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Syftet	med	studien	är	att	undersöka	hur	 lärares	attityder	påverkar	elevernas	 intresse	
inom	 de	 naturorienterande	 ämnena.	 Kvalitativa	 metoder	 såsom	 intervjuer	 och	
observationer	har	använts	för	att	nå	ett	representativ	resultat.	Både	lärare	och	elever	
har	 intervjuats	 och	 vid	 elevintervjuerna	 användes	 bildstöd	 för	 att	 förenkla	 elevernas	
svar.	Resultatet	delades	upp	i	två	kategoriseringar	av	lärare	A	och	lärare	B	för	att	kunna	
ställa	 de	 två	 lärares	 attityder	 mot	 varandra	 och	 därigenom	 se	 skillnader	 och	 vilken	
påverkan	de	har	på	eleverna.	Slutsatsen	är	att	lärarnas	attityder	kan	påverka	elevernas	
intresse	men	 att	 det	 inte	 går	 att	 ge	 ett	 definitivt	 svar	 då	 det	 finns	 flera	 påverkande	
faktorer.	 Dessa	 faktorer	 kan	 vara	 konflikter,	 vilken	 tidpunkt	 på	 dagen	 lektionen	 är	
placerad	och	vilka	läromedel	som	används.	
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1 Inledning	

Det	finns	flera	olika	faktorer	som	påverkar	elevernas	inlärning	menar	Harlen	(1996)	och	vi	tror	
att	 två	av	dessa	 faktorer	är	attityder	och	 intresset	gentemot	ett	 ämne.	 För	att	en	djupare	
förståelse	 ska	 kunna	uppnås	menar	 författaren	att	det	 krävs	positiva	attityder	och	en	god	
inställning	vilket	vi	anser	kan	påverka	intresset.	Vi	upplevde	vid	vår	tidigare	forskning	kring	
verklighetsanknytning	 inom	naturorienterande	ämnen,	att	det	förekom	lärare	som	verkade	
ha	en	mindre	positiv	attityd	till	ämnet.	Om	det	råder	negativa	attityder	i	klassrummet	kan	det	
skapa	hinder	för	elevernas	fortsatta	lärande	och	intresse.	Det	blir	i	sin	tur	lärarnas	uppdrag	att	
hjälpa	eleverna	att	utvecklas	mot	sina	mål	och	skapa	intresse	för	ämnena.	Areskoug	(2016)	
lyfter	 fram	att	om	 läraren	har	en	attityd	som	kan	göra	att	 läraren	känner	 sig	obekväm	för	
ämnet	 kan	 det	 speglas	 i	 undervisningen.	 Areskoug	 (2016)	 beskriver	 att	 ”visar	 läraren	
entusiasm	 för	 innehållet	 är	 chansen	 stor	 att	 det	 också	 väcker	 barnens	 nyfikenhet	 och	
intresse.”(s.238).	Vi	tror	utifrån	det	Areskoug	skriver	att	det	är	läraren	som	måste	bidra	med	
positiva	attityder	för	att	eleverna	ska	få	en	positiv	inställning	och	därmed	skapa	ett	intresse	
för	ämnet.	Problemet	som	vi	stöter	på	som	även	skolverket	(2016)	lyfter	fram	är	att	det	finns	
lite	forskning	om	attityder	och	intresse	för	de	yngre	åldrarna.	De	menar	på	att	anledningen	till	
att	det	finns	lite	forskning	kan	vara	att	elever	i	yngre	ålder	oftast	har	en	positiv	inställning	till	
alla	ämnen	i	skolan	och	att	det	därför	är	svårt	att	undersöka	ämnet.	Det	finns	dock	relativt	
mycket	med	forskning	kring	detta	område	i	åldrarna	12–16	som	exempelvis	Lindahls	(2003)	
studie	men	vi	upplever	att	det	saknas	i	yngre	åldrar.	Det	gör	att	vi	ställer	oss	frågan:	Hur	kan	
lärares	attityder	egentligen	påverka	elevernas	intresse?	Genom	att	öka	kunskapen	hos	lärare	
inom	detta	område	kan	vi	i	vår	framtida	roll	som	lärare	förhoppningsvis	bidra	till	att	fler	elever	
behåller	intresset	till	ämnena	även	när	de	blir	äldre.	Young	(1998)	menar	att	elevernas	attityd	
måste	 formas	 i	 grundskolan	 för	 att	 det	 ska	 kunna	 ske	 en	 förändring	 i	 framtiden	 gällande	
intresset	för	naturorienterande	ämnen	och	att	den	endast	går	att	göra	om	läraren	avspeglar	
en	god	attityd	 till	 ämnet	 gentemot	eleverna.	Detta	 kan	uppnås	genom	att	 tidigt	 skapa	ett	
intresse	i	de	lägre	åldrarna	och	genom	att	läraren	undervisar	med	en	positiv	attityd	försöker	
bibehålla	intresset	hos	eleverna.	Det	är	viktigt	eftersom	vi	anser	att	naturorienterande	ämnen	
utgör	en	grund	för	förståelsen	av	samhället	och	världen	som	vi	lever	i.		

1.2				Begreppshantering	

Vi	har	valt	att	fokusera	på	begreppet	attityd	i	den	benämning	som	Helldèn,	Lindahl	&	Redfors	
(2005)	 beskriver	 som	 “attitudes	 towards	 science”.	 Begreppet	 innefattar	 känslor	 och	
värderingar	till	i	det	här	fallet	den	naturorienterande	undervisningen.	Rosén	(2017)	uppger	i	
Nationalencyklopedin	att	termen	attityd	är	vanlig	inom	socialpsykologin.	Attityden	kommer	
till	uttryck	i	form	av	att	man	är	för	eller	emot	någonting	och	definieras	av	att	vara	en	inställning	
som	byggts	upp	genom	olika	erfarenheter.	Lindahl	(2003)	definierar	attityd	som	“en	inställning	
eller	ett	förhållningssätt	som	en	individ	har	och	som	kan	yttra	sig	 i	både	ord	och	handling”	
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(s.52).	Författaren	menar	att	det	finns	olika	definitioner	av	begreppet	men	oavsett	är	intresset	
stort	gällande	förhållandet	mellan	känslor,	uppfattningar	och	handlande.	När	vi	undersöker	
lärarnas	attityder	kollar	vi	om	de	har	ett	engagemang	där	dem	är	väl	förberedda,	hur	lärarna	
förmedlar	sina	känslor	och	uppfattningar	genom	att	använda	sig	av	språket	då	vi	anser	att	det	
är	 genom	 språket	 som	attityden	 synliggörs.	Nilsson	 (2012)	 lyfter	 fram	att	 allt	 fler	 forskare	
börjat	 fokusera	 på	 betydelsen	 av	 språket	 och	 det	 sociala	 samspelet	 i	 lärandet	 inom	
naturvetenskap.		
	
