att de ska kunna delta i demokratiska beslut  

(Gisselberg, Ottander & Hanberger 2004, Sjøberg 2000). 

3.2 Vad säger grundskolans läroplan och kursplan? 

I dagens läroplan (Lpo 94) och kursplaner för grundskolan, finns en vision om att skolan är 

allmänbildande, där eleverna fostras till att kunna delta i demokratiska beslut som självständiga 

och kritiskt tänkande samhällsmedborgare. I kursplanerna för de naturvetenskapliga ämnena 

betonas vikten av en naturvetenskaplig utbildning där speciellt tre aspekter tydliggörs, nämli-

gen kunskap om natur och människa, kunskap om naturvetenskaplig verksamhet samt förmåga 

att använda sig av dessa kunskaper, detta för att kunna ta ställning i olika värdefrågor i samhäl-

let som t.ex. miljö- och hälsofrågor. Dessa tre aspekter är återkommande i samtliga målbe-
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skrivningar för de naturorienterande ämnena (Lpo 94, Skolverket 2000/2008). Eftersom det i 

denna C-uppsats fokuseras på elevers attityder, intresse och inställning till naturvetenskap och 

naturvetenskaplig undervisning är det intressant att se vad som tas upp angående detta i läro-

planen för grundskolan Lpo 94. I Lpo 94 skriver man att: 

 

    Skolan skall bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, 
    nyfikenhet och lust att lära skall utgöra en grund för undervisningen 
    (Lpo 94, s 9). 
 

Detta citat visar vikten av att man i skolan skapar en positiv attityd till den naturvetenskapliga 

undervisningen hos eleverna. Detta synliggörs även i det första strävansmålet när det gäller 

elevers kunskaper: ”Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar nyfikenhet och lust att 

lära” (Lpo 94, s 9). Detta beskrivs även i kursplanerna för de naturorienterande ämnena på föl-

jande vis: 

    Naturvetenskap kan både stimulera människors fascination för och  
    nyfikenhet på naturen och göra denna mer begriplig. Naturvetenskapliga 
    studier tillfredställer lusten att utforska naturen och ger utrymme för 
    upptäckandets glädje (Skolverket 2000/2008, s 46). 
 

Denna skrivning skiljer sig enligt Lindahl (2003) från tidigare kursplaner då dessa handlade 

mer om vad eleven skulle få kunskaper i. Något som överensstämmer med ovanstående citat är 

att en bra undervisning måste fokusera på mer än bara fakta och begreppsinlärning, där känslor, 

förmåga att handla och göra saker är bakomliggande faktorer för ett meningsfullt lärande. Där 

en god undervisning ökar elevens förmåga att tänka, känna och handla i en liknande situation 

nästa gång (Novak 1998). Även Steve Alsop & Mike Watts (2003) menar att om inte eleverna 

trivs och känner glädje lär de sig inget hur bra undervisningen än är. Argument i forskningen 

finns för att kursplaner bör fokusera en naturvetenskaplig allmänbildning istället för en utbild-

ning för enbart framtida naturvetare och tekniker och att detta då leder till en undervisning som 

inte bara betonar faktainlärning utan även fokuserar de naturvetenskapliga metoderna och na-

turvetenskapens roll i samhället (Sjøberg 2000). Detta styrks enligt vår mening även i Lpo 94 

där det betonas att kunskap inte bara är fakta utan också förståelse, färdighet och förtrogenhet.  

3.3 Aktuell forskning om attityder och dess påverkansfaktorer 

Det finns gott om studier om ungdomars attityder till naturvetenskap, men antalet artiklar inom 

ämnet har minskat avsevärt sedan mitten på 1970-talet. Det kan bero på att studierna som gjorts 

i ämnet har lett till ett resultat som man inte lyckats göra något åt, eller att arbetet försvårats på 

grund av att det inte finns gemensamma begrepp och metoder inom detta område (Ramsden 

1998).  
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I Sverige använder sig Skolverket av både nationella och internationella kvantitativa och kvali-

tativa studier som informationskällor för att få en så fullständig bild som möjligt av det svenska 

skolsystemet och den naturvetenskapliga undervisningen. Detta för att kunna bidra till de be-

slutsunderlag som politikerna använder sig av vid beslut angående den svenska skolans utveck-

ling (Skolverket 2007, 2008). Till dessa kvantitativa studier hör bl.a. de, i tiden återkommande, 

internationella enkätstudierna TIMSS och PISA ( Skolverket 2007, 2008). Dessa studier gör det 

möjligt att jämföra resultat över tid och mellan olika grupper dvs. man får en statistisk säker-

ställd kunskap som besvarar frågan hur många men som inte besvarar frågan om varför det är 

så många. Att mäta attityder genom kvantitativa enkäter, som man gjort i de nyss nämnda  

studierna är ett utmärkt sätt att identifiera dessa på men ger inte så mycket hjälp att förstå var-

för och på vilket sätt eleverna utvecklar sina attityder dvs. vad som är orsaken till attityderna  

(Skolverket 2007, 2008). Detta har lett till att man på senare år övergått till att mer och mer 

börja använda även kvalitativa metoder (Osborne m fl 2003, Skolverket 2007, 2008). Kvalitati-

va metoder ger en fördjupad förståelse av komplexa och komplicerade sammanhang, som sva-

rar på frågorna hur något är, och varför något är som det är ( Kvale & Brinkmann 2009, Rep-

stad 1987/2007), vilket vi förklarar mer ingående i metodvalavsnittet 4.1 längre fram.  

 

Nedan presenteras några för denna C-uppsats aktuella och relevanta vetenskapliga studier an-

gående ungdomars attityder och dess påverkansfaktorer gällande naturvetenskaplig undervis-

ning i skolan. Anledningen till att vi valt att ha störst fokus på studier där svenska elevers atti-

tyder undersöks är att resultaten från internationella attitydstudier kan vara svåra att jämföra 

pga. av de olika ländernas kulturella och sociala skillnader. Enligt Skolverket (2007, 2008) är 

jämförelser och tolkningar av attityder inom länder mer tillförlitliga än jämförelser mellan län-

der. De internationella kvantitativa studierna TIMSS och PISA (Skolverket 2007, 2008) an-

vänds därför i C-uppsatsen för att jämföra svenska elevers attityder över tid ur ett nationellt 

perspektiv. 

3.3.1 Lust att lära naturvetenskap och teknik? - Britt Li ndahl 

Britt Lindahl är universitetslektor i ämnesdidaktik på högskolan i Kristianstad och har gått 

forskarutbildning i ämnesdidaktik vid Göteborgs universitet. Denna avhandling har god rele-

vans för föreliggande studie eftersom den på vetenskaplig grund objektivt belyser relevanta 

nedslag angående elevers attityder till naturvetenskaplig undervisning vilket också är syftet 

med denna C-uppsats. Avhandlingen finns att hitta på skolverkets hemsida. Skolverket är en 

förvaltningsmyndighet som av den svenska regeringen fått till uppgift att styra, stödja följa upp 

och utvärdera kommuners och skolors arbete för på så sätt stärka kvaliteten och samhällsför-

ankringen i det offentliga skolväsendet (Skolverket 2010). Lindahl har i sin avhandling Lust att 
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lära naturvetenskap och teknik? En longitudinell studie om vägen till gymnasiet (2003) följt en 

grupp elever från årskurs 5 genom resten av grundskolan upp till årskurs 9 för att se hur deras 

attityder till och intresse för naturvetenskap och teknik utvecklas och förändras. Syftet med 

avhandlingen var att ta reda på varför så många elever, framför allt flickor, förlorar intresset för 

naturvetenskap och teknik under grundskolans senare år samt att se hur detta och andra faktorer 

kan påverka deras val av program till gymnasiet. Ett annat syfte var att diskutera didaktiska 

tillämpningar av resultaten. 

Utifrån tidigare gjord forskning sammanfattar Lindahl det grundläggande problemområdet på 

följande sätt:  

   Elever tycker att naturvetenskap och teknik är intressant men inte i skolan, att det finns 
   ett stort intresse för vidare studier inom detta område men inte tillräckligt stort utifrån  
   samhällets behov inom vissa områden och att det ekonomiska argumentet, att samhället 
   behöver naturvetare och tekniker, inte är tillräckligt för att ungdomar ska välja en sådan  
   framtid (Lindahl 2003, s 65). 
 

Här betonar Lindahl (2003) problematiken med elevers bristande intresse för den naturveten-

skapliga undervisningen i skolan, en problematik vi berört redan tidigare i denna C-uppsats. I 

avhandlingen tar hon upp ett antal olika faktorer som hon anser kan påverka elevers attityder 

till och intresse för naturvetenskap och teknik i skolan. Hon menar att det är svårt att hitta 

 tidigare forskning som visar hur de olika faktorerna samspelar med varandra och att det är 

problematiskt att jämföra olika studier eftersom de saknar gemensamma begrepp och metoder. 

 

Den forskningsansats hon använt sig av är triangulering dvs. hon har kombinerat både kvali-

tativa och kvantitativa metoder i detta fall intervjuer, observationer och enkäter. Detta är ett sätt 

att förstärka och fördjupa förståelsen av komplexa och komplicerade sammanhang och för att 

få en mer fullständig helhetsbild än vad en enda metod kan bidra med (Lindahl 2003). Repstad 

(1987/2007) menar att en kombination av metoder ger ett bredare dataunderlag och en säkrare 

grund för tolkning. Lindahl (2003) använder sig dessutom av tidigare publicerade kvantitativa 

enkätundersökningsfrågor på sin elevgrupp, för att kunna jämföra gruppen med en större popu-

lation. Datainsamlingen till studien har gjorts på en skolenhet i en medelstor svensk kommun i 

södra Sverige mellan 1998-2002. Gruppen elever bestod totalt av 100 elever som i årskurs 5 

var fördelade på tre olika skolor inom den utvalda skolenheten.  

 

Lindahl (2003) utgår ifrån att attityder och intresse har betydelse för elevers val av program till 

gymnasiet. Hon skriver att det i tidigare forskning framgår att kognitiva faktorer såsom elevers 

förmåga och prestationer men även strukturella som kön, hem och skola har betydelse för ele-

vers attityder till och intresse för naturvetenskap och teknik.  John P Keeves (1998) menar att 

elevers beteende och attityder påverkas av ett system av faktorer t.ex. biologiska faktorer, vad 
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som händer i skolan men också påverkan från de olika miljöer eleverna befinner sig i. Lindahl 

har i sin avhandling valt att studera några av de faktorer som hon anser kan påverka elevers val 

till gymnasieskolan. Hon har utgått ifrån Ajzens och Fishbeins teorier ” Theory of reasoned 

action” (Lindahl 2003, s 54) och ”Theory of planned behavior” (Lindahl 2003, s 55), från 1980 

respektive 1985, där de menar att individen gör ett medvetet val att agera på ett visst sätt ge-

nom en intention som styr beteendet. Vidare menar de att en persons intention att agera i en 

viss riktning ökar, dels om individen har en positiv attityd till detta beteende, dels om individen 

tror att de som står en nära föredrar detta beteende, samt att individen tror sig ha förmåga och 

möjlighet för beteendet (Lindahl 2003). Lindahl (2003) har utifrån detta skissat fram en egen 

modell hur hon tolkar elevernas valsituation, (se figur 1), där de tre determinanterna kan vara 

olika starka för olika elever och kan påverka den enskilde elevens val eller handling olika 

mycket.  De tre determinanterna är attityder av olika slag, plikter eller upplevda krav från om-

givningen och självförmågan dvs. upplevda begränsningar. 

 

 

 

Figur 1.  Lindahls tolkning av hur en val- eller handlingsmodell bör se ut (Lindahl 2003). 

 

Lindahls modell visar hennes tolkning av en val- eller handlingssituation där valet styrs av en 

intention av att bli eller göra något. Denna intention har skapats av elevernas attityder, deras 

upplevda plikter samt deras upplevda självförmåga. Dessa har i sin tur formats under lång tid 

under inverkan av olika faktorer. Samtidigt menar Lindahl (2003) att en intention kan bidra till 

en handling men behöver nödvändigtvis inte göra det. En elev kan ha en negativ känsla gent-

emot ämnet kemi och ha intentionen att helst vilja göra något helt annat men ändå anstränga sig 

i ämnet för att nå målet att erhålla ett bra betyg. 

 

Resultaten Lindahl (2003) kom fram till gällande elevers attityder och dess påverkansfaktorer 

visar att: 

 



 

 12 

� Mer än hälften av eleverna i studien har trots allt lust att lära naturvetenskap och teknik, 

men de är kritiska mot det innehåll och den undervisning som skolan erbjuder. 

� De flesta elever tycker att de har sämre möjlighet att påverka undervisningen i de natur-

vetenskapliga ämnena än i andra ämnen. 

� De flesta elever upplever att undervisningen i de naturorienterande ämnena innebär att 

lära sig utantill och det vill de inte. De vill hellre diskutera och själva välja vad de vill 

arbeta med. 

� De flesta elever är nöjda med sina lärare i de naturorienterade ämnena, men säger sam-

tidigt att om man uppfattar läraren som tråkig så uppfattas även ämnet som tråkigt. 

� Både flickors och pojkars intresse för kemi och fysik är lägre än för andra skolämnen 

och intresset ökar inte heller med åren.  Biologi är undantaget då man läser om männi-

skan. Intresset för andra ämnen ökar däremot med åren. 

� Många elever blir besvikna när de möter traditionell katederundervisning och stenciler i 

de naturvetenskapliga ämnena då de börjar årskurs 7. De säger sig sakna tidigare erfa-

renhet inom ämnena att bygga sitt lärande på, detta bidrar till att de upplever ämnena 

som svåra. De anser att laborationerna är det som gör undervisningen intressant och 

spännande men samtidigt är det få elever som förstår vad laborationerna ska lära dem. 

När det blir svårt så känner de sig inte lika duktiga och de blir mindre intresserade och 

en negativ spiral har påbörjats. 

� Många elever har en positiv attityd till de naturvetenskapliga ämnena men nästan alla 

har positivare attityd till andra ämnen. 

� Många känner sig duktiga i de naturvetenskapliga ämnena men de flesta uppfattar sig 

som ännu duktigare i andra ämnen. 

3.3.2 TIMSS  

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) är en internationell studie 

som i Sverige ansvaras för och förvaltas av Skolverket i samarbete med ämnesdidaktiska fors-

kare från olika universitet. Syftet med denna studie är att undersöka och jämföra elevers kun-

skaper i och attityder till matematik och naturvetenskap i årskurserna 4 och 8. Dessa TIMSS-

undersökningar är tänkta att genomföras i fyraårscykler och undersökningen har genomförts 

fyra gånger varav den senaste genomfördes våren 2007. Det var då tredje gången som Sverige 

deltog (Skolverket 2008). Antalet elever som deltog i undersökningen 2007 var ungefär 

425 000 varav 10 000 i Sverige och antal deltagande länder var 59 (Skolverket 2008).  

 

Den insamlade informationen användes för att skapa en bild av skolan och dess undervisning i 

respektive deltagarland, och speglar då exempelvis svenska elevers kunskapsresultat i de natur-
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vetenskapliga ämnena samt dess attityder och uppfattningar om dessa ämnen (Skolverket 

2008). 