Vår	 definition	 av	 begreppet	 attityd	 utgår	 till	 stor	 del	 ifrån	 hur	 väl	 förberedda	 lärarna	 i	
undersökningen	är	och	hur	engagerade	dem	är	att	lära	ut	i	det	aktuella	ämnet.	Vi	anser	att	
det	går	att	se	lärarens	attityd	genom	hur	hen	väljer	att	använda	språket	för	att	uttrycka	sig	då	
språket	och	engagemanget	i	form	av	förberedelser	och	anpassningar	enligt	oss	är	viktiga	delar	
av	 en	 attityd.	 Har	 en	 lärare	 en	 god	 attityd	 så	 tror	 vi	 att	 det	 resulterar	 i	 en	 vilja	 att	 driva	
någonting	framåt	och	därmed	engagerad	i	att	uppmuntra	ämnet.	Har	läraren	ingen	speciell	
attityd	gentemot	ett	ämne	så	kan	engagemanget	bli	likgiltigt.	
	
Begreppet	intresse	går	att	tolka	på	olika	sätt	beroende	på	vad	man	syftar	till.	Renninger,	Hidi	
och	krapp	(1992)	lyfter	fram	definitionen	att	det	är	ett	fenomen	som	uppstår	när	individen	
samverkar	på	olika	sätt	med	omgivningen.	Ovanstående	författare	benämner	att	det	finns	tre	
olika	tolkningar	av	begreppet	 intresse;	 inre	intresse,	yttre	 intresse	och	ett	psykiskt	tillstånd	
som	skapas	i	interaktion	mellan	inre	och	yttre	intressen.	Vi	kommer	i	denna	studie	att	främst	
fokusera	på	elevernas	yttre	intresse	som	handlar	om	undervisning,	läromedel	och	lärare.	
	
I	 läroplanen	 för	 grundskolan,	 förskoleklass	 och	 fritidshem	 (skolverket,	 2017)	 finns	 det	 en	
gemensam	kursplan	för	kemi,	fysik	och	biologi	inom	benämningen	naturorienterande	ämnen.	
Vi	 har	 valt	 att	 undersökningen	 utgår	 från	 alla	 ämnen	 och	 vi	 kommer	 därför	 i	 studien	 att	
benämna	dessa	ämnen	som	ett	generellt	begrepp,	NO.	Det	är	 för	att	 förenkla	och	undvika	
begreppsförvirring.	
	

2 Bakgrund	

Tsai	 (2010)	har	gjort	en	studie	för	hur	 lärarens	agerande	 i	 relation	till	undervisning	och	att	
lärare	 i	 dagens	 skola	 inom	 naturvetenskap	 ger	 upphov	 till	 att	 undervisa	 i	 ett	 traditionellt	
arbetssätt	så	som	exempelvis	katederundervisning.	Hans	forskning	visar	på	att	många	lärare	
kan	ha	svårt	att	ändra	sitt	undervisningssätt	och	inte	skapar	nya	eller	intressanta	former	av	
undervisning	för	att	tidigare	erfarenheter	ligger	kvar.	Några	lärare	visade	på	en	övertygelse	
och	entusiasm	när	det	kommer	till	NO-undervisning	vilket	han	uttrycker	är	positivt.	Samtidigt	
vill	han	att	mer	forskning	kring	ämnet	ska	tillkomma	för	trots	allt	är	läraren	presentatören	för	
ämnet	och	ska	kunna	ha	en	övertygelse	och	förståelse	i	sin	pedagogiska	roll.		
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Murphy	och	Beggs	(2003)	utförde	en	studie	på	Irland	där	de	ville	undersöka	om	yngre	elever	
visade	på	samma	negativa	inställning	till	NO-ämnena	som	äldre	elever	ofta	påvisade.	Studiens	
resultat	visare	att	desto	yngre	eleverna	var	desto	positivare	inställning	hade	de	till	NO-ämnena	
och	därmed	varierade	även	intresset.	Deras	studie	visar	på	att	åldern	är	en	avgörande	aspekt	
gällande	elevernas	attityd	till	NO-ämnena	men	vad	som	påverkar	elevernas	intresse	nämns	
inte	vidare.	
	
Säljö	(2014)	lyfter	fram	att	inom	det	sociokulturella	perspektivet	läggs	det	mycket	fokus	på	
elevernas	lärande	i	samspel	med	varandra	och	mellan	elever	och	lärare.	Vygotskij	gav	språket	
en	stor	roll	och	refererade	till	det	som	redskapens	redskap.	Han	refererade	till	språket	på	det	
sättet	då	det	är	med	hjälp	av	språket	som	människan	kan	uttrycka	sig,	 förstå	och	fördjupa	
förståelsen	av	världen	menar	Säljö	(2014)	och	därigenom	utvecklas.	Hur	en	person	väljer	att	
tala	 om	ett	 ämne	 kan	 avslöja	 huruvida	 personen	 känner	 för	 ämnet,	 om	det	 inte	 är	 så	 att	
personen	vet	hur	hen	ska	dölja	attityden	och	vara	opartisk.	Det	är	något	som	även	Kroksmark	
(2011)	 lyfter	 fram	av	Vygotskijs	 tankar	om	hur	 lärarens	psykologi	påverkar	undervisningen.	
Han	menar	på	att	om	läraren	har	ett	hjärta	i	sin	undervisning	så	kommer	det	att	synas.	Dock	
beskrivs	det	hur	läraren	i	sin	professionella	roll	inte	ska	visa	på	sitt	speciella	intresse	för	ett	
ämne	i	undervisningen.	Han	syftar	till	att	eleverna	ändå	kommer	att	följa	efter	en	inspirerande	
lärare	i	vilket	fall.	Partanen	(2007)	beskriver	även	Vygotskijs	teorier	för	hur	språket	faktiskt	är	
en	viktig	aspekt	för	att	undervisningen	ska	bli	informationsrik,	att	det	är	genom	språket	som	
läraren	kan	nå	eleverna	genom	att	skapa	en	nyfikenhet	och	ett	intresse.			
	
Helldén,	Lindahl	&	Redfors	(2005)	lyfter	fram	att	känslor	är	en	central	del	i	lärandeprocessen	
hos	elever	och	känslorna	kan	vara	både	positiva	och	negativa.	Känslor	av	framgång	kan	öka	
självförtroendet	 och	 lusten	 till	 att	 lära	 samtidigt	 som	 känslor	 av	 tvivel	 kan	 göra	 lärandet	
omöjligt	för	stunden.	Känslor	kan	synliggöras	utifrån	eleverna	engagemang	i	ämnet.	Helldén	
m.fl.	 (2005)	 styrker	 det	 med	 Claxton's	 citat	 “Cognition	 doesn’t	 matter	 if	 you’re	 scared,	
depressed	or	bored”(s.32).	Utifrån	ovanstående	går	det	att	se	vikten	av	att	läraren	skapar	goda	
möjligheter	till	lärande	för	eleverna	för	att	dem	ska	kunna	ta	till	sig	ny	kunskap.	Vi	tycker	därför	
att	det	är	viktigt	att	eleverna	från	tidig	ålder	har	positiva	känslor	gentemot	ämnena	då	det	till	
stor	del	bygger	grunden	för	elevernas	framtida	inställning	till	ämnet.		
	
I	 likhet	 till	 ovanstående	nämner	 även	Kindeberg	 (2011)	 att	 lärare	 har	 en	 viktig	 uppgift	 att	
stödja	 elevernas	 motivation	 och	 intresse	 genom	 att	 skapa	 känslor	 i	 undervisningen.	 Det	
betyder	att	läraren	inte	enbart	måste	ha	goda	ämneskunskaper	som	i	detta	fallet	inom	NO,	
utan	 att	 läraren	 också	måste	 ha	 insikt	 i	 hur	 hen	 kan	 påverka	 eleverna	 på	 sådant	 sätt	 att	
elevernas	 inlärning	 och	 intresse	 ökar.	 Fortsättningsvis	 beskriver	 Kindeberg	 vidare	 hur	
lärandesituationer	oftast	sker	i	spegelhandlingar	och	att	det	handlar	om	lärarens	förutsättning	
och	 situation.	 När	 en	 lärare	 undervisar	 väcker	 hen	 känslor	 utefter	 sina	 egna	 tidigare	
erfarenheter	och	en	 lärares	agerande	kan	göra	att	eleverna	tar	efter	beteendet	som	är	en	
spegelhandling.		
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2.1 Styrdokument	

Skolans	 verksamhet	 styrs	 av	 olika	 styrdokument	 såsom	 läroplanen	 för	 grundskolan	 och	
skollagen.	Dessa	ger	direktiv	på	hur	skolans	verksamhet	ska	utformas	och	vad	eleverna	har	
rätt	till	att	få	i	sin	utbildning.	Skollagen	(2010:800)	1	kap	4	§	slår	fast	att	utbildningen	ska	främja	
utvecklingen	och	lärandet	för	alla	elever	samt	möjliggöra	en	lust	att	lära	genom	hela	livet.	I	
likhet	med	det	uppger	 läroplanen	 (Skolverket,	 2017)	att	 skolan	har	ett	uppdrag	att	 främja	
elevernas	 lärande	på	ett	sätt	att	 individen	stimuleras	till	att	kunna	hämta	och	utveckla	nya	
kunskaper.	 Skolan	 har	 i	 uppgift	 att	 ge	 eleverna	 möjlighet	 att	 utveckla	 de	 kunskaper	 som	
behövs	för	att	de	ska	kunna	verka	och	leva	i	samhället	samt	ha	fått	de	kunskaper	som	utgör	
den	gemensamma	referensramen	i	samhället.		
	
Inom	de	naturorienterande	ämnena	föreskriver	Läroplanen	för	grundskolan,	förskoleklass	och	
fritidshem	(Skolverket,	2017)	att	eleverna	ska	utveckla	kunskaper	inom	biologi,	fysik	och	kemi.	
De	ska	skapa	ett	intresse	för	och	en	nyfikenhet	att	inom	biologin	veta	mer	om	naturen	och	
kroppen	samt	inom	kemi/fysik	att	få	undersöka	omvärlden.	

2.2 Problemområde,	syfte	och	forskningsfrågor	

I	läroplanen	för	grundskolan,	förskoleklass	och	fritidshem	(Skolverket,	2017)	genomsyras	det	
hur	lärarens	roll	är	att	stödja	eleverna	till	att	utveckla	ett	livslångt	lärande	och	en	nyfikenhet.	
Under	vår	utbildning	har	vi	fått	en	förståelse	för	att	det	är	i	de	yngre	åldrarna	som	grunden	
för	 det	 livslånga	 lärandet	 läggs	 vilket	 Unge	 (2016)	 styrker.	 Harlen	 (1996)	 lyfter	 fram	 en	
undersökning	som	visar	på	att	elever	redan	runt	11	årsåldern	har	bestämt	sig	för	vad	de	tycker	
om	 ett	 ämne.	 Författaren	 menar	 att	 det	 är	 bevisat	 att	 attityden	 hos	 barn	 angående	
naturvetenskap	formas	tidigare	än	till	andra	ämnen.	Därför	blir	det	viktigt	att	eleverna	innan	
den	åldern	har	 fått	en	god	grund	 för	 lärandet	då	det	kan	komma	att	påverka	dem	 i	högre	
ålder.		Som	nämnts	i	inledningen	så	finns	det	en	del	forskning	i	äldre	ålder	kring	lärarens	attityd	
och	dess	påverkan	på	elevernas	intresse	men	att	det	finns	väldigt	lite	forskning	om	de	lägre	
åldrarna.	 I	 bakgrundsgenomgången	nämner	 vi	Murphy	och	Beggs	 (2003)	 forskning	 för	 just	
yngre	åldrar	men	att	dem	inte	gick	ner	på	djupet	för	hur	elevernas	intresse	faktiskt	påverkas.	
Problem	 som	 kan	 uppstå	 när	 det	 saknas	 kunskaper	 i	 de	 lägre	 åldrarna	 är	 att	 lärare	 eller	
lärarstudenter	inte	ges	en	full	förståelse	för	hur	lärares	attityder	gentemot	ämnena	påverkar	
elevernas	intressen	nu	och	eventuellt	i	framtiden.	
	
Syftet	med	den	föreliggande	studien	är	att	få	en	fördjupad	kunskap	om	hur	lärare	kan	påverka	
deras	elevers	intresse	för	naturorienterande	ämnen.		
	
Forskningsfrågor:		
Hur	kan	lärares	attityder	påverka	elevernas	intresse	för	naturorienterande	ämnen?	Vad	har	
eleverna	för	intresse?	Hur	påverkas	eleverna	av	lärarens	attityd?		
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3 Metod	

Syftet	med	den	föreliggande	studien	är	att	fördjupa	kunskapen	för	hur	två	lärares	attityder	
kan	påverka	elevernas	intresse	för	NO-ämnena.	Detta	gjorde	att	vi	utförde	en	kvalitativ	studie	
för	att	nå	den	information	som	vi	behövde	för	att	nå	resultat.	Bryman	(2011)	menar	på	att	en	
studie	med	kvalitativ	insamling	av	data	fokuserar	på	respondentens	ord	och	åsikt	men	även	
på	upplevelser	av	orden	och	beteende.	I	samband	med	att	kunna	samtala	med	respondenten	
och	 även	 observera	 så	 har	 vi	 kunnat	 skapa	 oss	 en	 bättre	 uppfattning	 och	 tolkning	 av	
materialet.	Vi	ville	inte	bara	få	svar	utan	också	höra	på	hur	respondenten	uttalade	och	visade	
på	intresse	i	sina	svar.	Observation	hade	vi	för	att	få	fram	huruvida	respondentens	intervju	var	
samstämmig	med	hur	hen	agerade	och	även	 för	 att	 få	 iaktta	 elevernas	 intresse	och	 fokus	
under	NO-lektionen.	
	