 

Resultaten från TIMSS 2007 (Skolverket 2008) gällande elevers attityder till naturvetenskap 

visar att: 

 

� Det är fler elever som värderar de naturvetenskapliga ämnena högre år 2007 i jämförel-

se med år 2003, men andelen elever som värderar dessa ämnen högt är fortfarande lågt. 

� Nästan hälften av eleverna i Sverige svarade att de inte höll med om att kemi och fysik 

är roligt. 

� Svenska elever i årskurs 4 har ett högt självförtroende att lära om man jämför interna-

tionellt. 

� Elever i årskurs 4 har en mer positiv inställning till de naturvetenskapliga ämnena jäm-

fört med elever i årskurs 8. 

� De elever som svarat att de har gott självförtroende för att lära och har en positiv in-

ställning, har fått bättre resultat än de elever som har lägre självförtroende och mindre 

positiv inställning. Detta gäller nationellt inom länder men inte mellan länder. 

TIMSS-studien har relevans för denna C-uppsats eftersom den i samband med ämnesdidaktisk 

forskning är en vetenskaplig studie som klargör elevers attityder till den naturvetenskapliga 

undervisningen. Därmed kan en jämförelse på vetenskaplig grund göras mellan föreliggande 

studies resultat och TIMSS-studien, liksom PISA-studien i avsnittet nedan, även om dessa är 

kvantitativa studier och föreliggande studie är en kvalitativ studie.  

3.3.3 PISA 

PISA (Programme for International Student Assessment) är en studie startad av OECD (Orga-

nisation for Economic Co-operation and Development) ) och som i Sverige även den förvaltas 

av Skolverket. Studiens syfte är att undersöka i vilken grad olika länders utbildningssystem 

bidrar till att rusta femtonåringar, som snart ska avsluta den obligatoriska skolan, för framtiden. 

Ett annat syfte är också att öka förståelsen för orsaker och konsekvenser till observerade skill-

nader i förmåga hos dessa elever (Skolverket 2007) .  

 

Sverige deltog i denna kvantitativa undersökning för tredje gången år 2006 där man genom 

prov och enkäter undersökte ca 4600 elevers förmågor och attityder i bl.a. naturvetenskap. 

Provfrågorna är nära relaterade till vardagslivet och har relevans för vuxenlivet. Totalt deltog 

ca 400 000 elever från 57 länder varav 30 var OECD-länder. Frågorna om naturvetenskap 

anknöts till ämnena biologi, fysik och kemi samt geografi och geologi. Dessa frågor hade som 
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mål att mäta elevers förmåga att använda och förstå begrepp, teorier och modeller. Man ville 

även undersöka elevers förmåga att på ett naturvetenskapligt sätt tolka, bedöma och kommente-

ra naturvetenskapliga texter (Skolverket 2007).  

 

Resultaten från PISA 2006 (Skolverket 2007) gällande elevers attityder till naturvetenskap vi-

sar att:  

 

� Det finns ett starkt samband mellan elevers självuppfattning och prestationsförmåga i 

naturvetenskap. I Sverige är detta samband starkare än i många andra OECD-länder. 

� Pojkar visar en starkare självtillit och självuppfattning jämfört med flickor. 

� Elevernas intresse är starkt kopplat till deras prestationsnivå. 

� När det gäller det allmänna intresset för naturvetenskap finns inga generella skillnader 

mellan pojkar och flickor. 

3.3.4 Påverkansfaktorer 

Det finns som vi nämnt tidigare en mängd olika faktorer som kan påverka elevers attityder till 

naturvetenskap och den naturvetenskapliga undervisningen i skolan. Dessa faktorer delas av 

Lindahl (2003) in i individuella faktorer, faktorer utanför skolan och faktorer inom skolan. Väl 

medvetna om den komplexitet och problematik som finns i att kartlägga dessa faktorers inne-

börders samband har vi, som nämns i det inledande kapitlet, valt att avgränsa oss till att enbart 

undersöka vilka faktorer inom skolan som påverkar elevers attityd och intresse. Nedan följer en 

kort presentation av ovanstående faktorer men det är faktorerna inom skolan som fokuseras och 

presenteras mer ingående. 

 

Till de individuella faktorerna hör kognitiva variabler såsom intelligens och prestationer, samt 

andra faktorer som kön och personlighet (Lindahl 2003).  

 

Till faktorer utanför skolan hör faktorer som hemmet och samhället. Hemmets faktorer kan 

t.ex. vara att eleven har tillgång till leksaker, böcker och tidningar associerade till ämnena 

och/eller har husdjur, besöker museum och djurparker samt om eleverna har föräldrar som kan 

förklara olika saker och tings funktion (Gardner 1975 i Lindahl 2003). Även föräldrars påver-

kan och förväntningar på sina barn samt socioekonomisk och kulturell bakgrund kan påverka. 

Samhällsfaktorer kan t.ex. vara hur massmedia framställer naturvetenskapen och Driver &  

Osborne i Lindahl (2003) menar att massmedia genom rapporteringen av miljökatastrofer, 

flygolyckor, galna kosjukan osv. skapar en känsla av att vi måste skyddas från vetenskapens 

landvinningar istället för att glädjas åt dem. 
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Faktorer inom skolan är faktorer såsom skoltrivsel, inflytande, interaktion i klassrummet, lära-

re, ålder på eleverna, arbetssätt/undervisningsmetoder, undervisningsinnehåll och läroböcker 

samt klassrumsmiljön. Enligt Osborne m fl (2003) är det flera forskare som pekat ut faktorer i 

klassrummet som betydelsefulla påverkansfaktorer till attityder, där just faktorerna ämnesinne-

håll, lärare och undervisningsmetoder betonas. 

 

Skoltrivsel och inflytande 

Lindahl (2003) menar att ett flertal nordiska studier visar att inflytande över undervisningen har 

visat sig ha betydelse för hur elever trivs i skolan, men att det är få elever som antyder att de 

har inflytande och får arbeta med sådant de själva valt. En av studierna (Axelsson 1997) visar 

att när elever själva fick ta ansvar för handlingar de själva varit med och beslutat om så ökade 

deras ansvarstagande för studierna. Ansvaret är en följd av att ha inflytande, att vara delaktig 

och inte tvärtom. 

 

Interaktion i klassrummet 

Eichinger (1997) menar att interaktionen i klassrummet mellan elever och lärare är mycket 

viktig för elevers attityder och motivation till naturvetenskap och naturvetenskaplig undervis-

ning. Resultat från hans studie visar att framgångsrika studenter inom området naturvetenskap 

anser att det som främst påverkat deras attityder till naturvetenskap och naturvetenskaplig  

undervisning, före entusiastiska lärare, dynamiska metoder, laborationer och diskussioner, var 

interaktionen med lärarna.  

 

Lärare 

Vad gäller lärare har studier visat att lärare inom de naturvetenskapliga ämnena upplevs som 

mer negativa än sina kollegor inom andra ämnen. Dock upplevs biologilärarna som mer positi-

va än t.ex. fysiklärarna (Lindahl 2003). Det tycks vara viktigare för flickor att naturvetenskaps-

läraren upplevs ha positiva personliga kvaliteter för att de ska tycka om ämnet, medan pojkarna 

ofta uppskattar de naturvetenskapliga ämnena på grund av att de uppskattar arbetsformerna 

(Öhrn 1990). Öhrn menar vidare att pojkars beskrivning av uppskattade lärare handlar, oftare 

än flickors, främst om lärarens yrkeskvaliteter där pojkarna menar att det är lärarens kunnande, 

förmåga att lära ut, entusiasmera och hålla intressanta lektioner som är viktigt. Flickor däremot 

ser mer till lärarens personliga kvaliteter. Lindahl (2003) konstaterar dock att i ämnen som ele-

verna redan är intresserade av är det mer oväsentligt hur läraren upplevs. Enligt Woolnough 

(1994) i Lindahl (2003) är det duktiga lärare samt stimulerande aktiviteter som är det mest fun-

damentala för naturvetenskapsundervisningen i skolan. Han menar att en god naturvetenskaps-
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lärare ska ha goda ämneskunskaper, vara socialt kompetent och entusiastisk inom sitt ämne 

samt vara förstående och sympatisk gentemot sina elever.  

 

Elevers ålder 

Lindahl (2003) konstaterar i sin studie att elevers intresse för naturvetenskap i skolan är högst 

vid elvaårsåldern medan intresset därefter avtar, särskilt hos flickor. Osborne m.fl. (2003) me-

nar även att elevernas känslor och erfarenheter av svårigheterna med den naturvetenskapliga 

undervisningen tyvärr sitter kvar längre än minnena av naturvetenskapliga fenomen.  

 

Undervisningsmetoder, ämnesinnehåll och läroböcker  

Med hjälp av NOT-projektet (NOT 1994 i Lindahl 2003) konstaterades att elever i 15- och 18-

årsåldern upplevde undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena, särskilt fysik och kemi, 

som föråldrad med svag verklighetsanknytning och inte särskilt dynamisk till sin struktur, även 

läromedlen i dessa ämnen upplevdes som föråldrade. De naturvetenskapliga ämnena i skolan i 

allmänhet upplevdes som svårtillgängliga och abstrakta. Sutton (1998) menar att läroböckerna i 

de naturvetenskapliga ämnena framställer naturvetenskap som enbart fakta. Han menar att det 

vore bättre att betona naturvetenskapens mänskliga röst genom att i läroböckerna förklara hur 

kunskaperna vuxit fram. Den naturvetenskapliga undervisningen är enligt Lindahl (2003) ofta 

traditionell och lärarstyrd där elever agerar som passiva mottagare. Hon menar vidare att enligt 

ett flertal studier anses undervisningsmetoder, där elever får arbeta undersökande med  

uppföljning och diskussioner om sina resultat, som mer givande för elevernas intresse. Lindahl 

(2003) konstaterar i sin avhandling att det främst är undervisningen i de naturvetenskapliga 

ämnena som gör att eleverna inte är lika intresserade av naturvetenskap som av andra ämnen i 

skolan. Hon menar att eleverna har svårt att förstå meningen med att lära sig ett visst innehåll 

och att se helheten och sammanhangen, och att det allra viktigaste för att få fler intresserade 

elever är att förändra undervisningsmetoderna i dessa ämnen. Eftersom olika elever föredrar 

olika sätt att lära måste undervisningsmetoderna varieras mer i skolan (Woolnough 1994 i Lin-

dahl 2003). Detta är enligt Lindahl (2003) ett argument som stöds av eleverna i hennes studie 

där de önskar en större variation av undervisningen och möjlighet till större inflytande över 

sina studier.  

 

Klassrumsmiljön 

Enligt Lindahl (2003) kan klassrummets fysiska miljö såsom möblering, gardiner och färgsätt-

ning vara faktorer som kan ha betydelse för hur elever uppfattar både undervisningen och äm-

net som sådant. 
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3.4 Teoretiska utgångspunkter kring lärande i naturvetenskap 

Detta avsnitt kommer att ägnas åt en kort genomgång av de teoretiska perspektiv som C-

uppsatsen vilar mot nämligen det sociokulturella samt det konstruktivistiska perspektivet. 

Kombinationen av dessa, det socialkonstruktivistiska synsättet, ska ses som ett metateoretiskt 

perspektiv som ligger som ett raster över C-uppsatsen. I analysen kommer detta perspektiv att 

användas som verktyg för att förstå vår empiri. Detta innebär att intervjudeltagarnas utsagor 

ska ses som sociala konstruktioner som är bestämda av den kultur och det sammanhang som 

intervjudeltagarna varit delaktiga i. Även de tolkningar vi som forskare bidrar med bör ses som 

sociala konstruktioner. I analysarbetet samverkar därför intervjudeltagarnas sociala konstruk-

tioner med våra egna sociala konstruktioner dvs. våra förkunskaper. 

 

Läroplaners och kursplaners utformning beror till stor del på de teoretiska perspektiv om kun-

skap och lärande som gäller inom den pedagogiska världen. I Sverige är det enligt vår mening 

framför allt det sociokulturella och det konstruktivistiska perspektivet som genomsyrar dagens 

läroplan Lpo 94 och kursplaner (Skolverket 2000/2008). 

3.4.1 Konstruktivistiskt perspektiv (kognitivism) 

Den lärandeteori som traditionellt dominerat sedan 1970-talet och som fortfarande delvis är 

aktuell inom den naturvetenskapliga undervisningen är konstruktivismen. 

Lärande är enligt det konstruktivistiska perspektivet en individuell process där fokus ligger på 

en individs inre mentala värld och som är skild ifrån den yttre världen dvs. det är elevens ut-

vecklingsmässiga förutsättningar som styr lärandet (Dimenäs 2001). Konstruktivismens an-

hängare menar att lärandet måste börja på den kunskapsnivå som eleven befinner sig på. Un-

dervisning ska alltid bygga på elevens tidigare kunskap, dvs. vad en elev kan och vet sedan 

tidigare använder eleven för att förstå det nya. Eleven ska utmanas och läraren bör enligt det 

konstruktivistiska synsättet ta ett steg tillbaka, detta för att eleverna ska få en bättre begrepps-

förståelse när det t.ex. gäller naturvetenskapliga fenomen och begrepp (Helldén m fl 2005,  

Säljö 2005). Elevers föreställningar om fenomen blir då en viktig utgångspunkt för lärande och 

undervisning. Elevens konstruerande av kunskap är inte passiv utan aktiv och lärandet sker 

genom handlande och utforskning för att eleven ska kunna konstruera sin egen bild av verklig-

heten utifrån sina egna erfarenheter (Helldén m fl 2005, Säljö 2005). Enligt Jerlang m fl (2005) 

bör läraren också utgå från elevernas intresse eftersom det uppmuntrar dem till att arbeta hårda-

re. 

 

Det konstruktivistiska perspektivet har sitt ursprung i Jean Piagets kognitivistiska teorier om 

kunskap och lärande. Piaget förknippas med begrepp såsom assimilation och ackommodation, 
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där assimilation innebär att nya erfarenheter läggs till de gamla och där ackommodation inne-

bär att den tidigare kunskapen måste förändras för att individen ska kunna ta till sig den nya 

informationen och kunskapen. Dessa båda begrepp fungerar tillsammans i en växelverkanspro-

cess för att en individ ska kunna ta till sig ny kunskap (Jerlang m fl 2005). 

3.4.2 Sociokulturellt perspektiv 

Från 1990-talet lyfts det sociokulturella perspektivet på lärande fram, vilket i stora drag innebär 

att en människas utveckling inte sker som en individuell process utan sker i samspel med dess 

omgivning i olika sociala sammanhang och praktiker (Säljö 2005). Roger Säljö (2005) är pro-

fessor i pedagogik och pedagogisk psykologi vid Göteborgs universitet, samt en auktoritet när 

det gäller det sociokulturella perspektivet. Han menar att kunskap ur ett sociokulturellt per-

spektiv, är socialt konstruerat vilket betyder att kunskap inte finns inom eller utanför individen 

utan skapas och förändras i olika sociala sammanhang, mellan olika individer. En av de främsta 

företrädarna för det sociokulturella perspektivet är Lev Vygotskij. Vygotskij menar i Säljö 

(2005) att lärandet sker i mötet mellan olika människor, genom deltagande och kommunikation 

via språket. Vygotskij menar vidare att vi som individer befinner oss i utvecklingszoner och för 

att förflytta oss till nästa utvecklingszon i en undervisningssituation måste vi guidas av andra, 

elever eller lärare, som kommit lite längre än vad vi själva gjort. Den kompetente läraren skall 

främja elevernas inlärning genom att ge dem nya mål. Det gäller att skapa mål som går att upp-

nå, de skall vara något mellan vad eleven kan göra själv och vad hon eller han kan göra till-

sammans med någon med större erfarenhet. Vygotskij kallar detta för proximal utveckling. 

Läraren bör inte komma med några färdiga lösningar, utan skall skapa intresse och ställa frågor 

som ligger strax över elevernas aktuella förmåga. På så vis får eleverna både ny information 

och en bekräftelse på det de redan kan (Säljö 2005). 

3.4.3 Socialkonstruktivism – sociokulturellt + konstrukti vistiskt perspektiv 

Den naturvetenskapsdidaktiska forskning som bedrevs under 1980-talet för att skapa en under-

visning som förbättrade elevers begreppsförståelse utgick från början från ett strikt konstrukti-

vistiskt perspektiv (Helldén m fl 2005). Enligt den konstruktivistiska modellen skulle läraren 

utgå ifrån och utmana elevernas tidigare alternativa föreställningar för att uppnå en begrepps-

förändring hos eleverna, men det visade sig att detta inte var tillräckligt. Kritik mot detta syn-

sätt växte fram och åsikter som att man i för stor utsträckning bortsett från sociala och affektiva 

effekter framfördes (Strike & Poser 1992 i Helldén m fl 2005). Många forskare betonade vikten 

av att ta hänsyn till betydelsen av dessa sociala och affektiva faktorer, särskilt de som har att 

göra med motivation, attityder och intresse liksom det som rör intentioner, syfte och mål med 

undervisningen (Helldén m fl 2005). Författarna menar vidare att ett steg i denna riktning var 
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utvecklingen av ett socialkonstruktivistiskt synsätt där lärande och undervisning resulterar i en 

mer mångsidig forskningsansats. Det socialkonstruktivistiska synsättet är som vi ser det en 

kombination av det sociokulturella perspektivet och det konstruktivistiska perspektivet, och det 

är just denna kombination som ligger som ett raster över föreliggande C-uppsats. Helldén m fl 

(2005) anser att eftersom undervisnings- och lärande processer är så komplexa krävs det att 

man utgår från olika forskningsperspektiv för att kunna förstå lärandet i olika klassrumssitua-

tioner. 

3.5 Sammanfattning 

Vi har i detta bakgrundskapitel kort beskrivit den naturvetenskapsdidaktiska forskningens 

framväxt samt framväxten av det forskningsfält som behandlar och fokuserar ungdomars atti-

tyder till och intresse för naturvetenskap och naturvetenskaplig undervisning. 

 

I läroplan Lpo 94 och gällande kursplaner för de naturvetenskapliga ämnena i grundskolan 

(Skolverket 2000/2008) betonas vikten av en naturvetenskaplig undervisning för att eleverna 

som kritiskt tänkande samhällsmedborgare, ska få den kunskap som fodras för att kunna delta i 

demokratiska beslut och de verksamheter i vårt samhälle som kräver naturvetenskaplig kompe-

tens. Lpo 94 och de nyss nämnda kursplanerna betonar även skolans uppgift att ge eleverna lust 

att lära och att elevernas lust och intresse för den naturvetenskapliga undervisningen väcks. 

Enligt vår mening kan detta tolkas som att det i undervisningen är viktigt att ta hänsyn till ele-

vernas känslor och attityder. 

 

De tre studierna Lust att lära naturvetenskap och teknik? En longitudinell studie om vägen till 

gymnasiet (Lindahl 2003), TIMSS 2007 och PISA 2006 (Skolverket 2007, 2008) som presente-

rats är studier, vi anser, viktiga och relevanta för denna C-uppsats. De är även viktiga och rele-

vanta för Skolverkets bedömning och helhetssyn av den naturvetenskapliga undervisningen i 

den svenska skolan. Studierna fokuserar elevers attityder till och intresse för naturvetenskap 

och naturvetenskaplig undervisning i skolan och vid en jämförelse av Lindahls avhandling 

(2003) och de två kvantitativa studierna får, enligt vår mening, Lindahl (2003) en mer komplett 

helhetssyn och en fördjupad förståelse av det komplexa sammanhang hon undersökt. I TIMSS 

2007 och PISA 2006 är man medveten om den kvantitativa forskningsansatsens nackdelar och 

därför betonas att studierna bör kompletteras med andra informationskällor. 

 

En mängd olika faktorer man inom forskningsvärlden kommit fram till kan påverka elevers 

attityder, har presenterats. En avgränsning har gjorts till att enbart undersöka vilka faktorer 

inom skolan som påverkar elevers attityd och intresse, där de faktorer som fokuseras i den em-
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piriska undersökningen är ämnesinnehåll, lärare och undervisningsmetoder. Den i avsnitt 3.3.4 

beskrivna faktorn inflytande kommer att ingå som en del i faktorerna ämnesinnehåll och un-

dervisningsmetoder. Detsamma gäller för faktorn interaktion i klassrummet som kommer att 

ingå som en del i faktorerna lärare, undervisningsmetoder samt klasskamrater och klassrums-

miljö. 

 

I föregående avsnitt presenterades de teoretiska perspektiv som denna C-uppsats vilar på näm-

ligen det sociokulturella samt det konstruktivistiska perspektivet. Kombinationen av dessa, det 

socialkonstruktivistiska synsättet, ska ses som ett metateoretiskt perspektiv som ligger som ett 

raster över C-uppsatsen och detta perspektiv kommer att användas som verktyg för att förstå 

vår empiri. 

 

Den teoretiska modell Lindahl (2003) presenterar om hur en val- och handlingsmodell är i den-

na C-uppsats ett underlag för att ge en större förståelse för att attityder och dess påverkansfak-

torer i skolan endast är en liten del i den komplexa problematiken som handlar om vad det är 

som påverkar en elevs attityder, intentioner och påföljande handlingar. 
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4 Metod 

I detta kapitel redogörs för hur och med vilken metod uppsatsens empiriska studie har genom-

förts samt hur det empiriska materialet har bearbetats och analyserats. Dessutom förs ett reso-

nemang om C-uppsatsens etiska överväganden samt dess reliabilitet och validitet dvs. tillförlit-

lighet. Metoden för den empiriska studien är tematiska kvalitativa forskningsintervjuer. 

4.1  Metodval – kvalitativ forskningsintervju 

På senare år har kvalitativa metoder, inom naturvetenskapsdidaktisk forskning börjat användas 

alltmer. I kvalitativa metoder fås kunskap bäst genom att tränga ner på djupet och skildra olika 

egenskaper och drag hos ett specifikt fenomen. Dessutom fås en fördjupad förståelse av kom-

plexa och komplicerade sammanhang, som svarar på frågorna hur något är, och varför något är 

som det är ( Kvale & Brinkmann 2009, Repstad 1987/2007). De menar vidare att de kvalitativa 

metoderna är flexibla och går att situationsanpassa alltefter undersökningens framskridande, 

man kommer även åt sammanhang som inte syns på en gång utan blir tydligare undan för un-

dan. Med kvalitativa metoder fås en begränsad generaliserbarhet men en djupare förståelse och 

insikt i orsakerna till t.ex. attityder (Osborne m fl 2003). Larsson (2005) menar att det är under-

sökningens syfte, forskningsfrågor, teorier och begrepp som ligger till grund för valet av under-

sökningsmetod. Det övergripande syftet med den empiriska studien är att undersöka vilka fak-

torer i skolan elever själva anser påverkar deras attityder till den naturvetenskapliga undervis-

ningen i biologi och kemi. Ett andra syfte är att undersöka om de anser att något bör förändras i 

den naturvetenskapliga undervisningen i dessa två ämnen för att skapa en positiv attityd till 

dem. 

 

Enligt Steinar Kvale & Svend Brinkmann (2009) är syftet med den kvalitativa forsknings-

intervjun att förstå något från den intervjuades livsvärld utifrån dennes eget perspektiv och det 

är just det som är avsikten i denna C-uppsats. Eftersom vi valt att utgå utifrån elevernas eget 

perspektiv samt att vi på ett djupare plan vill försöka förstå de komplexa och komplicerade 

sammanhang och fenomen, som påverkar elevers attityder, har vi valt att använda oss av halv-

strukturerade forskningsintervjuer centrerade kring ett antal teman s.k. tematiska intervjuer. 

Kvale & Brinkmann (2009) menar att den halvstrukturerade formen innebär att intervjun var-

ken är ett öppet vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär och där intervjun precis som i vårt 

fall utförs enligt en intervjuguide som fokuserar på vissa teman innehållande förslag till frågor. 

I avsnitt 4.5 redogörs mer i detalj för vilka teman och intervjufrågor som behandlas i den empi-

riska studien. 
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4.2 Urval  

Metoden för den empiriska studien är som sagts tidigare tematiska kvalitativa intervjuer. Enligt 

Kvale & Brinkmann (2009) beror antalet nödvändiga intervjupersoner i undersökningen på 

vilket syfte man har med sin undersökning. Han skriver vidare att man i vanliga intervjustudier 

brukar ha 15 ± 10 intervjuer och att det som begränsar antalet är de resurser och den tid som 

finns tillgänglig för undersökningen. I många studier har man använt sig av för många intervju-

er, anser Kvale & Brinkmann (2009), studierna har planerats utifrån ett felaktigt kvantitativt 

antagande – ju fler intervjuer, desto mer vetenskapligt. De menar att många intervjustudier 

istället skulle ha vunnit på att ha ägnat mer tid åt att förbereda och analysera intervjuerna. 

 

Det empiriska materialet bygger på intervjuer med tio elever (6 flickor och 4 pojkar) i årskurs 

nio från två ”vanliga” kommunala skolor i en medelstor svensk kommun i Mellansverige, där 

elevantalet på skolorna är ca 300-350 elever/skola. Antalet intervjuer har valts med hänsyn till 

de argument som Kvale & Brinkmann (2009) nämner ovan, samt att det är just ungdomar i 

årskurs nio som intervjuas. I intervjuer med ungdomar finns risken att informanterna inte ger 

samma mängd information som vuxna skulle göra pga. att de inte känner sig lika bekväma in-

tervjusituationen och att de eventuellt har svårare att svara på intervjufrågorna. Kvale & 

Brinkmann (2009) menar att barn och vuxna lever i olika sociala världar. I Kvale & Brinkmann 

(2009) pekar Eder och Fingerson på det skeva maktförhållande som råder mellan barn och 

vuxna och de framhäver att det i en intervjusituation är viktigt att vara medveten om och ta 

hänsyn till detta. 

 

Urvalet av skolor och elever är ett pragmatiskt bekvämlighetsurval där urvalet skett efter till-

gång på frivilliga elever av båda könen, närheten till skolorna samt att hänsyn tagits till den tids 

och innehållsliga omfattning som begränsar C-uppsatsen. Skälet till att två olika skolor valdes 

ut var för att få variation i intervjusvaren med elever som har olika lärare och olika perspektiv 

på undervisningen. Orsaken till att elever i årskurs nio valdes ut för intervju, var att de sedan 

årskurs sju haft specifik ämnesundervisning i både biologi och kemi och på så vis hunnit bildat 

sig en uppfattning om ämnena, samt att de hunnit bygga upp en attityd och åsikt om den under-

visning de genomlevt i dessa ämnen. 

4.3 Studiens tillförlitlighet 

För att resultaten i en studie ska ha ett vetenskapligt värde måste forskningen ha en hög tillför-

litlighet.  
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När det gäller kvalitetskriterier i kvalitativa studier är Staffan Larsson en auktoritet inom ämnet 

ifråga. Han är professor i vuxenpedagogik vid Linköpings universitet och utnämndes 2003 till 

excellent forskare av Vetenskapsrådet och var 2007/2008 dessutom ledamot av Vetenskaps- 

rådets utbildningsvetenskapliga kommitté. En viktig del av hans arbete är relaterat till tidskrif-

ter och han har publicerat en mängd vetenskapliga artiklar om bl.a. kvalitativa metoder och 

dess kvalitetskriterier i ett flertal internationellt vetenskapligt förankrade tidskrifter (Linkö-

pings universitet 2010).  

 

Steinar Kvale, professor i pedagogisk psykologi, och Svend Brinkmann, professor i allmän 

psykologi och kvalitativa metoder, är båda auktoriteter när det gäller den kvalitativa forsk-

ningsintervjun. De har skrivit böcker som används som studentlitteratur vid olika universitets-

utbildningar och författarna anses vara auktoriteter inom området. 

 

Enligt Staffan Larsson (2005) handlar en studies tillförlitlighet om studien uppfyller vissa kva-

litetskriterier eller inte. Dels menar han att det ska finnas vissa kvaliteter i framställningen som 

helhet. En av dessa kvaliteter är perspektivmedvetenhet vilket kan innebära att studien har god 

kvalitet om forskaren öppet redovisar sin förförståelse t.ex. i form av en presentation av forsk-

ningsläget inom området, samt att forskaren öppet redovisar det teoretiska tolkningsperspektiv 

som används vid analys och tolkning av resultaten i studien (Larsson 2005). Andra kvaliteter 

kan vara att det finns en intern logik i studien som helhet där man i studiens resultatdiskussion 

återkopplar till studiens syfte, forskningsfrågor och tidigare presenterade forskningsresultat. 

Det bör enligt Larsson (2005) råda en harmoni mellan forskningsfrågor, det studerande feno-

menets natur, datainsamling och analysteknik. En annan kvalitet är att studien ska ha ett etiskt 

värde dvs. en vetenskaplig hederlighet vilket enligt Larsson (2005) innebär att forskaren varit 

sanningsenlig och skyddat de informanter som deltagit i studien när det gäller t.ex. konfidenti-

alitet se vidare avsnitt 4.4. 

 

Även kvaliteter i resultaten är viktiga och Larsson (2005) anser att resultaten bör ha en så enkel 

och klar struktur som möjligt. Han menar att det handlar om att utveckla ett resonemang som 

följer en röd tråd där läsaren övertygas och där argumentationen på ett omsorgsfullt sätt är ord-

nad för att underbygga slutsatser eller tolkningar. Dessutom är resultatets innehållsrikedom 

viktigt eftersom en avsaknad av en fyllig beskrivning av en kulturs konkreta vardag och signi-

fikanta innebörder bidrar till att analysen förlorar sitt värde (Larsson 2005).  