Vi	 valde	 att	 begränsa	 undersökningen	 till	 att	 intervjua	 och	 observera	 två	 lärare	 och	 deras	
elever	i	årskurs	3	för	att	eleverna	i	den	åldern	förmodligen	hunnit	skapa	sig	en	förståelse	och	
en	uppfattning	kring	NO.	Det	är	relevant	för	studiens	syfte	att	eleverna	har	en	god	förståelse	
för	begreppet	NO	då	vi	ville	få	fram	vad	eleverna	har	för	intresse.	Val	av	respondenter	var	att	
lärarna	var	tvungna	att	vara	behöriga	lärare	i	grundskolan	F-3.	Vi	valde	avsiktligt	att	inrikta	oss	
enbart	på	två	lärare	inom	samma	skola	med	observationer	inom	samma	arbetsområde.	Det	
för	att	få	en	mer	fördjupad	bild	över	hur	dessa	två	lärares	attityd	kan	påverka	deras	elevers	
intresse	och	för	att	vi	vill	se	om	det	skiljer	sig	i	de	två	klasserna	inom	samma	skola.	Vi	benämner	
de	två	lärarna	som	lärare	A	och	lärare	B.		
	
Vi	har	tagit	kontakt	med	en	skola	där	två	lärare	intervjuats	med	frågor	som	berör	hur	lärarna	
uppfattar	sin	pedagogiska	roll	i	klassrummet.	Vi	valde	de	två	lärare	för	att	vi	ansåg	att	de	kunde	
ge	 oss	 ett	 representativt	 resultat	 och	 vi	 intervjuade	 även	 lärarnas	 elever.	 Innan	
elevintervjuerna	skickade	vi	ut	ett	informationsbrev	till	vårdnadshavare	för	att	få	det	godkänt	
ifall	 eleverna	 fick	 delta	 i	 vår	 studie	 och	 om	 det	 var	 godkänt	 att	 spela	 in	 materialet.	 Vi	
informerade	 vårdnadshavarna	 om	 de	 etiska	 reglerna	 och	 att	 intervjuerna	 enbart	 var	 för	
studiens	 syfte.	 Vi	 intervjuade	 ungefär	 hälften	 av	 respektive	 klass	 eftersom	 vi	 innan	 var	
medvetna	 om	 att	 det	 kan	 vara	 svårt	 att	 få	 tillåtelse	 att	 intervjua	 alla	 elever	 om	 deras	
vårdnadshavare	säger	nej	eller	om	eleverna	själva	inte	vill	medverka.	Skolverket	(2016)	skriver	
att	flickor	och	pojkars	intressen	är	strukturerade	på	olika	sätt	och	utifrån	det	valde	vi	att	dela	
upp	antalet	elevrespondenter	så	jämlikt	som	möjligt.	I	lärare	A:s	klass	var	det	18	elever	varav	
10	stycken	elever	blev	intervjuade.	I	lärare	B:s	klass	var	det	25	elever	varav	14	stycken	elever	
blev	intervjuade.	
	
Vi	valde	att	utgå	från	en	semistrukturerad	intervju	för	att	få	spontana	svar	från	respondenten	
och	för	att	samtalet	inte	skulle	vara	för	allvarligt	att	hen	inte	vågade	uttrycka	sig.	Justesen	och	
Mik-Meyer	(2011)	beskriver	hur	den	sorten	av	intervju	håller	sig	till	ämnet	samtidigt	som	det	
ges	möjlighet	 för	 respondenten	att	 uttrycka	 sig	mer	 fritt	 och	 intervjun	blir	mer	öppen.	 En	
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semistrukturerad	 intervju	 är	 när	 forskaren	 har	 förberedda	 intervjufrågor	 men	 som	 under	
intervjun	tillåter	respondenten	att	även	prata	kring	frågorna.	Forskaren	kan	komma	med	egna	
följdfrågor	 till	 respondenten	 vilket	 gör	 att	 intervjun	 kan	 ge	 mer	 information	 än	 vad	 en	
strukturerad	intervju	kan	ge	menar	Justesen	och	Mik-Meyer.	Vi	utformade	intervjufrågorna	
på	sådant	sätt	att	de	 inte	skulle	vara	 ledande	och	 inte	 för	specifika	då	det	kan	 leda	till	att	
resultatet	blir	missvisande	på	grund	av	att	respondenterna	svarar	det	vi	vill	att	hen	ska	svara	
(Bryman,	2011).	Vid	 intervjuerna	valde	vi	också	att	spela	 in	 ljud	för	att	respondentens	svar	
ordagrant	skulle	spelas	in	och	hur	de	uttalade	sina	svar	även	för	att	respondenterna	inte	skulle	
bli	störda	av	att	vi	skrev.	Detta	är	något	som	Nyberg	och	Tidström	(2012)	beskriver	huruvida	
inspelning	ger	mer	material	eftersom	du	kan	lyssna	om	i	efterhand	och	att	respondenterna	
ger	mer	 förklarande	 svar	 eftersom	de	 inte	behöver	 invänta	 att	 intervjuaren	 ska	 skriva	ner	
svaren.	 Efteråt	 kunde	 vi	 transkribera	materialet	 via	 ljudinspelningen	och	det	 för	 att	 sedan	
kunna	få	en	sammanställning	och	på	ett	enklare	sätt	kunna	 jämföra	respondenternas	svar.	
Intervjufrågorna	finns	att	se	i	bilaga	1.	
	
I	vår	studie	är	det	viktigt	att	ha	i	åtanke	att	vi	har	intervjuat	barn(elever).	Det	kan	då	inte	bli	
ett	helt	säkerställt	resultat	eftersom	alla	kan	uppfatta	frågor	på	olika	sätt	och	kan	ha	svårt	att	
uttrycka	sig	eller	tycker	att	intervjusituationer	kan	bli	jobbiga.	Samtidigt	har	vi	varit	medvetna	
om	detta	och	har	försökt	minskat	de	konsekvenser	som	kan	uppstå	vid	intervju	av	barn.	Vi	har	
därför	format	intervjufrågorna	på	ett	sådant	sätt	att	barn	ska	kunna	förstå	dem,	inget	barn	
behövde	göra	intervjun	ifall	vårdnadshavare	eller	barnet	själv	inte	ville.	Vi	pressade	inte	barnet	
att	svara	om	hen	inte	kunde	men	vi	förenklade	det	genom	att	barnet	hade	chans	att	svara	
med	hjälp	av	en	skala	med	olika	bilder	på	smileys	som	innefattade	olika	känslor:	 jätteglad,	
nöjd,	 vet	 inte,	 lite	 osäker,	 väldigt	 osäker.	Detta	 tillvägagångssätt	 använde	 vi	 oss	 av	 för	 att	
Nyberg	och	Tidström	(2012)	lyfter	fram	“att	använda	figurer	eller	bilder	som	komplement	till	
siffror	för	olika	svarsalternativ	i	synnerhet	om	du	vill	undersöka	barn	och	ungdomar”	(s.	128).	
I	 likhet	 med	 det	 menar	 även	 Heister	 Trygg	 (2005)	 att	 det	 kan	 vara	 ett	 bra	 stöd	 i	
kommunikationen	och	språkutvecklingen	hos	elever	att	ta	hjälp	av	olika	grafiska	vägar	såsom	
bilder.	Bildstödet	vi	använde	oss	av	finns	att	se	i	Bilaga	3.	
	