 

Kvale & Brinkmann (2009) menar att intervjuaren är det viktigaste forskningsinstrumentet i en 

intervjuundersökning och att det är intervjuförberedelserna, intervjutekniken samt hur intervju-
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erna transkriberats och tolkats som avgör om intervjuundersökningen har en hög tillförlitlighet 

eller inte. Författarna påpekar även att i kvalitativ forskning handlar en studies validitet eller 

giltighet om forskarens förmåga att kontrollera, ifrågasätta och kritiskt granska de egna re-

sultaten samt de teoretiska sammanhang som studien vilar mot. Med detta menar de att valide-

ringen ska integreras i alla steg i forskningsprocessen precis som i fallet med tillförlitligheten 

ovan. 

 

Kvale & Brinkmann (2009) ser intervjun som ett hantverk som intervjuaren måste lära sig ge-

nom övning och beprövad erfarenhet, vilket för vår del kan vara problematiskt eftersom vi inte 

är praktiskt erfarna intervjuare. Efter att vi tagit del av de råd och rekommendationer som både 

Larsson (2005) och Kavle & Brinkmann (2009) presenterar gällande forskningsprocessens och 

intervjuprocessens tillförlitlighet, validitet och vetenskapliga kvalitet, anser vi att vi gjort vad 

som krävs för att den empiriska intervjuundersökningen och föreliggande C-uppsats ska få så 

hög tillförlitlighet, validitet och vetenskaplig kvalitet som möjligt. För att kunna åstadkomma 

detta har vi skribenter tillsammans bearbetat och arbetat fram allt material i C-uppsatsen, i in-

tervjuprocessens olika delar såsom intervjufrågor, intervjustruktur, intervjugenomförandet samt 

vid transkribering och tolkning av intervjuerna. Vid själva genomförandet av intervjun menar 

Kvale & Brinkmann (2009) att det är viktigt intervjuaren ställer kritiska frågor för att pröva 

tillförlitligheten och validiteten i det som intervjupersonen berättar. Detta gäller både det iakt-

tagbara och uttalandets konsekvens. Tillförlitligheten och validiteten ökar då intervjuaren under 

intervjun förmår att klargöra och vidga innebörden av intervjupersonens uttalanden samt för-

mår att presentera tolkningar av det som sagts för att få det bekräftat eller dementerat av inter-

vjupersonen att tolkningen av det som sagts är korrekt. Detta intervjuförfarande eftersträvades 

vid de empiriska intervjuerna för att få så hög tillförlitlighet och validitet som möjligt. Vi har 

även under arbetets gång haft C-uppsatsens syfte, centrala begrepp, forskningsfrågor samt 

forskningsbakgrund i fokus och i uppsatsens olika delar återkopplat till dessa för att erhålla en 

så hög tillförlitlighet och vetenskaplig kvalitet som möjligt. En närmare beskrivning av inter-

vjugenomförandet ges i avsnitt 4.5. 

4.4 Forskningsetiska överväganden 

När det gäller forskningsetik i har Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer (2003) använts 

som utgångspunkt för upplägg och datainsamling. Det ställs fyra etiska krav som forskare har 

att ta hänsyn till i forskningssammanhang nämligen informationskravet, samtyckeskravet, kon-

fidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 
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Informationskravet och samtyckeskravet har tillgodosetts genom att rektor, intervjudeltagare 

och elevernas vårdnadshavare skriftligt, innan intervjuerna genomfördes, blivit informerade om 

C-uppsatsens övergripande syfte, konfidentialitet och nyttjanderätt. Det informerades också om 

att deltagandet var frivilligt och att intervjudeltagarna när som helst hade rättighet att avbryta 

deltagandet fram till dess examensarbetet publicerats. Denna information finns i den tillstånds-

blankett som först delades ut till rektorerna på de två skolorna (se bilaga 1). Efter rektorernas 

samtycke delades samma tillståndsblankett ut till de frivilliga intervjudeltagarna med hjälp av 

en lärare på vardera skolan. Intervjudeltagarna ombads att visa upp tillståndsblanketten för sina 

vårdnadshavare samt att skriva under densamma. Enligt Vetenskapsrådet (2003) räcker det 

dock med rektorernas och intervjudeltagarnas samtycke eftersom alla intervjudeltagare var över 

15 år samt att intervjuinnehållet inte var av speciellt etisk känslig karaktär. Intervjudeltagarna 

fick även en muntlig information om ovanstående i direkt samband med intervjutillfällena. 

 

Konfidentialitetskravet har tillgodosetts genom att alla detaljer om skola, namn samt deltagar-

nas identitet inte ska gå att identifiera. Vi har i uppsatsen använt oss av benämningen E1, E2... 

E10 istället för elevernas egna namn. 

 

Nyttjandekravet har beaktats genom att den insamlade informationen enbart kommer att använ-

das för forskningsändamål i denna C-uppsats. De inspelade ljudfilerna kommer efter att C-

uppsatsen presenterats och godkänts att raderas. 

4.5 Intervjufrågor 

Nedan beskrivs hur intervjufrågorna arbetades fram innan intervjuerna genomfördes. 
 
Intervjufrågorna har utformats utifrån syftet som ligger till grund för C-uppsatsens empiriska 

studie. Dessa intervjufrågor har delats in i två delar vilka avser ämnena biologi och kemi. De 

övergripande huvudfrågorna har utarbetats utifrån studiens två forskningsfrågor, Vilka attityder 

har elever till den naturvetenskapliga undervisningen i biologi och kemi och vilka faktorer i 

skolan är det, enligt eleverna själva, som påverkar deras attityder? samt Vad anser eleverna 

kan förändras i den naturvetenskapliga undervisningen i biologi och kemi för att skapa en po-

sitiv attityd till ämnena? Fokus har lagts på tre teman, som behandlas i huvudfrågorna i inter-

vjuguiden, vilka rör faktorerna ämnesinnehåll, lärare och undervisningsmetoder. Varför vi har 

valt att fokusera på dessa tre teman är att det enligt Osborne m fl (2003) är flera forskare som 

pekat ut just faktorerna ämnesinnehåll, lärare och undervisningsmetoder som betydelsefulla 

påverkansfaktorer till attityder. Intervjuguiden har en halvstrukturerad karaktär med öppna frå-

gor centrerade kring de teman som nyss beskrivits. Intervjuerna är tänkta att inledas med öppna 
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huvudfrågor för att sedan specificeras med följdfrågor som anpassas efter hur intervjusamtalet 

utvecklar sig (se bilaga 2). 

 

Den första övergripande huvudfrågan, i intervjuguiden, Vilka faktorer i skolan tycker du påver-

kar din attityd till ämnet biologi/kemi? har för avsikt att ge eleverna möjlighet att själva komma 

på vilka faktorer som påverkar deras attityd till ämnet. De teman och huvudfrågor som finns i 

intervjuguiden är tänkta att ge de intervjuade eleverna exempel och hjälpa dem att komma på 

vilka faktorer inom skolan som kan påverka deras attityder till ämnena. Med utgångspunkt 

ifrån detta och utifrån intervjudeltagarnas berättelser kommer det i analysavsnitt 4.7 att kon-

strueras fler teman än de som tagits upp i intervjuguiden. Dessa teman är alltså genererade ur 

intervjumaterialet.  

 

Den andra övergripande huvudfrågan Vad anser du kan förändras i biologi-

/kemiundervisningen för att skapa en positiv attityd till ämnet? har som funktion att ta reda på 

vad eleverna själva anser kan göras i undervisningen för att de ska få en positiv attityd till äm-

nena biologi och kemi. 

4.6 Förberedelser och genomförande av intervjuer  

Den empiriska studien genomfördes med hjälp av tematiska kvalitativa forskningsintervjuer 

med tio elever, sex flickor och fyra pojkar, från två skolor i årskurs nio. En första kontakt togs 

med de utvalda skolornas rektorer via e-post för att få deras samtycke till intervjuer med elever 

på skolan. Efter rektorernas samtycke togs kontakt med en lärare på vardera skolan, som om-

bads att med ett så brett urval som möjligt fråga elever, av båda könen i årskurs nio, om de var 

intresserade att delta i intervjuundersökningen. Lärarna delade ut en tillståndsblankett, till de 

frivilliga intervjudeltagarna, innehållande information om C-uppsatsens övergripande syfte, 

konfidentialitet, nyttjanderätt samt information om att deltagandet när som helst kunde avbrytas 

fram till dess examensarbetet publicerats (se bilaga 1). Detta gjordes dels för att eleverna skulle 

få möjlighet och tid på sig att tänka igenom intervjuundersökningen syfte innan intervjutillfäl-

let, men även för att de skulle visa tillståndsblanketten för sina föräldrar samt att därefter skriva 

under densamma för att ge sitt samtycke till intervjun. Tider när intervjuerna skulle genomföras 

med eleverna bestämdes i samråd med respektive lärare.  

 

Intervjuerna utfördes enskilt med eleverna i ett avskilt rum på respektive skola. För att eleverna 

skulle känna sig bekväma och avslappnade i intervjusituationen inleddes intervjuerna med lite 

småprat och fika. Intervjuerna spelades in som digital ljudfil med hjälp av mobiltelefon och tog 

ca 15-20 minuter i anspråk. Vid intervjutillfället informerades och påmindes deltagarna munt-
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ligt om C-uppsatsens övergripande syfte, dessutom tydliggjordes att allt material skulle be-

handlas konfidentiellt och att det var värdefullt med öppenhet och ärlighet. Intervjuerna hade 

en halvstrukturerad karaktär centrerade kring ett antal teman med öppna frågor. Intervjuerna 

inleddes med öppna huvudfrågor för att sedan specificeras med följdfrågor som anpassades 

efter hur intervjusamtalet utvecklade sig (se bilaga 2). 

 

Vid intervjutillfället deltog vi båda två för att på så sätt kompensera att vi inte är erfarna inter-

vjuare och för att eftersträva en så hög tillförlitlighet på intervjun som möjligt (se kapitel 4.3). 

Den ene skribenten tog det huvudsakliga ansvaret för att intervjuguiden följdes och tog störst 

del i den konversation som utvecklades under intervjun, medan den andre registrerade och an-

tecknade den icke verbala kommunikationen, såsom kroppsspråk, tvekan osv. Detta kan enligt 

Repstad (1987/2007) vara en fördel eftersom man då är två som kan hjälpas åt att efter inter-

vjun diskutera tolkningar och uppfattningar av intervjun.  

 

I slutet av intervjuerna fick intervjudeltagarna även tillfälle att lägga till synpunkter som inte 

framkommit tidigare under intervjun. Efter intervjuerna gav samtliga intervjudeltagare sitt sam-

tycke till att eventuellt bli citerade. Efter att intervjun avslutats sammanfattade och antecknade 

vi tillsammans vilka intryck vi fått och hur vi uppfattat intervjun som helhet, både när det gäll-

de det muntliga och det ickemuntliga såsom kroppsspråk osv. Enligt Kvale & Brinkmann 

(2009) är detta en viktig del i att få en bra intervjukvalitet och är även ett viktigt bidrag till det 

efterkommande analysarbetet. 

4.7 Databearbetning och analys 

I detta avsnitt redovisas hur bearbetning och analys av den empiriska studiens insamlade data 

har genomförts. 

 

Intervjuerna transkriberades i stort sett ordagrant till skriven text. Efter den första transkribe-

ringen korrigerades talspråket till ett mer läsvänligt skriftspråk. Talspråket har i möjligaste mån 

bibehållits för att ge rättvisa åt intervjupersonernas språkbruk. Enligt vår mening har de utförda 

språkliga korrigeringarna inte påverkat innebörden i vad som sagts i intervjuerna. Transkribe-

ringarna analyserades sedan på det sätt som beskrivs nedan. 

 

Varje enskild intervju kodades och skrevs ut med en specifik färg under bearbetningen av data, 

för att bättre kunna åtskilja de olika individernas utsagor. Innehållet i intervjuerna har analyse-

rats utifrån de teman som tidigare presenterats, nämligen ämnesinnehåll, lärare och undervis-

ningsmetoder. Förutom dessa tillkom ytterligare tre teman utifrån de intervjuade elevernas ut-
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sagor. Dessa tre materialgenererade teman har fått benämningarna klasskamrater, klassrums-

miljö och övriga faktorer. De olika temana markerades i intervjuerna genom att de ringades in 

med linjer i olika färger och former. På så vis underlättades analysarbetet gällande vad olika 

elever sagt om ett särskilt tema. De olika temana kategoriserades för att sedan kunna analyseras 

tema för tema. I kommande kapitel presenteras de resultat som erhållits utifrån de analyserade 

intervjuerna.
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5 Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultat från den empiriska intervjustudien. I följande resultatanalys 

kommer, som vi tidigare nämnt, det socialkonstruktivistiska perspektivet att användas som 

verktyg för att förstå vår empiri. Detta innebär att intervjudeltagarnas utsagor ska ses som soci-

ala konstruktioner som är bestämda av den kultur och det sammanhang som intervjudeltagarna 

varit delaktiga i. Även de tolkningar vi som forskare bidrar med bör ses som sociala konstruk-

tioner. I analysarbetet samverkar därför intervjudeltagarnas sociala konstruktioner med våra 

egna sociala konstruktioner dvs. med våra egna förkunskaper. 

 

Det empiriska materialet i föreliggande C-uppsats bygger på intervjuer med tio elever (6 flickor 

och 4 pojkar) i årskurs nio från två ”vanliga” kommunala skolor i en medelstor svensk kom-

mun i Mellansverige. Istället för elevernas namn används benämningarna E1, E2…E10, efter-

som elevernas riktiga namn inte ska gå att identifiera. 

 

Strukturen i detta kapitel ser ut på följande sätt. Undersökningens två övergripande huvud-

frågor presenteras, vilka utgår från C-uppsatsens två forskningsfrågor (se avsnitt 4.5 Intervju-

frågor). Under respektive övergripande huvudfråga, rubrik 5.1 och 5.2, presenteras de olika 

teman som konstruerats efter intervjudeltagarnas svar, samt resultaten som erhållits för ämnet 

biologi respektive ämnet kemi. I de citat som redovisas anger punkterna (…) i slutet på en me-

ning en tyst paus, eller en fortsättning på föregående talares mening då de står i början av en 

mening.  

5.1 Vilka faktorer i skolan tycker du påverkar din atti tyd till ämnet? 

Förutom faktorerna/temana ämnesinnehåll, lärare och undervisningsmetoder som kan påverka 

elevers attityder till ämnena biologi och kemi, anger de intervjuade eleverna även andra fakto-

rer/teman såsom klasskamrater, klassrumsmiljö och övriga faktorer .  

5.1.1 Ämnesinnehåll 

Biologi 

Ämnesinnehåll är en faktor som de flesta intervjudeltagare uppfattar som något som kan påver-

ka deras attityder till ämnet biologi. Elevernas attityder till ämnesinnehållet i biologi visar sig 

vara mest positiva. De flesta anser att innehållet i biologiundervisningen är ganska roligt och 

intressant och att det inte är särskilt svårt att lära sig. Även om eleverna anser att biologi är 

okej, upplever många också att ämnet kan vara tråkigt ibland. På frågan varför de intervjuade 
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eleverna anser att ämnesinnehållet är tråkigt uppgavs svar såsom att det är svårt att förstå, att 

det är mycket fakta att ta in eller att det blir tråkigt pga. att mycket av innehållet är enahanda 

och likartat. En elev svarade att hon tycker ämnet är tråkigt för att hon helt enkelt inte tycker 

om läraren i ämnet. Nedan visas exempel på vad eleverna anser: 

 
E4: Ämnesinnehållet är ganska bra och roligt. Jag är inte så negativ 

till biologi. 
 
E9:   Jag tycker det är intressant men det är mycket likadant. 
 
E10: …men det är så många komplicerade ord och man får inte direkt 

inte någon bra förklaring av dom. 
 
Intervjuaren:  Varför tror du att du tycker det är tråkigt? Vad är det som gör att 

du tycker det är tråkigt? 
E5:   (funderar) 
Intervjuaren:  Beror det på hur läraren är?  
E5:  Ja, jag tycker inte om läraren. 
 

Eleverna tillfrågades även om de har möjlighet att påverka ämnesinnehållet i undervisningen. 

Större delen av de intervjuade svarar att de till viss del har möjlighet att påverka innehållet, 

medan ett fåtal anser att de inte har möjlighet att påverka innehållet. Andra svarar att de kan 

framföra sina önskemål angående undervisningsinnehållet, men att det sällan förekommer ef-

tersom eleverna i det tysta tar hänsyn till att lärarna redan har en plan att följa. Eleverna anser 

också att lärarna förmodligen vet bäst vilket innehåll som bör finnas i undervisningen. Elevsva-

ren kan se ut på följande sätt: 

 
Intervjuaren:  Har du som elev möjlighet att påverka innehållet i 

undervisningen? 
E8:  Ja, det har man väl egentligen men samtidigt… jag tror inte det 

är någonting man gör egentligen utan… nu ska vi börja jobba 
med det här – ja ok, då gör man det… så det är ingenting som 
man direkt – ja men kan vi inte göra det här istället. Jag tror att 
man kan göra det och det kanske är så att läraren – vi kanske kan 
planera om lite och så. Egentligen är det ingenting som man  
faktiskt gör. 

 

Inom temat innehåll tas även elevernas attityder till läroböckerna upp. Även här är de flesta 

intervjudeltagarna positiva till läroböckerna i ämnet biologi. Böckerna är helt okej och inte 

särskilt svåra att förstå. Det enda negativa som nämns angående böckerna är att de upplevs som 

gamla och att eleverna därför önskar mer uppdaterade läroböcker. 

 

Kemi 

Vad gäller elevernas attityder till ämnet kemi råder delade meningar bland intervjudeltagarna. 

En del elever tycker att kemi är ett intressant och roligt ämne medan andra upplever ämnet som 

svårt och tråkigt. Vissa elever anser att innehållet är svårt men att ämnet ändå är intressant. På 
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frågan varför kemi är roligt svarar en elev att det beror på att ämnet är lite svårare och att det är 

roligare med utmaningar. En av eleverna som tycker om kemiinnehållet anger ämnets praktiska 

innehåll, såsom laborationer, som en orsak till varför ämnesinnehållet är populärt. Denna elev 

upplever laborationer som ett roligare och mer spännande sätt att lära sig på, vilket flertalet av 

eleverna håller med om. Även om många av eleverna har något positivt att säga om kemiäm-

net, har elever med negativ attityd till ämnet mer att berätta. De upplever ämnet som tråkigt och 

enformigt pga. att ämnesinnehållet är svårt att förstå, eftersom det är mycket att ta in och kom-

ma ihåg med alla svåra begrepp och små detaljer. En annan orsak till att eleverna upplever äm-

net som svårt är ämnets höga abstraktionsnivå. En elev berättade att för att förstå ett fenomen 

behöver eleven se det som ska förstås, men att detta är svårt eftersom kemiska fenomen är svå-

ra att se med blotta ögat, och därför har eleven svårt med förståelsen. Eleverna anser sig ha 

svårigheter att relatera kemiämnet till sin vardag, vilket också påverkar deras förståelse och 

attityder till ämnet. En elev som absolut inte tycker om ämnet kemi berättar att orsaken till det-

ta är att eleven upplever kemiämnet som skrämmande med alla kemikalier och säkerhetsföre-

skrifter. Nedan visas några exempel på vad eleverna anser om innehållet i ämnet: 

 
Intervjuaren:  Vad tycker du om innehållet i kemiundervisningen?  
E2:    Jag tycker att det är roligast.  
Intervjuaren:  Är det roligare än biologi? 
E2:   Ja.   
Intervjuaren:  Varför då? 
E2:  Där får du göra laborationer ibland och bygga molekyler. Det 

tycker jag om. 
 
E10:  Jag vill liksom kunna se för att förstå, och det är svårt att se  

atomer om man inte typ gör någonting kanske... jag kan inte 
kemi överhuvudtaget. 

Intervjuaren: Så du tycker det är svårt. Är det intressant då även fast det är 
svårt? 

E10:   Ja det är det. 
 

I likhet med ämnet biologi säger eleverna att de bara till viss del eller inte alls kan påverka äm-

nesinnehållet i kemi. Eleverna uppfattar ämnesinnehållet som förutbestämt och att lärarna kan-

ske någon enstaka gång kan ge eleverna valmöjligheter beträffande innehållet i ämnet. 

 

Även om eleverna anser att ämnet kemi är svårt är de mycket positiva till läroböckerna. De 

beskriver böckerna som roliga med förklarande text och beskrivande bilder, vilket gör böcker-

na lätta att förstå. De anser dock att böckerna är lite gamla och utslitna. 

5.1.2 Lärare 

Biologi och kemi 

Läraren är en väldigt viktig faktor som samtliga intervjudeltagare uppfattar som något som kan 

påverka deras attityder till ämnena biologi och kemi. Elevernas attityder till lärarna visar sig 
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vara mest positiva med något enstaka undantag. Det som påverkar elevers attityder såsom lära-

res egenskaper, förhållningssätt och kunskaper mm. är desamma oavsett om läraren undervisar 

i biologi eller kemi. Därför görs ingen åtskillnad mellan ämneslärarna vid beskrivningarna som 

följer. 

 

Flertalet av eleverna anser att det är väldigt viktigt att lärare har en bra interaktion och kommu-

nikation med sina elever för att ge dem en bra attityd till ämnet. De anser även att den optimale 

läraren ska vara sig själv, vara öppen, lugn, glad, skämtsam och trevlig samt vara rättvis och 

omtänksam och behandla alla elever på ett rättvist och likvärdigt sätt. Elevsvaren kan se ut på 

följande sätt: 

E1:  Biologilärare ska vara… alla lärare ska vara glada och lugna. En 
bra lärare ska kunna prata inför en grupp, förklara och… 

Intervjuaren:  … kunna kommunicera med er på ett bra sätt kanske? 
E1:  Ja, en bra lärare ska kunna kommunicera med oss femtonåringar 

på ett bra sätt.  
        
Intervjuaren:  Hur tycker du att en biologilärare ska vara?  
E2:   Hjälpa eleverna lika mycket, så att det blir rättvist. 
 
E8:  … hon gör det på ett väldigt bra sätt också, hon skämtar med dig 

och det blir jättekul, man kan skratta på hennes lektioner och ja, 
det är jättebra.  

Intervjuaren:  Hon har en bra kommunikation med er så att säga? 
E8:   Ja, jättebra är det. 
 
Intervjuaren:  Hur ska en biologilärare vara då? 
E9:   Öppen, och inte bara… vara sig själv… 

 

Dessutom betonar eleverna vikten av att läraren är kunnig i och positiv till sitt ämne och att 

läraren även ska ha en bra förmåga att engagera eleverna och få dem intresserade av ämnet. 

Även lärarens förmåga att strukturera undervisning och information på ett bra och logiskt sätt 

är viktigt, detta för att eleverna vill få möjlighet att kunna ta till sig undervisningen på ett opti-

malt sätt och få en så positiv attityd till ämnet som möjligt, vilket kan utläsas utifrån följande 

intervjuutdrag: 

Intervjuaren:  Så det är viktigt att läraren har bra kunskap i sitt ämne? 
E1:  Ja det är klart. Man märker ju om en lärare kan innehållet eller 

om de bara läser innantill. 
 

E3:  Hittills tycker jag att vi har haft väldigt bra lärare. Men jag tyck-
er att de ska vara positiva till ämnet, alltså vara väldigt intresse-
rade själva och gå in för det. Kanske försöka lära ut på ett skämt-
samt vis, som får folk att liksom inte tappa intresset och fokusera 
mer. För det har jag märkt att nästan alla har gjort, att de gärna 
har tagit upp lite folk från klassen som fått komma upp själva 
och skämtat lite och sådär. Haft lite kul kommentarer på vissa, 
vissa saker i biologin kan vara rätt roliga och komiska. 

Intervjuaren:  De försöker lära ut på ett roligt sätt så man blir intresserad.  
E3:   Precis. 
 
E4:  Lärare ska vara bra, veta vad de pratar om. Kunna prata högt så 

att alla förstår och förklara bra. Det är ganska viktigt.  
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Intervjuaren:  Vad har du för erfarenheter av läraren i biologi? Hur anser du att 

en biologilärare ska vara? 
E10:  Han ska inte vara för ”snurrig” som den vi har nu. Han blandar 

ihop liksom vad han gör och olika papper och sådär. 
 

 
Sammanfattningsvis kan sägas att de flesta av de intervjuade eleverna anser att de 

har duktiga och bra lärare i ämnena biologi och kemi men att det finns vissa färdig-

heter, nämnda ovan, en bra lärare bör ha för att bättre kunna ge sina elever en bra 

attityd till ämnena ifråga. 

5.1.3 Undervisningsmetoder 

Biologi 

Gällande undervisningsmetoderna i ämnet biologi uppger alla intervjudeltagarna genomgångar 

på tavlan som den dominerande undervisningsmetoden. Denna metod varvas ofta med instude-

ringsfrågor baserade på ämnets läroböcker. Några enstaka elever anser att undervisningsmeto-

derna är varierande, medan de flesta inte anser det. Metoder såsom laborationer, film, grupp-

arbeten, diskussioner och exkursioner är enligt eleverna enbart sporadiskt förekommande i un-

dervisningen.  

 

Frågan med vilka undervisningsmetoder eleverna anser att de lär sig bäst med, ger ett varia-

tionsrikt resultat och detta är starkt individbundet. Varje elev har sin egen metod med vilken de 

lär sig bäst, vilket dessa urval av elevsvar visar:  

 
E4:  När han går igenom på tavlan, då kan man anteckna själv så att 

man förstår. Man kan ju läsa efter så att man får ännu mer infor-
mation. 

 
E3:  Jag lär mig nog bäst när vi har instuderingsfrågor, tror jag. För 

då får jag tänka, och så får jag bläddra en gång till och en gång 
till tills jag förstår.   

 
E1:   Att få prata. 

 
En del elever får optimalt lärande genom att läsa mycket i läroboken, andra genom grupp-

arbeten eller laborationer. Vissa anser att det är bättre att arbeta och tänka på egen hand medan 

andra lär sig genom att diskutera med andra. För vissa elever är det teoretiska viktigt för inlär-

ningen medan det praktiska passar andra bättre. Instuderingsfrågor, anteckningar, repetition, 

redovisningar, lyssna samt föreläsningsunderlag är andra metoder som nämns. Vissa metoder 

anses lättare att koncentrera sig på, andra metoder hjälper eleverna med repetition vilket under-

lättar inlärningen. Andra metoder får eleverna att tänka efter själva och därför kommer de ihåg 
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bättre. Något som är återkommande hos många elever är att de önskar en variationsrik under-

visning vilket följande elevsvarsexempel visar: 

 
E5:   Det är olika. Men, lite av varje skulle vara bättre. 
 
E9:  Jag tycker att han tar en liten del av varje så att man inte bara 

håller sig till en metod. 
 

Detta kan enligt vår mening tolkas som att eleverna efterfrågar en mer variationsrik undervis-

ning pga. att de genom variation lär sig på ett mer optimalt sätt ( se vidare avsnitt 5.2). 

  

Även när det gäller undervisningsmetoderna anser sig eleverna inte ha någon påverkansmöjlig-

het. Lärarna kan ge förslag på metoder som kan användas i undervisningen och som eleverna 

har att välja på. En del elever ser heller inget behov i att påverka undervisningsmetoderna efter-

som de är nöjda med undervisningen som den är. Ofta tänker inte eleverna på att de själva kan 

påverka undervisningen. 

 

Kemi 

I likhet med ämnet biologi är det genomgångar på tavlan som är den dominerande undervis-

ningsmetoden i kemiundervisningen. Det som skiljer ämnena åt vad gäller undervisnings-

metoder är förekomsten av fler laborationer i kemiämnet. Dessutom anser de intervjuade ele-

verna att det diskuteras mer på kemilektionerna. Förekomsten av laborationer i undervisningen 

anses som positivt hos samtliga intervjudeltagare. Laborationerna betraktas som spännande och 

roliga inslag i ett ämne som eleverna annars kan uppleva som svårt. Även om eleverna gillar 

laborationerna, är det vissa som saknar uppföljning av dessa. Eleverna anser också att lärarna är 

dåliga på att visa helhetsbilden med laborationerna, vilket detta utdrag visar: 

Intervjuaren:  Har ni några laborationer i kemin? 
E7:   Ja, de har vi ju, men de känns irrelevanta i liksom själva… 
Intervjuaren:  Följs de inte upp, laborationerna?  
E7:  Nej, man gör dem, sen liksom… hänger man inte med på varför 

man gjorde laborationen då ger det inget… 
Intervjuaren:  Ni får liksom ingen förklaring? 
E7:   Nej.  
Intervjuaren:  Läraren tar inte upp det vid någon senare lektion att…   
E7:   Nej, inte att det blev sådär.  
Intervjuaren:  Ni skriver inga labbrapporter?  
E7:  Det gjorde vi i sjuan och åttan, men det gör vi inte längre, så det 

fattar jag heller inte varför. Vi får några frågor om varför det 
blev så. Det var bättre när vi fick skriva själva… 

Intervjuaren:  Då var man tvungen att klura ut vad det var som hände egentli-
gen och varför?  

E7:  Ja. Det var lite mer att man skulle skriva själv, typ om vad man 
hade i och vad man gjorde. Det blev en bättre helhetsbild. 

 
Utdraget från denna intervju visar att eleven tycker att laborationerna är irrelevanta på grund av 

avsaknaden av en helhetsbild där eleven bättre skulle förstå genomförandet av laborationen och 
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varför laborationen blev som den blev. Här anser eleven att labbrapportskrivning är ett bra sätt 

för att bättre kunna se helheten. De elever som uppger att de har labbrapportskrivning i under-

visningen är positiva till denna metod.  

 

De undervisningsmetoder i ämnet kemi eleverna anser lära sig bäst med är samma metoder som 

eleverna nämner angående ämnet biologi. Elevernas möjligheter att påverka undervisnings-

metoderna i kemi anses även här av eleverna vara måttliga.  