Vi	observerade	två	parallellklasser	där	lärarna	hade	samma	upplägg	inom	arbetsområdet	i	NO,	
vi	valde	detta	för	att	vi	i	efterhand	tydligt	skulle	kunna	ställa	lärarnas	arbetssätt	och	attityder	
mot	 varandra	 och	 därigenom	 se	 likheter	 och	 skillnader.	 Observationerna	 utfördes	 efter	
intervjuerna	för	att	ge	oss	en	bild	av	elevernas	intresse	och	hur	lärarnas	agerande,	kroppsspråk	
och	 användandet	 av	 språket	 i	 lektions	 sammanhang	 stämde	överens	med	det	 vi	 fått	 fram	
under	 intervjuerna.	 Bryman	 (2011)	 menar	 att	 observationer	 kan	 ge	 upphov	 till	 att	
observatören	ges	en	bredare	förståelse	för	det	sociala	samspelet.	Meningen	med	detta	var	i	
våran	föreliggande	studie	att	undersöka	lärarens	agerande	utefter	hens	egen	uppfattning	om	
sin	pedagogiska	roll	samt	att	vi	skulle	skapa	oss	en	uppfattning	för	lärarens	kroppsspråk	och	
attityd	i	samband	med	eleverna	och	en	NO-undervisning.	Vi	ville	också	få	en	uppfattning	för	
hur	 eleverna	 agerade	 under	 lektionen	 om	 de	 verkade	 intresserade	 och	 fokuserade.	 Då	 vi	
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endast	ville	observera	situationer	i	undervisningen	samt	lärarnas	och	eleverna	agerande	valde	
vi	att	utföra	icke	deltagande	observationer	som	Bryman	(2011)	nämner	är	när	observatörens	
endast	iakttar	på	sidan	av.		
	
Observationen	sparades	skriftligt	i	ett	observationsschema	som	vi	förberett	innan	med	tydliga	
punkter	på	vad	som	vi	skulle	observera.	Vi	valde	att	använda	oss	av	ett	observationsschema	
för	 att	 på	 ett	 effektivt	 sätt	 hinna	 skriva	 ner	 det	 vi	 iakttagit	 utan	 att	 missa	 annan	 viktig	
information.	Efter	varje	observation	hade	vi	tid	att	sätta	oss	i	lugn	och	ro	där	vi	skrev	ner	en	
mer	detaljerad	beskrivning	av	observationerna	samt	där	vi	samtalade	med	varandra	om	det	vi	
sett	 för	 att	 påbörja	 en	 analysering.	 Genom	 att	 observationerna	 var	 antecknade	 fick	 vi	
möjlighet	att	enkelt	kunna	återkomma	och	diskutera	det	vi	upplevde	under	observationerna	
jämfört	med	det	vi	fick	fram	i	resultatet	med	intervjuerna.	Observationsschemat	finns	att	se	
under	bilaga	2.	

3.1 Etiska	överväganden	

Det	är	av	stor	vikt	att	utgå	 ifrån	de	 fyra	 forskningsetiska	principerna	som	Vetenskapsrådet	
(2011)	föreskriver	vid	utförande	av	en	vetenskaplig	studie	där	det	sker	både	observationer	och	
intervjuer.	Den	första	principen	är	informationskravet,	vi	förhöll	oss	till	den	i	form	av	att	alla	
deltagare	 i	 studien	 informerades	 i	 förtid	om	studiens	syfte	och	att	deltagandet	skulle	ske	 i	
form	av	 intervjuer.	De	gavs	 information	gällande	den	övergripande	undervisningen	men	vi	
valde	att	inte	uppge	den	grundläggande	informationen	om	lärarnas	attityder	då	det	finns	en	
risk	 att	 det	 skulle	påverka	 studiens	 resultat	 i	 form	av	 att	 lärarna	 agerar	utefter	 vårt	 syfte.	
Deltagarna	informerades	om	att	det	var	helt	frivilligt	att	delta	och	helt	okej	att	säga	nej	samt	
att	det	går	att	avbryta	sin	medverkan	under	arbetets	gång	om	de	skulle	ångra	sig.	Den	andra	
principen	är	samtyckeskravet	som	vi	förhöll	oss	till	i	form	av	att	be	de	deltagande	lärarna	om	
deras	 samtycke	 samt	 i	 form	 av	 att	 få	 samtycke	 av	 elevernas	 vårdnadshavare.	 Innan	
intervjuerna	 startade	 kontrollerades	 det	 även	 med	 eleverna	 om	 de	 ville	 delta	 i	 studien.	
Eftersom	ljudinspelningar	gjordes	under	intervjuerna	fick	deltagarna	godkänna	det	innan	och	
ville	 de	 inte	 bli	 inspelade	 accepterades	 det	 och	 vi	 antecknade	 svaren	 istället.	 Den	 tredje	
principen	 är	 konfidentialitetskravet	 och	 den	 förhöll	 vi	 oss	 till	 i	 form	 av	 att	 alla	 uppgifter	
behandlades	anonymt	och	varken	namn	på	deltagande,	skola	eller	stad	uppges	i	studien.	Den	
sista	principen	är	nyttjandekravet,	den	 förhöll	vi	oss	 till	 i	 form	av	att	den	 information	som	
samlats	under	 intervjuerna	och	observationerna	endast	kommer	att	användas	 i	det	 tänkta	
forskningssyftet.			

4 Resultat		

Kategoriseringarna	 är	 uppdelade	 lärare	 var	 för	 sig	med	 deras	 elever	 och	 det	 för	 att	 vi	 vill	
undersöka	om	det	skiljer	sig	mellan	dessa	två	lärare.	Kategorierna	kommer	att	tolkas	utifrån	
från	våra	kriterier	av	lärarens	attityd:	engagemang	i	form	av	förberedelser,	engagemang	i	form	
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av	hur	driven	läraren	är	att	förmedla	en	givande	undervisning	i	ämnet,	lärarens	känslor,	hur	
hen	använder	språket	och	agerar	utifrån	det.	
	

4.1 Engagerad	lärare	med	intresserade	elever		

Under	 denna	 rubrik	 är	 det	 lärare	 A	 som	 kommer	 att	 analyseras	 utifrån	 studiens	 syfte,	
frågeställningar	och	våra	kriterier	som	nämns	ovan	under	resultat.	Under	observation	hade	
läraren	en	lektion	i	Big-bang	där	hen	visade	på	en	strukturerad	och	välplanerad	lektion	då	hen	
visste	precis	när	hen	skulle	 introducera	olika	 fenomen	och	hur	 för	att	hålla	kvar	elevernas	
intresse.	Under	hela	lektionen	var	eleverna	koncentrerade	och	nyfikna	att	lära	sig	mer	inom	
ämnet.		
	