5.1.4 Klasskamrater 

Biologi och kemi 

Flera av eleverna anser även att klasskamrater kan vara en faktor som påverkar deras attityder 

till ämnena. Elev E9 har följande åsikt: 

 
Intervjuaren: Är det någon annan faktor som kan påverka? 
E9: Ja, klassen. Vad man hamnar i för klass. Om det är en klass som 

många bara sitter och…slöar… 
Intervjuaren: …hur kompisarna är helt enkelt…vad kompisarna har för inställ-

ning till ämnet? 
E9: Ja. I vår klass är det många som försöker och sådär, det är inte 

många som sitter och slöar… 
Intervjuaren: Alla försöker i alla fall? 
E9: Ja, exakt.  
 

Den intervjuade eleven anser att attityder till ämnena kan bero på vad för klass man hamnar i. 

Utifrån denna intervjusekvens tolkar vi att eleven anser att attityderna kan bero på vad 

klasskamraterna har för inställning till ämnena. Enligt eleven kan man hamna i en klass där 

”många bara sitter och slöar” och där elevernas attityder då kan tänkas vara negativa till ämne-

na, eller så hamnar man i en klass där det finns ”många som försöker” och där elevernas attity-

der förmodligen är mer positiva. Detta synsätt bekräftas även av elev E3: 

 
E3: …vad kompisar till exempel tycker om lärare. Om en kompis säger 

att du den här läraren är ju helt vrickad hur kan man ge mig IG när 
jag liksom är så här och så. Men sen får man liksom inte känna att 
man inte får vara duktigare än kompisen heller, för då kan de vara 
sur på en, att man tycker emot den. 

 
Denna elev anser också att kompisar i klassen påverkar vad man tycker om ett ämne. Enligt vår 

tolkning verkar grupptryck i klassammanhang ha stor påverkan vad gäller attityder till ett 

ämne. 
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5.1.5 Klassrumsmiljö  

Biologi och kemi 

Klassrumsmiljön är även den en bidragande faktor till elevers attityder till ämnena biologi och 

kemi. En elev med positiv attityd till de båda ämnena kommenterar den fysiska miljön i klass-

rummet på följande sätt: 

E3: …Sen inne i biologirummet så är det väldig kul med mycket miljö 
och så. Just i vår biologisal är det glasskåp med fåglar och sånt i, 
och det är väldigt inspirerande och så. 

 
Eleven anser här att den inspirerande miljön i klassrummet bidrar positivt till elevens attityder 

till ämnet biologi. Klassrumsmiljön kan även ha en negativ påverkan gällande elevers attityder. 

Följande är ett exempel på detta:  

 

Intervjuaren:  Vilka faktorer i skolan tycker du påverkar din attityd till ämnena? 
E6:   Jag tror det kan vara för att det är stökigt. 
Intervjuaren:  Att det är stökigt? 
E6:  Stökigt i klassrummet. Folk har såhär förutfattade meningar att 

det ska vara svårt.   
 
Denna elev utgår ifrån att elevernas attityder till ämnena kan vara negativa på grund av en stö-

kig klassrumsmiljö där stökigheten beror på bristande uppmärksamhet som i sin tur beror på att 

eleverna har förutfattade meningar om att ämnet ska vara svårt. De ser inga möjligheter till att 

förstå och ger därför inte ämnet en chans. Istället för att koncentrera sig på ämnet och arbets-

uppgifter läraren föreslår gör man något annat, vilket kan bidra till en stökig klassrumsmiljö. I 

detta fall avser klassrumsmiljön mer interaktionen mellan individer och inte den fysiska miljön 

som i exemplet ovan. 

5.1.6 Övriga faktorer 

Biologi och kemi 

Utöver de av eleverna mest omtalade faktorerna ämnesinnehåll, lärare, undervisningsmetoder, 

klasskamrater och klassrumsmiljö nämns också övriga faktorer vilken innefattar faktorerna 

planering, organisation och andra ämnen.  

 

Vad gäller planering anser den elev som nämner denna faktor att uppdelningen av ämnena är 

problematisk. De naturvetenskapliga ämnena biologi, kemi och fysik har på skolan delats upp i 

fem-veckors-perioder, där eleverna under fem veckor har biologi och därefter fem veckor kemi 

o.s.v. Eleven anser att denna planering resulterar i att denne glömmer bort vad de gjort i ämnet 

till nästa gång de har samma ämne. 
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Hur skolan är organiserad påverkar elevernas attityder. De anser att klasserna får olika förut-

sättningar eftersom skolans olika arbetslag har skilda arbetssätt. De elever som diskuterade 

detta anser att alla elever bör ha samma förutsättningar även om det är olika arbetslag som ar-

betar med dem. Eleverna är väl medvetna om att varje lärare har sitt sätt att undervisa på, men 

att lärare från olika arbetslag bör samarbeta mer för en rättvisare undervisning. Denna skillnad i 

förutsättningar har, enligt eleverna, bidragit till att den ena klassen har mer negativa attityder 

till ämnena biologi och kemi än den andra klassen. 

 

Även andra ämnen nämns som påverkansfaktor till elevers attityder. De ämnen som nämns är 

idrott och hemkunskap. Eleven anser att dessa ämnen har med biologi och kemi att göra, att de 

hör ihop. Denna elev ser dessa fyra ämnen i ett sammanhang. Vad eleverna har för attityder till 

ämnena idrott och hemkunskap påverkar elevernas attityder i biologi och kemi. 

5.2 Vad anser du kan förändras i undervisningen för att skapa en positiv attityd till 

ämnet? 

Efter att de intervjuade eleverna fått svara på frågan vilka faktorer inom skolan som påverkar 

deras attityder till ämnena biologi och kemi, fick de frågan vad de anser kan förändras i  

biologi- och kemiundervisningen för att de ska få en positiv attityd till dessa ämnen. 

5.2.1 Ämnesinnehåll 

Biologi 

De flesta av de intervjuade eleverna är nöjda med ämnesinnehållet i undervisningen och ser 

ingen orsak till att något behöver förändras. Anledningen till att eleverna är nöjda är dels att de 

accepterar att ämnesinnehållet redan är förutbestämt enligt kursplan och lärare, samt att de an-

ser att innehållet stämmer bra överens med deras egna föreställningar om vad ämnet biologi bör 

innehålla. Det enda som nämns är att om möjligt försöka göra innehållet ännu roligare och in-

tressantare, samt att läroböcker och annat undervisningsmaterial skulle kunna vara mer uppda-

terade.  

 

Kemi 

Även i ämnet kemi är eleverna nöjda med ämnesinnehållet, fastän de anser att ämnet är svårt. 

Att eleverna anser ämnesinnehållet i kemi är svårt och att det kan påverka elevernas attityder 

till ämnet negativt, är en problematik som blir synlig i intervjuerna. Men eleverna har svårt att 

se hur denna problematik ska kunna lösas. 
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5.2.2 Lärare 

Biologi och kemi 

Eftersom de flesta av eleverna är nöjda med lärarna i ämnena biologi och kemi anser de inte att 

det finns så mycket som behöver förändras. Det som dock nämns av några av eleverna är att en 

del lärare bör ha bättre ämneskunskaper, att de ska stressa mindre samt att de ska vara tydligare 

i kommunikationen med eleverna och ha en bättre struktur i undervisningen, vilket följande 

exempel visar: 

 
E1:  Biologilärare ska vara… alla lärare ska vara glada och lugna. 
Intervjuaren: Du vill inte ha någon lärare som visar att de känner sig för stres-

sad och så? 
E1: Nej, eller hur? Den lärare vi har nu tycker jag nästan jäktar upp 

sig så mycket så att man… 
Intervjuaren:  … du menar att det smittar av sig på er? 
E1: Ja, lite så. Arbetssättet är bra men man blir… jaa… jag vet 

inte… 
Intervjuaren:  … stressad kanske… 
E1:   Ja lite sådär… 
 

5.2.3 Undervisningsmetoder 

Biologi 

Vad eleverna anser skulle kunna förändras i biologiundervisningen för att skapa en positiv atti-

tyd till ämnet är även att variera undervisningsmetoderna. Utifrån intervjusvaren kan fastställas 

att olika elever lär sig optimalt med olika undervisningsmetoder, vilket tydligt talar för en vari-

erad undervisning för att täcka så många utav de olika elevernas behov som möjligt. Till exem-

pel kan elevernas attityder till blockläsning skilja sig åt. Antingen anses blockläsningen bidra 

till en mer sammanhängande metod där det är lättare att hinna med och komma ihåg olika mo-

ment i undervisningen, eller tvärtom att denna metod anses bidra till att eleverna efter ett block 

glömmer bort moment i undervisningen.  

 

Flera elever anger att mer praktiskt arbete såsom laborationer i undervisningen skulle kunna 

bidra till en mer positiv attityd till ämnet, eftersom laborationer anses vara roliga och lärorika. 

Det anses också att undervisningen mer borde knyta an till elevernas verklighet för att på sätt 

åstadkomma en mer positiv attityd till ämnet. En elev uttrycker t.ex. frustration över att klassen 

under en lektion om alkohol och narkotika fick se en film om en knarkares liv och fall. Eleven 

anser denna film vara skräckpropaganda, och tycker att det hade varit bättre att se en film som 

inte bara baseras på hälsoaspekten utan även på vilka konsekvenser gällande dumt beteende 

och våldshandlingar som ungdomar kan råka ut för då de är berusade. 
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Kemi 

Liksom i ämnet biologi tycker eleverna att en varierad kemiundervisning är vad som krävs för 

att skapa en positiv attityd till ämnet. Eftersom många anser att ämnet är svårt, tycker de att det 

är mycket viktigt med ordentliga genomgångar. Dessa genomgångar ska enligt eleverna gärna 

vara roliga och väl strukturerade för att de ska förstå på ett bra sätt.  

5.3 Sammanfattning – resultat 

Sammanfattningsvis så beskrivs faktorerna ämnesinnehåll, lärare, undervisningsmetoder, 

klasskamrater, klassrumsmiljö och övriga faktorer såsom planering, organisation och andra 

ämnen som faktorer eleverna anser kan påverka deras attityder till ämnena biologi och kemi. 

 

Intervjudeltagarna har en övervägande positiv attityd till biologiämnet och ämnet rangordnas 

på den övre halvan av alla sexton ämnen man läser i årskurs nio av sju av eleverna, medan tre 

elever har en lägre rangordning. Innehållsmässigt anses ämnet vara roligt och intressant och 

inte så svårt att lära sig, även fast ett fåtal elever tycker det är tråkigt och lite svårt. När det 

gäller attityder till kemi förekommer blandade åsikter där vissa är positiva till ämnet och äm-

nesinnehållet medan andra anser det abstrakt, krångligt och enformigt. Av fem elever rang-

ordnas kemiämnet på den övre halvan av alla sexton ämnen man läser i årskurs nio, medan de 

resterande fem har en lägre rangordning. De flesta av eleverna anser sig ha möjlighet att kunna 

påverka ämnesinnehållet i både biologi och kemiundervisningen men eftersom de förlitar sig på 

att läraren vet bäst vilket innehåll undervisningen ska ha, förekommer sällan någon elevpåver-

kan.  Eleverna är överlag nöjda med läroböckerna i de båda ämnena även om de anses lite för 

gamla och utslitna. 

 

En viktig påverkansfaktor till attityder är, enligt eleverna, ämneslärarna. Elevernas attityder till 

lärarna i biologi och kemi visar sig vara mest positiva med något enstaka undantag. Eleverna 

betonar att det finns vissa färdigheter en bra lärare bör ha för att kunna ge elever en bra attityd 

till ämnet och undervisningen. Några exempel är att den optimale läraren bör ha en bra kom-

munikation och interaktion med eleverna, ha bra ämneskunskaper, ha en bra struktur på under-

visningen, ha personliga egenskaper såsom glatt humör och vara trevlig, lugn, rättvis och om-

tänksam och behandla alla elever på ett likvärdigt sätt, där de personliga egenskaperna enligt 

vår tolkning kan sammanfattas som att läraren bör ha en bra social kompetens. 

 

Den dominerande undervisningsmetoden i de två ämnena, enligt eleverna, är traditionell kate-

derundervisning som varvas med instuderingsfrågor. Undervisningsmetoder såsom laboratio-

ner, film, grupparbeten, exkursioner och diskussioner är enbart sporadiskt förekommande,  
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förutom i kemi där lite fler laborationer förekommer. Elevernas möjligheter att kunna påverka 

undervisningsmetoderna i biologi och kemi anses av eleverna vara måttliga. De flesta av ele-

verna anser att undervisningsmetoderna inte är speciellt varierande samtidigt som det fram-

kommer att eleverna konstruerar och tar till sig kunskap på väldigt olika sätt. Detta kan, enligt 

vår mening, tolkas som om eleverna efterfrågar en mer varierad undervisning för att de på så 

sätt ska kunna lära sig bättre och få en bättre attityd till ämnet. 

 

Klasskamrater är en påverkansfaktor som elever anser kan påverka vilken attityd de får till ett 

ämne. De menar att klasskamraters attityder både positiva och negativa kan ”smitta av sig” på 

andra elever i dess närhet i t.ex. en klass. Även klassrumsmiljön kan, enligt eleverna, påverka 

attityderna till ett ämne och då menade de både den fysiska klassrumsmiljön (möblemang, om-

bonad trivsel) och den miljö där interaktionen och kommunikationen mellan människorna i 

rummet kan bidra till antingen lugn och harmoni eller en rörig och stökig miljö. 
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6 Diskussion 

Detta kapitel inleds med en diskussion och analys av den empiriska intervjustudiens resultat i 

förhållande till C-uppsatsens syfte och forskningsfrågor. Studiens resultat jämförs även med 

tidigare forskningsresultat som presenterats i bakgrundskapitlet. Därefter förs en självkritisk 

metoddiskussion angående metodval osv. Kapitlet avslutas sedan med egna reflektioner och 

didaktiska funderingar kring studien, samt förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt diskuteras och problematiseras resultaten utifrån C-uppsatsens syfte samt dess 

två forskningsfrågor:  

1. Vilka attityder har elever till den naturvetenskapliga undervisningen i biologi och kemi 

och vilka faktorer i skolan är det, enligt eleverna själva, som påverkar dessa attityder?  

2. Vad anser eleverna kan förändras i den naturvetenskapliga undervisningen i biologi 

och kemi för att skapa en positiv attityd till ämnena? 

 

Avsnittet struktureras utifrån de teman som presenterats i resultatkapitlet. 

 

Intervjustudiens resultat visar att flertalet av de intervjuade eleverna har en övervägande positiv 

attityd till biologiämnet medan attityderna när det gäller kemiämnet är mer differentierade. 

Biologiämnet rangordnas på den övre halvan av alla de sexton ämnen, man läser i årskurs nio, 

av sju av studiens elever medan tre elever anger en lägre rangordning. Detta kan jämföras med 

kemiämnet som av fem elever rangordnas på den övre halvan, medan resterande fem anger en 

lägre rangordning. Detta är en markant skillnad från tidigare forskningsresultat där man både i 

TIMSS 2007 (Skolverket 2008) och Lindahl (2003) kommit fram till att flertalet elever rang-

ordnar de naturvetenskapliga ämnena lägre än andra ämnen i skolan. Denna markanta rangord-

ningsskillnad kan, enligt vår mening, dels bero på att det i föreliggande intervjustudie deltagit 

färre elever än i t.ex. TIMSS 2007 (Skolverket 2008) och Lindahl (2003) men det kan även 

bero på att man just på dessa skolor i just denna kommun lyckats med att väcka elevernas lust, 

nyfikenhet och intresse för den naturvetenskapliga undervisningen. Att kemiämnet rangordnas 

lägre än biologiämnet överensstämmer med de resultat Lindahl (2003) kom fram till i sin stu-

die. 
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6.1.1 Ämnesinnehåll 

Resultaten i intervjustudie visar att de flesta elever uppfattar ämnesinnehållet i biologi som 

ganska roligt och intressant samt relativt lätt att lära sig, även fast ett fåtal elever tycker det är 

tråkigt och lite svårt. Att innehållet är tråkigt beror, enligt eleverna, dels på de föråldrade läro-

böckerna, förståelsesvårigheter, den stora mängden fakta samt att innehållet upplevs som ena-

handa och enformigt. Gällande kemiinnehållet finns både positiva och negativa åsikter. Det 

negativa anses vara innehållets enformighet, svårighetsgrad samt dess höga abstraktionsnivå 

och svaga verklighetsanknytning. Resultaten visar även att större delen av de intervjuade ele-

verna anger att de till viss del har möjlighet att påverka ämnesinnehållet, i biologi och kemi, 

men att detta inte är vanligt förekommande. Detta eftersom eleverna anser att lärarna är tvung-

na att följa kursplanen och att de förmodligen vet bäst vilket innehåll som bör finnas i under-

visningen. Eftersom de flesta av eleverna, i föreliggande intervjustudie, är nöjda med ämnesin-

nehållet i ämnena biologi och kemi anser de inte att det finns så mycket som behöver förändras. 

Det enda de möjligen vill förbättra är att göra ämnesinnehållet mer roligt och intressant och att 

läroböckerna bör uppdateras för att de anses föråldrade och omoderna. 

 

Ovanstående resultat skiljer sig från vad t.ex. Lindahl (2003) presentat, nämligen att mer än 

hälften av eleverna i hennes studie har lust att lära naturvetenskap men är kritiska mot innehål-

let i ämnena. Lindahl menar vidare att eleverna har svårt att förstå meningen med ett visst äm-

nesinnehåll eftersom de har svårt att se helheten och sammanhangen i undervisningen. Svårig-

heten att se helheten och sammanhangen stämmer, enligt vår mening, bra överens med den 

svaga verklighetsanknytning som i föreliggande intervjustudie nämns som en kritik mot ämnes-

innehållet och som även konstaterades i NOT- projektet 1994 (Lindahl 2003). Lindahl (2003) 

menar vidare att den naturvetenskapliga undervisningen är traditionell och lärarstyrd, vilket kan 

tolkas som att även inflytandet över ämnesinnehållet av tradition är lärarstyrd. Utifrån ett soci-

alkonstruktivistiskt sätt att analysera resultaten är det, enligt vår mening, viktigt att lärare i så 

stor utsträckning som möjligt försöker anpassa ämnesinnehållet, i de naturvetenskapliga ämne-

na, mer till elevernas intresse och vardag än vad som görs idag. Detta för att eleverna ska få 

större möjlighet att kunna se helheter och sammanhang och få en bättre förståelse. På detta sätt 

kan elevernas attityder, enligt vår mening, förändras till ett ökat intresse och en ökad lust att 

lära naturvetenskap, vilket också stämmer överens med den socialkonstruktivistiskt genomsy-

rade läroplanen Lpo 94, där man betonar vikten av att hos varje elev utveckla nyfikenhet och 

lust att lära. Utifrån detta resonemang anser vi det viktigt att ta hänsyn till och reflektera över 

elevers inflytande när det gäller ämnesinnehållet i undervisningen. Att läroböckerna, av elever-

na i denna intervjustudie, anses som föråldrade är resultat som överensstämmer med tidigare 
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presenterad forskning (Sutton 1998). Detta resultat visar, som vi ser det, att det även vid nypro-

duktion av läroböcker är viktigt att ta hänsyn till det socialkonstruktivistiska perspektivet och 

försöka anpassa innehållet till elevernas vardag och den verklighet de lever i. 

6.1.2 Lärare 

Flertalet av intervjudeltagarna i föreliggande intervjustudie har en övervägande positiv attityd 

till sina ämneslärare i biologi och kemi, vilket överensstämmer med vad Lindahl (2003) kom-

mer fram till i sin studie. Lindahl (2003) menar dock att det i andra studier framkommit att lä-

rare i de naturvetenskapliga ämnena av eleverna upplevs som mer negativa än lärare inom 

andra ämnen. Resultaten i denna intervjustudie visar att de flesta elever är nöjda med lärarna i 

ämnena biologi och kemi och ser därför ingen anledning till någon förändring. Det som dock 

nämns av några av eleverna är att en del lärare bör ha bättre ämneskunskaper, att de bör stressa 

mindre samt att de bör vara tydligare i kommunikationen med eleverna och ha en bättre struk-

tur i sin undervisning. Eleverna menar vidare att den optimala och kompetenta läraren bör ha 

en bra kommunikation och interaktion med sina elever, ha bra ämneskunskaper, ha bra struktur 

på undervisningen, ha personliga egenskaper såsom glatt humör, vara trevlig, lugn, rättvis och 

omtänksam och behandla alla elever på ett likvärdigt sätt. Dessa personliga egenskaper kan, 

enligt vår tolkning, sammanfattas som att läraren bör ha en bra social kompetens. Detta resultat 

stämmer bra överens med vad Woolnough (1994) i Lindahl (2003) kommit fram till, nämligen 

att en god lärare ska ha goda ämneskunskaper, vara socialt kompetent och entusiastisk inom sitt 

ämne samt vara förstående och sympatisk gentemot sina elever, detta för att bidra till att ele-

verna får en så positiv attityd som möjligt till ämnet i fråga. Enligt vår tolkning visar dessa re-

sultat att lärares interaktion med elever är en viktig faktor för att få intresserade och engagerade 

elever med en positiv attityd. Eichinger (1997) menar att just interaktionen mellan lärare och 

elev är den viktigaste påverkansfaktorn när det gäller elevers attityder till naturvetenskaplig 

undervisning. 

 

Dagens läroplan Lpo 94 och tillhörande kursplaner (Skolverket 2000/2008) är som vi nämnt 

tidigare till stor del utformade enligt det sociokulturella och det konstruktivistiska perspektivet. 

Utifrån det sociokulturella perspektivet sker lärande i olika sociala sammanhang, i mötet mel-

lan människor och genom deltagande och kommunikation via språket. Med detta som utgångs-

punkt, anser vi, att interaktionen mellan elever och lärare är av stor vikt för att åstadkomma en 

förtroendefull miljö där elevers lust och intresse väcks för att lära naturvetenskap. Eftersom det 

i föreliggande intervjustudie samt i tidigare presenterad forskning framkommer att det bl.a. är 

de naturvetenskapliga ämnenas svårighetsgrad och höga abstraktionsnivå som bidrar till elevers 

negativa attityder, är det av vikt att lärare har detta i åtanke då de planerar sin undervisning. 
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Interaktionen till eleverna blir då, enligt vår mening, och utifrån det socialkonstruktivistiska 

perspektivet ett viktigt verktyg i undervisningen där läraren utgår ifrån elevernas intresse och 

tidigare erfarenheter. 

6.1.3 Undervisningsmetoder 

Enligt denna intervjustudies resultat uppges traditionell katederundervisning varvad med instu-

deringsfrågor som den dominerande undervisningsmetoden, medan andra metoder uppges som 

enbart sporadiskt förekommande. I ämnet kemi är dock laborationer en undervisningsmetod 

som förekommer lite oftare än i biologi. Eleverna själva föreslår och efterfrågar en mer varia-

tionsrik undervisning för att på detta sätt skapa mer positiva attityder till ämnena, men även för 

att i inlärningsprocessen täcka så många utav elevernas behov som möjligt. Detta eftersom in-

tervjusvaren visar att elever lär sig optimalt med olika typer av undervisningsmetoder. Resulta-

ten visar även att elevernas möjligheter att påverka vilka undervisningsmetoder som ska an-

vändas är begränsade.  

 

Ovanstående resultat är förenliga med bl.a. Lindahls studie (2003) där eleverna blev besvikna 

när de möttes av naturvetenskapsämnenas traditionella katederundervisning. Enligt Lindahl 

(2003) är den naturvetenskapliga undervisningen ofta traditionell och lärarstyrd där elever age-

rar som passiva mottagare. Eleverna i hennes avhandling uppger att de saknar tidigare erfaren-

heter inom ämnena att bygga upp sitt lärande på och att de därför upplever ämnena som svåra. 

Utifrån ett socialkonstruktivistiskt analyssätt, där ömsesidig kommunikation mellan alla parter i 

undervisningen är av största vikt för lärandet, är det lätt att förstå varför eleverna är kritiska 

mot den traditionella katederundervisningen. Den traditionella katederundervisningen kan, en-

ligt vår mening, tolkas som en möjlig orsak till elevernas passivitet och vara bidragande till att 

elevernas tidigare erfarenheter i ämnena inte kommer läraren till del. Detta kan i sin tur bidra 

till att läraren inte vet vilken kunskapsnivå eleverna befinner sig på och denne får därmed svårt 

att anpassa undervisningen till eleverna på ett optimalt sätt. Den kanske alltför höga kunskaps-

nivån kan då vara orsak till och bidra till att eleverna upplever ämnet som svårt. Det finns, en-

ligt vår mening, risk för att eleverna i en sådan situation inte känner sig lika duktiga och att de 

därmed kan bli mindre intresserade av ämnet.  

 

Den traditionella katederundervisningen, som av eleverna upplevs som ett problem, med dess 

envägskommunikation lärare - elever stämmer, enligt vår mening, inte så bra överens med det 

socialkonstruktivistiska synsättet. Där det betonas att lärande sker i ett socialt sammanhang 

genom kommunikation mellan lärare - elever men även mellan elever - elever och där man lär 

av varandras erfarenheter. Ett sätt att undvika dessa problem kan vara genom en mer varierad 
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undervisning där interaktiva metoder såsom diskussioner, grupparbeten och laborationer med 

fördel kan ingå som en naturlig del. Denna variation i undervisningen bidrar enligt vår tolkning 

till att ge alla elever möjlighet att lära sig på sitt sätt samt att öka elevernas lust och intresse för 

den naturvetenskapliga undervisningen. 

6.1.4 Klasskamrater och klassrumsmiljö 

Klasskamrater är en påverkansfaktor som elever, i denna intervjustudie, anser kan påverka vil-

ken attityd de får till ett ämne. De menar att klasskamraters attityder både positiva och negativa 

kan ”smitta av sig” på andra elever i dess närhet i t.ex. en klass. Även klassrumsmiljö kan, en-

ligt eleverna, påverka attityderna till ett ämne och då menar de både den fysiska klassrumsmil-

jön (möblemang, ombonad trivsel) och den miljö där interaktionen och kommunikationen mel-

lan människorna i rummet kan bidra till antingen lugn och harmoni eller en rörig och stökig 

miljö. Den fysiska klassrumsmiljön som påverkansfaktor till elevers attityder är något som 

även Lindahl (2003) tar upp i sin studie. Hon menar att den omgivande klassrumsmiljön kan ha 

betydelse för hur elever uppfattar både undervisningen och ämnet som sådant. Enligt vår me-

ning kan det därför vara betydelsefullt att som lärare även ha dessa påverkansfaktorer i åtanke 

när man planerar sin undervisning. 

6.2 Metoddiskussion 

Den metod som använts i C-uppsatsen är den kvalitativa forskningsintervjun vars syfte enligt 

Kvale & Brinkmann (2009) är att förstå något från den intervjuades livsvärld utifrån dennes 

eget perspektiv och det är just det som varit avsikten i föreliggande C-uppsats. Intervjun var 

halvstrukturerad och tematisk dvs. den var centrerad kring ett antal teman som i detta fall mot-

svarades av olika påverkansfaktorer. Utifrån elevernas intervjusvar har studiens syfte och 

forskningsfrågor blivit besvarade. Vi anser därför att den kvalitativa forskningsintervjun som 

metod väl uppfyllt sin roll i C-uppsatsen. 

 

Genomförandet av elevintervjuerna gick förvånansvärt väl med tanke på vad som tidigare 

nämnts i urvalskapitlet 4.2, nämligen att det finns risk att ungdomar i en intervjusituation inte 

ger samma mängd information som vuxna skulle göra, pga. att de inte känner sig bekväma och 

därför kan ha svårt att svara på intervjufrågorna. Väl medvetna om detta bjöds eleverna på fika 

och intervjun inleddes med lite småprat, för att få eleverna att bli lite varma i kläderna innan de 

övergripande huvudfrågorna ställdes. Metoden med fika och lite småprat visade sig ha god ef-

fekt då vi inte hade några problem med att få våra frågor besvarade. Förutom de teman som 

redan föreslagits i intervjuguiden tillkom ytterligare tre teman utifrån elevernas utsagor, vilket 

vi inte hade förväntat oss. Även detta visar på att intervjugenomförandet fungerat väl. Dessut-
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om fick vi positiva resultat, i jämförelse med tidigare presenterad forskning, som visar att de 

elever som intervjuades i denna undersökning har positivare attityder till naturvetenskaplig 

undervisning i skolan än vad tidigare forskning visar. Även detta kan påvisa att intervjumeto-

den fungerade väl, eftersom resultatet i annat fall kanske inte kunnat erhållas. Eleverna talade i 

intervjuerna öppenhjärtigt om sina attityder till den naturvetenskapliga undervisningen i skolan, 

även om de behövde hjälp på traven ibland för att komma vidare i samtalet. För att hjälpa dem 

vidare i samtalet användes olika följdfrågor som beskrivs i intervjufrågeavsnitt 4.5. För att sä-

kerställa tolkningen och förståelsen av elevernas intervjusvar behövde svaren ibland bekräftas 

av intervjuaren. Vi är väl medvetna om att vid bekräftande av intervjusvar finns en risk att in-

tervjuaren lotsar intervjudeltagaren i dennes svar på en fråga, dvs. intervjuaren kan ställa le-

dande frågor (exempelvis första citatet i avsnitt 5.2.2). Allteftersom vi som intervjuare blev mer 

erfarna minskade dock risken för oönskad lotsning. Detta kan vara bra att ha i åtanke vid läs-

ning av C-uppsatsens analys och resultatdiskussion. 