Baserat	på	intervjun	där	 lärare	A	visar	en	medvetenhet	att	hens	attityd	påverkar	elevernas	
intresse,	hur	hen	framför	ämnet	kan	skapa	en	nyfikenhet	hos	eleverna.	I	praktiken	gick	det	
också	 att	 se	 hur	 läraren	 visade	 sig	 inspirerande	 i	 sitt	 sätt	 att	 vara	 kunnig	 och	 hur	 hen	
förmedlade	kunskapen.	Baserat	på	detta	så	anser	vi	att	läraren	synliggör	ett	engagemang.	Det	
för	 att	 lärarens	 agerande	 och	 uttalande	 stämmer	 överens	 med	 vår	 definition	 om	 vad	 en	
engagerad	 lärare	är.	Denna	pedagog	kan	också	 synliggöra	 sin	medvetenhet	eftersom	hens	
teori	 (svar	 på	 intervjun)	 stämmer	 överens	 med	 praktiken(observation)	 med	 intresserade	
elever.		
	
Att	 vi	 har	 valt	 att	 benämna	 lärare	 A:s	 elever	 som	 intresserade	 elever	 baseras	 på	
elevintervjuerna	där	eleverna	själva	uppger	att	de	tycker	det	är	intressant	att	arbeta	med	NO	
och	att	de	blir	positivt	påverkade	av	de	val	som	läraren	väljer	gällande	inlärningen.	Det	baseras	
även	till	stor	del	på	det	vi	såg	under	observationen	av	en	NO-lektion	där	samtliga	elever	var	
lugna,	 de	 lyssnade	 aktivt	 både	 på	 läraren	 och	 på	 sina	 klasskamrater	 när	 de	 hade	 ordet.	
Eleverna	var	ivriga	på	att	få	svara	på	lärarens	frågor	kring	vad	de	minns	sedan	tidigare	lektioner	
och	vad	de	redan	vet	om	det	nya	ämnet.	När	eleverna	fick	arbetsuppgifter	av	läraren	började	
de	arbeta	direkt	och	eleverna	ville	stolt	visa	upp	sitt	resultat	för	läraren	när	de	blev	klara.	Det	
fanns	 ett	 fåtal	 elever	 som	 valde	 att	 prata	med	 bänk	 kompisen	 istället	 för	 att	 fokusera	 på	
uppgiften	men	största	delen	av	klassen	på	18	elever	arbetade	aktivt.	
	
Läraren	visar	på	engagemang	genom	att	hen	är	påläst	och	har	förberett	sig	väl.	Detta	visar	
hen	genom	att	hen	under	 intervjun	beskriver	hur	viktigt	det	är	att	 läraren	är	väl	förberedd	
genom	att	tänka	ut	tid,	struktur	och	material.	Det	går	även	att	se	under	observationen	att	
läraren	är	strukturerad,	har	koll	på	vad	som	ska	göras	och	visar	på	en	vilja	att	lära	ut.	Hen	har	
förberett	verklighetsanknutna	förklaringar	för	olika	fenomen	såsom	ett	snöre	i	klassrummet	
som	ska	visa	att	snörets	längd	är	så	länge	som	jorden	har	funnits.	Snörets	ena	ände	var	ca.	tre	
cm	rödmärkerat	och	läraren	förklarade	för	eleverna	att	den	röda	markeringen	symboliserar	
den	tiden	som	människan	funnits	på	jorden.	Resterande	delen	av	snöret	skulle	representera	
all	tid	innan	människan	funnits	på	jorden.	Detta	förklarade	läraren	för	oss	att	hen	gjorde	för	
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att	 eleverna	 skulle	 kunna	 få	 en	 bättre	 förståelse	 för	 hur	 länge	 jorden	 funnits.	 En	 elev	 har	
uppmärksammat	 detta	 och	 uttrycker	 en	 positivitet	 till	 hur	 läraren	 gör	 ämnet	 intressant	 i	
intervjun:		
	

Vi	skulle	tänka	oss	 jordens	uppkomst	som	ett	snöre,	sen	så	satte	hen	upp	ett	snöre	 i	klassrummet.	Då	
förstod	jag	bättre.		

	
Hen	beskriver	även	jordskorpan	med	hjälp	av	ett	äpple,	att	äpplet	har	en	kärna	inuti	och	har	
en	hård	yta	precis	som	jorden	och	att	äpplets	yta	är	en	liknelse	till	jordskorpan.	Samtliga	elever	
ansåg	att	läraren	gör	NO	undervisningen	intressant	i	form	av	att	hen	förklarar	bra,	använder	
olika	inlärningsmetoder	och	brukar	göra	kopplingar	till	det	som	är	bekant	för	eleverna	vilket	
läraren	även	nämner	själv	att	hen	tänker	mycket	på.	Under	intervjun	uppger	läraren	att	hen	
arbetar	med	 passiv	 kunskap	 genom	 att	 prata	 om	 det	 vardagliga	med	 eleverna	 och	 sedan	
kopplar	samman	det	med	aktuellt	arbetsområde.	Detta	betyder	att	läraren	engagerar	sig	i	NO	
inte	endast	under	dessa	lektioner	utan	i	ett	vidare	perspektiv.	Läraren	nämner	i	intervjun	att	
det	är	biologi	delen	med	natur	och	växter	som	är	mest	intressant	men	vi	upplevde	inte	under	
observationen	att	det	var	något	som	utmärkte	sig	utan	hen	var	positiv	gentemot	alla	delar.	
Vilket	visar	på	att	läraren	inte	visar	sina	personliga	känslor	i	undervisningen.		
	
Under	 intervjun	 uppger	 hen	 om	 en	 lärare	 inte	 är	 intresserad	 av	 ett	 ämne	 så	 måste	 hen	
fortfarande	låtsas	som	att	hen	är	det	för	att	det	ska	bli	en	bra	 lektion	men	att	det	även	är	
dagsformen	som	påverkar	mycket.	Som	nämnt	ovan	verkar	hen	tillämpa	detta	i	praktiken	då	
vi	inte	kunde	se	några	negativa	aspekter.	I	intervjun	sa	läraren:	
	

När	vi	höll	på	med	tekniklådan,	och	jag	som	är	så	oteknisk	kan	säga	att	jag	vill	att	dem	ska	hjälpa	mig	att	
förstå,	att	man	gör	saker	tillsammans,	hjälper	varandra.	

	
Utifrån	 detta	 anser	 vi	 att	 vi	 kan	 se	 ett	 förhållningssätt	 i	 liknelse	 till	 det	 sociokulturella	
perspektivet	i	form	av	att	hen	vill	lära	sig	tillsammans	med	eleverna.	Hen	verkar	också	förstå	
att	språket	är	viktigt	för	att	kommunicera	och	att	det	är	genom	hens	sätt	att	prata	och	vara	
som	hens	attityd	utstrålas.	Vi	kan	se	att	läraren	lyckas	utstråla	en	positiv	attityd	mot	eleverna	
då	samtliga	elever	uppgav	att	de	trodde	läraren	tyckte	det	var	intressant	och	roligt	med	NO	
varpå	en	elev	uttryckte:		
	

Jag	tror	hen	tycker	att	hen	tycker	det	är	ganska	bra	för	alla	är	koncentrerade	då.	Alla	verkar	tycka	att	det	
är	kul.		