 

Det finns en medvetenhet om att resultaten i denna intervjustudie inte fått samma djupa förstå-

else och helhetssyn som Lindahl (2003) erhållit i sin studie. Detta pga. att Lindahl (2003) utfört 

sin studie under en längre tidsperiod (fem år i jämförelse med de tio veckor som avgränsar fö-

religgande C-uppsats), samt att hon i sin forskningsansats använt sig av triangulering dvs. hon 

har kombinerat både kvalitativa och kvantitativa metoder, i detta fall intervjuer, observationer 

och enkäter. Triangulering är enligt Larsson (2005) och Lindahl (2003) ett sätt att förstärka och 

fördjupa förståelsen av komplexa och komplicerade sammanhang samt är en metod som ger en 

mer fullständig helhetsbild än vad en enda metod kan bidra med. Repstad (1987/2007) menar 

att en kombination av metoder ger ett bredare dataunderlag och en säkrare grund för tolkning. 

Dessutom har vi bara tagit hänsyn till de påverkansfaktorer som finns inom skolan medan  

Lindahl (2003) även tagit hänsyn till andra påverkansfaktorer utanför skolan. Väl medvetna om 

dessa begränsningar i metoden och det begränsade tidsutrymme som föreliggande C-uppsats 

haft till sitt förfogande anser vi ändå att resultaten är ett nog så intressant bidrag till forskning-

en. Detta för att resultaten belyser och ger en inblick i de intervjuade elevernas egna erfaren-

heter ur deras eget perspektiv, vilket hjälper oss att bättre förstå vilka faktorer det är i skolan 

som påverkar just dessa elevers attityder. I kombination med andra forskningsresultat kan då ett 

resonemang föras för att bättre kunna avgöra vad som bör förändras i den befintliga naturveten-

skapliga undervisningen vilket förhoppningsvis kan öka andelen elever med positiva attityder. 

6.3 Avslutande reflektioner och förslag till fortsatt forskning 

Sammanfattningsvis visar resultaten i denna intervjustudie att de flesta av de intervjuade ele-

verna har övervägande positiva attityder till ämnena biologi och kemi och att det, enligt elever-
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na, framför allt är påverkansfaktorerna ämnesinnehåll, lärare och undervisningsmetoder som 

påverkar deras attityder.  Eleverna betonar att en väl fungerande interaktion och kommunika-

tion i klassrummet mellan lärare – elever samt elever – elever är av största vikt. 

 

Det resultat som förvånar oss i vår intervjustudie är att många elever anser att biologi- och ke-

miämnet är intressant, även om ämnena kan upplevas som svåra. Utifrån våra egna erfarenheter 

som lärarstudenter samt utifrån tidigare presenterade forskningsresultat, förväntade vi oss att 

antalet elever som ansåg ämnena vara intressanta skulle bli få. Trots att eleverna i denna studie 

anser ämnena vara intressanta anser de att undervisningen i dessa ämnen är alltför traditionell 

och enformig, för att på bästa sätt kunna fånga deras lust och intresse. Som blivande lärare blir 

då vår ambition, att variera undervisningsmetoderna samt att knyta an undervisningen till ele-

vernas vardag för att på detta sätt försöka åstadkomma en undervisning som fångar elevernas 

lust och intresse. Vi har tidigare diskuterat vikten av att lärare har en bra interaktion och kom-

munikation med sina elever där elevernas tidigare erfarenheter, synpunkter och önskemål 

kommer lärare till del. Tyvärr kan i många fall tids och resursbrist vara orsak till att den önsk-

värda interaktionen och kommunikation med eleverna ej erhålls. Tidsbrist och stress i dagens 

skola kan, enligt vår mening, vara en av orsakerna till att lärare inte får möjlighet till den, i våra 

ögon, väldigt viktiga reflektion över lärarroll och undervisning som är nödvändig, för att kunna 

åstadkomma en optimal undervisning. En annan frågeställning vi under vår utbildning kommit 

i kontakt med är hur lärare i dagens svenska skola får möjlighet och tillgång att ta del av de 

resultat som forskarvärlden producerar. Får dagens lärare möjlighet att ta del av de forsknings-

resultat som behandlar elevers attityder och dess påverkansfaktorer? Att lärarna får den möjlig-

heten är, enligt vår mening, av största vikt för att eleverna i sin tur ska få möjlighet att utveckla 

mer positiva attityder till den naturvetenskapliga undervisningen i skolan. 

 

Vad som, enligt vår mening, kan vara intressant att forska mer om när det gäller elevers attity-

der till naturvetenskaplig undervisning, är vilka fler faktorer förutom faktorerna inom skolan 

som kan påverka elevers attityder. Dessa faktorer kan t.ex. vara uppfostran, etnicitet eller 

klasstillhörighet. Dessutom anser vi att det vore intressant att inom attitydforskningen fokusera 

mer på elevernas perspektiv eftersom det, enligt vår uppfattning, idag förekommer mer forsk-

ning utifrån de vuxnas perspektiv. Vi anser att elevernas åsikter bör respekteras minst lika 

mycket som de vuxnas. 

 

Tidigare forskningsresultat inom den naturvetenskapsdidaktiska forskningen (Helldén m fl 

2005) visar att elever har svårt att se och förstå helheter och sammanhang mellan olika skoläm-

nen. Detta kan tyvärr påverka elevers attityder till den naturvetenskapliga undervisningen nega-
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tivt. Därför är vi övertygade om att ämnesövergripande undervisning kan vara ett sätt att under-

lätta för eleverna att se helheten och sammanhangen. Forskning som behandlar ämnesövergri-

pande undervisning kontra elevers attityder gentemot naturvetenskaplig undervisning i skolan 

skulle, enligt vår mening, även det vara ett intressant forskningsområde. 

 

Avslutningsvis kan konstateras att vi som blivande lärare har en väldigt viktig uppgift när det 

gäller att hjälpa våra blivande elever att utveckla lust och intresse för de naturvetenskapliga 

ämnena.  
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Bilaga 1 
 

Tillståndsblankett 

Anhållan om tillstånd att ni kan delta i en undersökning inom ramen för ett 

examensarbete vid lärarutbildningen vid Örebro universitet 

 

Vi är två lärarstudenter vid Örebro universitet. Vi ska nu skriva vårt examensarbete som mot-

svarar 10 veckors heltidsstudier och som skall vara klart i januari 2010. Examensarbetets över-

gripande syfte är att undersöka och problematisera vilka förhållanden i skolan som elever själ-

va anser påverkar deras attityder till den naturvetenskapliga undervisningen, i ämnena biologi 

och kemi. Ett andra syfte är att undersöka vad eleverna anser bör förändras i den naturveten-

skapliga undervisningen, i biologi och kemi, för att skapa en positiv attityd till ämnena. För att 

kunna besvara våra frågor behöver vi samla in material genom intervju med er.  

Alla som intervjuas kommer att garanteras anonymitet. De skolor och elever som finns med i 

undersökningen kommer inte att nämnas vid namn eller på annat sätt kunna vara möjliga att 

urskilja i undersökningen. I enlighet med vetenskapsrådets etiska regler är deltagandet helt fri-

villigt. Ni har rättighet att när som helst välja att avbryta deltagandet fram till dess examensar-

betet publiceras. Det som sägs i intervjuerna kommer enbart att stanna mellan intervjuarna och 

de intervjuade och kommer inte att finnas tillgängligt för annan forskning eller bearbetning. 

Vad vi behöver från er är att ni skriver under detta brev. 

Sätt ett kryss i rutan nedan: 

Jag ger mitt tillstånd att min intervju behandlas i undersökningen i enlighet med den in-

formation som nämnts ovan. 

Datum 

………………………………………………………………………………………………… 

                             intervjupersonens underskrift samt namnförtydligande 

 

Vid ytterligare frågor ber vi er kontakta oss på nedanstående adresser eller telefonnummer. 

 

Med vänliga hälsningar      

Alice Lagerqvist & Linn Eriksson 

e-post: alice.lagerqvist@comhem.se eller linnerik@hotmail.com 

Tel: 070-7221864 eller 073-5942637. 

Handledare för undersökningen är Sven-Erik Nilsson, Humaniora, utbildning och samhällsve-

tenskapliga akademin vid Örebro universitet  Tel: 019-303962 
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Intervjuguide 
 
Övergripande huvudfråga 1: Vilka faktorer i skolan tycker du påverkar din attityd 

till ämnet biologi? 
  
 
Beroende på elevens svar så behandlas nedanstående huvudfrågor relativt följdfrågorna i den 
ordning som faller sig i naturligt i den specifika intervjun. 
 

 
INTERVJUFRÅGOR 

 
Huvudfrågor 
 

Följdfrågor 
 

 
 

Vad anser du om innehållet i biologiundervis-
ningen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� Vad anser du om ämnesinnehållet? 
 
� Har du som elev möjlighet att påverka 

innehållet i undervisningen? 
 

� Vad anser du om läroböckerna? 
 

Varför då? 
Hur då? 
Kan du utveckla? 
Kan du säga lite mer om det? 
Vad hände? 
 
Roligt/Tråkigt? 
Intressant/ointressant? 
Lätt/svårt? 
 
Du menar alltså att…… 
Är det så att du upplever att….. 
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Huvudfrågor 
 

Följdfrågor 
 

 
 

Vilka erfarenheter har du av lärare i ämnet bio-
logi? 

 
 
 
 
 

 
� Hur anser du att en biologilärare ska 

vara? 
 
� Anser du att läraren är bra på att lära? 
 

Varför då? 
Hur då? 
Kan du utveckla? 
Kan du säga lite mer om det? 
Vad hände? 
 
Engagerad/oengagerad? 
Rolig/Tråkig? 
Intressant/ointressant? 
Lätt/svårt att kommunicera med? 
 
Du menar alltså att…… 
Är det så att du upplever att….. 
 

 
 

Vad anser du om undervisningsmetoderna i äm-
net biologi? 

 
 
 

Exempel på undervisningsmetoder: 
 
o Genomgång av läraren både muntligt och 

skriftligt på tavlan (förmedlande kateder-
undervisning) 

o Laborationer, exkursioner 
o Eget arbete, projektarbete, grupparbete. 
o Diskussioner 

 
 

 
� Vilka undervisningsmetoder används? 
 
� Vilka undervisningsmetoder anser du att 

du lär dig bäst med? 
 
� Har du som elev möjlighet att påverka 

undervisningsmetoderna i undervisning-
en? 

 
Varför då? 
Hur då? 
Kan du utveckla? 
Kan du säga lite mer om det? 
Vad hände? 
 
Engagerande/oengagerande? 
Rolig/Tråkig? 
Intressant/ointressant? 
Lätt/svårt? 
 
Du menar alltså att…… 
Är det så att du upplever att….. 
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Övergripande huvudfråga 2: Vad anser du kan förändras i biologiundervisningen 

för att skapa en positiv attityd till ämnet?  
 
Beroende på elevens svar så behandlas nedanstående huvudfrågor relativt följdfrågorna i den 
ordning som faller sig i naturligt i den specifika intervjun. 
 

 
INTERVJUFRÅGOR 

 
Huvudfrågor 
 

Följdfrågor 
 

 
Vad anser du kan förändras när det gäller inne-
hållet i biologiundervisningen? 

 
Vad anser du kan förändras när det gäller lärare i 
ämnet biologi? 

 
 
Vad anser du kan förändras när det gäller under-
visningsmetoderna i ämnet biologi? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Varför då? 
Hur då? 
Kan du utveckla? 
Kan du säga lite mer om det? 
Vad hände? 
 
Roligt/Tråkigt? 
Intressant/ointressant? 
Lätt/svårt? 
 
Du menar alltså att…… 
Är det så att du upplever att….. 
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Övergripande huvudfråga 1: Vilka faktorer i skolan tycker du påverkar din attityd 

till ämnet kemi? 
  
 
Beroende på elevens svar så behandlas nedanstående huvudfrågor relativt följdfrågorna i den 
ordning som faller sig i naturligt i den specifika intervjun. 
 

 
INTERVJUFRÅGOR 

 
Huvudfrågor 
 

Följdfrågor 
 

 
 

Vad anser du om innehållet i kemiundervisning-
en? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� Vad anser du om ämnesinnehållet? 
 
� Har du som elev möjlighet att påverka 

innehållet i undervisningen? 
 

� Vad anser du om läroböckerna? 
 

Varför då? 
Hur då? 
Kan du utveckla? 
Kan du säga lite mer om det? 
Vad hände? 
 
Roligt/Tråkigt? 
Intressant/ointressant? 
Lätt/svårt? 
 
Du menar alltså att…… 
Är det så att du upplever att….. 
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Huvudfrågor 
 

Följdfrågor 
 

 
 

Vilka erfarenheter har du av lärare i ämnet kemi? 
 
 
 
 
 

 
� Hur anser du att en kemilärare ska vara? 
 
� Anser du att läraren är bra på att lära? 
 

Varför då? 
Hur då? 
Kan du utveckla? 
Kan du säga lite mer om det? 
Vad hände? 
 
Engagerad/oengagerad? 
Rolig/Tråkig? 
Intressant/ointressant? 
Lätt/svårt att kommunicera med? 
 
Du menar alltså att…… 
Är det så att du upplever att….. 
 

 
 

Vad anser du om undervisningsmetoderna i äm-
net kemi? 

 
 
 

Exempel på undervisningsmetoder: 
 
o Genomgång av läraren både muntligt och 

skriftligt på tavlan (förmedlande kateder-
undervisning) 

o Laborationer, exkursioner 
o Eget arbete, projektarbete, grupparbete. 
o Diskussioner 

 
 

 
� Vilka undervisningsmetoder används? 
 
� Vilka undervisningsmetoder anser du att 

du lär dig bäst med? 
 
� Har du som elev möjlighet att påverka 

undervisningsmetoderna i undervisning-
en? 

 
Varför då? 
Hur då? 
Kan du utveckla? 
Kan du säga lite mer om det? 
Vad hände? 
 
Engagerande/oengagerande? 
Rolig/Tråkig? 
Intressant/ointressant? 
Lätt/svårt? 
 
Du menar alltså att…… 
Är det så att du upplever att….. 
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Övergripande huvudfråga 2: Vad anser du kan förändras i kemiundervisningen för 

att skapa en positiv attityd till ämnet?  
 
Beroende på elevens svar så behandlas nedanstående huvudfrågor relativt följdfrågorna i den 
ordning som faller sig i naturligt i den specifika intervjun. 
 

 
INTERVJUFRÅGOR 

 
Huvudfrågor 
 

Följdfrågor 
 

 
Vad anser du kan förändras när det gäller innehållet i 
kemiundervisningen? 

 
Vad anser du kan förändras när det gäller lärare i 
ämnet kemi? 

 
 
Vad anser du kan förändras när det gäller undervis-
ningsmetoderna i ämnet kemi? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Varför då? 
Hur då? 
Kan du utveckla? 
Kan du säga lite mer om det? 
Vad hände? 
 
Roligt/Tråkigt? 
Intressant/ointressant? 
Lätt/svårt? 
 
Du menar alltså att…… 
Är det så att du upplever att….. 

 
Avslutningsvis:   
 

� Nu har vi diskuterat att antal faktorer som kan påverka elevers attityder i skolan kan du 
komma på någon mer faktor i skolan som påverkar dina attityder till ämnena biologi 
och kemi? 

 
� Om du skulle rangordna vilka ämnen du tycker bäst om. Var skulle biologiämnet re-

spektive kemiämnet hamna på skalan i förhållande till de andra ämnena du läser i sko-
lan?  

 