	
Detta	anser	vi	visar	på	att	eleverna	har	en	medvetenhet	av	att	om	läraren	tycker	ämnet	är	
roligare	om	eleverna	 lyssnar	aktivt	vilket	 samtidigt	 speglar	 tillbaka	på	eleverna	och	via	det	
skapas	en	god	cirkel.	Majoriteten	av	de	tio	intervjuade	eleverna	visade	på	stor	entusiasm	när	
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de	skulle	svara	på	frågan	om	vad	de	tyckte	om	NO-ämnena	och	de	vanligaste	svaren	vi	fick	var	
att	det	var	roligt	att	lära	sig	nya	saker,	lära	om	djur,	natur	och	hur	jorden	skapades.	Ett	fåtal	
av	dem	uttryckte	att	det	var	ganska	roligt	men	att	det	varierar	beroende	på	vad	de	arbetar	
med	och	hur	 svårt	 det	 är.	Utifrån	det	 kan	 vi	 se	 att	 samtliga	 elever	 har	 ett	 intresse	 för	 de	
naturorienterande	ämnena	och	att	den	attityd	som	läraren	visar	till	ämnet	gentemot	eleverna	
verkar	ha	påverkat	eleverna	positiv.	När	vi	under	elevintervjuerna	frågade	eleverna	vad	de	
tyckte	 var	 intressant	 inom	 NO	 så	 uppgav	 varje	 elev	 att	 det	 var	 Big-bang	 som	 var	 det	
intressantaste	och	roligaste	området	att	arbeta	med.	Att	alla	elever	uppgav	att	det	aktuella	
ämnet	var	det	som	var	mest	intressant	att	arbeta	med	ger	oss	en	positiv	bild	av	att	läraren	har	
lyckats	nå	ut	till	eleverna.		
	
Utifrån	elevintervjuerna	samt	observationen	kan	vi	tyda	att	eleverna	sammanfattningsvis	har	
ett	 intresse	 för	 de	 naturorienterande	 ämnena	 och	 att	 läraren	 kan	 ha	 en	 inverkan	 till	 att	
eleverna	 har	 intresset.	 Eleverna	 uppgav	 under	 intervjuerna	 att	 läraren	 bidrog	 till	 ett	 ökat	
intresse	hos	eleverna	samt	att	de	kunde	förklara	vad	de	ansåg	att	 läraren	gjorde	bra	 i	NO-
undervisningen.	Detta	synliggjordes	tydligt	under	observationen	eftersom	att	vi	kunde	se	att	
eleverna	var	koncentrerade	och	visade	på	engagemang	att	lära	sig	mer	vilket	också	läraren	
fångade	upp.	
	

4.2 Mindre	engagerad	lärare	med	rastlösa	elever	

Under	 denna	 rubrik	 är	 det	 lärare	 B	 som	 kommer	 att	 analyseras	 utifrån	 studiens	 syfte,	
frågeställningar	och	våra	utgjorda	kriterier	som	nämns	ovan	under	resultat.	Under	observation	
hade	läraren	en	lektion	i	Big-bang	och	hen	visar	på	en	mer	ostrukturerad	och	ogenomtänkt	
undervisning	än	lärare	A:s	upplägg.	Jämförelsen	kan	vi	göra	eftersom	lärarna	hade	genomgång	
i	samma	ämne	och	antagligen	planerat	lektionen	ihop	till	viss	del.			

Under	observationen	visar	hen	på	en	positiv	attityd	i	liknelse	till	vår	definition	av	en	attityd	
och	engagemang	som	vi	beskrivit	under	rubriken	begreppshantering.	Vi	uppmärksammar	dock	
brister	i	attityden,	läraren	visade	sig	en	del	osäker	och	strukturen	av	lektionen	var	inte	helt	
säkerställd	vilket	gör	att	förberedelserna	kanske	inte	varit	helt	färdiga.	Samtidigt	kunde	vi	se	
att	 läraren	hade	en	 vilja	 att	 lära	ut	och	 försökte	uppge	en	positiv	 attityd	 genom	att	prata	
positivt	 om	 ämnet.	 Dock	 lyste	 osäkerheten	 igenom,	 det	 märktes	 att	 läraren	 inte	 var	 väl	
förberedd	 innan	 lektionen	och	det	 är	på	grund	av	detta	 vi	 valde	att	namnge	 rubriken	och	
kategoriseringen	som;	icke	engagerad	lärare.	 	Vi	nämner	läraren	som	mindre	engagerad	då	
läraren	har	ett	visst	engagemang	men	inte	fullt	ut	vilket	resulterade	i	att	eleverna	blev	rastlösa.	
Läraren	har	ett	visst	engagemang	men	i	likhet	till	lärare	A	så	är	engagemanget	inte	lika	stort.	
Läraren	visar	på	en	attityd	som	nästan	håller	alla	våra	kriterier	men	har	små	brister	som	gör	
att	läraren	inte	kan	synliggöra	attityden	på	samma	sätt	som	den	andra	läraren	kunde	uppvisa.	
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Att	vi	har	valt	att	benämna	lärare	B:s	elever	som	rastlösa	elever	är	baserat	på	en	blandning	av	
deras	svar	under	intervjuerna	och	det	vi	kunde	se	vid	observationen.	Eleverna	uppgav	att	de	
har	ett	visst	intresse	för	NO	och	uppfattningen	vi	fick	är	att	eleverna	var	medvetna	om	lärarens	
påverkan	men	att	de	som	nämnt	ovan	inte	kunde	ge	exempel.	Under	observationen	av	NO-
lektionen	som	handlade	om	jordens	uppkomst	så	märkte	vi	att	eleverna	till	en	början	lyssnade	
aktivt	men	att	allt	fler	elever	tappade	intresset	efter	en	stund.	Dessa	elever	fokuserade	istället	
på	 annat,	 ville	 gärna	 börja	 röra	 på	 sig	 och	 prata	 med	 andra	 elever	 istället	 för	 att	 vara	
uppmärksamma	på	vad	läraren	gick	igenom.	Vi	tror	att	elevernas	rastlöshet	kan	bero	på	att	
läraren	 som	nämnts	hade	en	otydlig	 struktur	och	 saknade	 tydliga	 förklaringar	av	 fenomen	
vilket	 resulterade	 i	 att	 förvirringar	 uppstod.	Det	 fanns	 ett	 fåtal	 elever	 som	 lyssnade	 aktivt	
genom	 lektionen,	 räckte	 upp	 handen	 och	 deltog	 engagerat.	 Utifrån	 det	 så	 märkte	 vi	 en	
koppling	mellan	det	som	eleverna	uppgav	eller	påvisade	under	intervjuerna	och	deras	brist	på	
engagemang	under	 lektionen.	Vi	 kan	 se	paralleller	med	att	 läraren	 i	 detta	 fall	 kanske	 inte	
lyckades	fånga	upp	elevernas	intresse	till	ämnet	då	hen	uppgav	tidigare	att	hen	var	osäker	på	
ämnet.	Hen	uppgav	även	under	intervjun	att	hen	trodde	lärare	sänder	ut	osynliga	signaler	till	
eleverna	om	vad	de	känner	för	ämnet	som	eleverna	sedan	kan	ta	efter.	Alltså	om	läraren	visar	
en	osäker	attityd	kan	detta	speglas	till	eleverna	vilket	kan	bidra	till	att	dem	inte	känner	att	
detta	är	lika	viktigt	att	vara	uppmärksam	på.	Men	det	kan	även	ha	andra	faktorer	såsom	att	
lektionen	låg	innan	lunchen	eller	liknande.		
	
Läraren	visar	på	ett	hyfsat	gott	engagemang	i	och	med	att	hen	visar	sig	förberedd	i	form	av	
egengjorda	anteckningar	som	hen	tar	stöd	av.	I	intervjun	nämner	läraren	att	hen	brukar	läsa	
på	 i	 tid	 innan	 lektionen	och	att	det	är	 skönt	när	det	 finns	 färdigt	material	att	hämta	 ifrån.	
Under	 observationen	 kan	 vi	 ibland	 se	 att	 hen	 tar	 stöd	 av	 sina	 anteckningar	 och	 inte	 läser	
innantill	 vilket	 visar	 på	 att	 hen	 ändå	 är	 förberedd.	 Vid	 frågan	 om	 vad	 pedagogen	 är	mest	
intresserad	av	inom	NO	svarar	hen:		
	

Ja,	jag	tror	inte	att	jag	har	något	speciellt?	Jag	har	ju	inte	jobbat	så	länge	heller	så	jag	har	ju	inte	provat	så	
mycket.	Jag	tycker	om	teknik	 i	så	fall	om	det	ens	gills	som	NO	längre?	(vi	svarar	att	det	 inte	riktigt	går	
under	 samma	 längre)	Nej	men	 jag	 tycker	 liksom	om	det	mesta	 och	 därför	 är	 det	 ju	 så	 roligt	 att	 vara	
klasslärare	just	för	att	du	får	ha	alla	ämnen.		

	
Det	menar	vi	gör	att	läraren	visar	på	positivitet	till	yrket	men	att	lärarens	attityd	för	ett	visst	
ämne	kan	genomskådas.	Eftersom	att	eleverna	vid	intervjun	uppgav	att	de	tror	läraren	tycker	
det	är	intressant,	roligt,	spännande	och	speciellt	med	teknik.	Gör	det	att	lärarens	intresse	för	
just	teknik	visats	och	detta	är	generellt	inget	negativt	men	teknik	ingår	inte	inom	NO	längre	
på	samma	vis	och	eleverna	nämnde	aldrig	att	pedagogen	hade	intresse	inom	något	av	NO-
ämnena.	Vilket	vi	anser	kan	bli	negativt	för	just	NO-undervisningen.		
	
Fortsättningsvis	under	intervjun	på	frågan	om	hur	en	lärares	inställning/attityd	kan	påverka	
elevernas	intresse,	svarar	läraren:		
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Nej	men	jag	tänker	ju	så	att	om	jag	tycker	att	det	är	roligt	så	kan	jag	troligtvis	få	med	eleverna	på	att	också	
tycka	det.	Beror	väl	lite	på	hur	man	pratar	och	hur	man	pratar	inspirerande	eller	om	man	visar	att	man	
själv	tycker	att	det	är	kul	så	hänger	de	med	på	det.	Dem	flesta	iallafall,	att	dem	lockas	med	liksom.	Jag	tror	
att	dem	inte	blir	lika	peppade	om	inte	jag	tycker	att	det	är	roligt,	jag	tror	att	dem	märker	det.	Dem	märker	
nog	om	man	tycker	om	något	för	då	kanske	man	inte	läser	på	lika	mycket	som	på	något	annat	man	tycker	
är	mindre	kul.	Det	blir	ju	en	annan	inlevelse	när	man	berättar	när	man	tycker	om	något.		 	

Läraren	 visar	 i	 sin	 intervju	 på	 en	 positiv	 attityd	 och	 att	 hen	 är	medveten	 i	 att	 hen	måste	
använda	 språket	och	 talet	 för	 att	 inspirera.	Hen	menar	på	att	 lärare	omedvetet	 sänder	ut	
signaler	till	eleverna	för	huruvida	du	tycker	om	ett	ämne	och	att	det	kan	påverka	eleverna.	
Hen	beskriver	också	i	intervjun	att	det	är	viktigt	att	vara	förberedd	och	påläst	innan	lektion,	
på	observationen	kunde	vi	dock	iaktta	att	läraren	tog	stöd	av	anteckningar	hen	förberett.	Vår	
tolkning	av	det	är	inte	att	hen	inte	är	påläst	utan	att	hen	nämnde	innan	att	detta	var	ett	nytt	
ämne	 som	 hen	 inte	 haft	 så	 mycket	 tidigare	 och	 anteckningarna	 var	 ett	 stöd	 för	 lärarens	
undervisning.	Anteckningarna	visar	ändå	på	någorlunda	 förberedelser.	Läraren	uttryckte	sig	
på	intervjun	att	alla	ämnen	var	intressanta	och	att	det	inte	ska	finnas	någon	favorisering	av	
ämne.	Under	intervjun	nämner	läraren	att	hen	vill	lära	tillsammans	med	eleverna	i	form	av	att	
hen	ställer	frågor	till	eleverna	och	att	hen	sedan	kan	fylla	på	med	information.	Att	språket	är	
en	viktig	del	av	undervisningen.	Detta	syntes	även	under	observationen	då	lektionen	startade	
på	det	sättet	och	utifrån	det	kan	vi	se	ett	förhållningssätt	som	syftar	mot	det	sociokulturella	
perspektivet.		

På	grund	av	att	det	inte	fanns	möjlighet	att	intervjua	samtliga	av	de	14	deltagande	eleverna	i	
lärare	 B:s	 klass	 samma	 dag	 så	 blev	 8	 elever	 blev	 intervjuade	 efter	 en	 tekniklektion	 och	
resterande	6	elever	blev	intervjuade	några	dagar	senare	efter	en	lektion	om	Big-bang.	När	vi	
frågade	eleverna	vad	dem	tyckte	var	intressant	inom	NO	så	svarade	eleverna	här	väldigt	olika.	
Av	eleverna	som	blev	intervjuade	vid	första	tillfället,	alltså	efter	en	tekniklektion	var	det	sex	
elever	 som	 uppgav	 att	 de	 tyckte	 teknik	 var	 det	mest	 intressanta	 ämnet	 och	 deras	 lärare	
nämnde	under	lektionen	att	teknik	för	hen	går	under	kategorin	NO.	Resterande	två	elever	vid	
detta	 tillfälle	 uppgav	 att	 dem	 inte	 hade	 något	 intresse	 för	 något	 av	 de	 naturorienterande	
ämnena.	Vid	det	andra	tillfället	som	var	efter	en	lektion	om	Big-bang	uppgav	tre	elever	att	de	
ansåg	att	Big-bang	var	det	mest	intressanta	ämnet,	två	elever	ansåg	att	natur	var	roligast	och	
ytterligare	en	elev	här	hade	 inget	 intresse	 inom	NO.	Detta	 ger	oss	en	bild	 av	 att	 eleverna	
kanske	inte	riktigt	har	ett	grepp	om	vad	NO	är	mer	exakt	då	majoriteten	verkade	osäkra	vid	
sina	 svar	 och	 vi	 anser	 att	 detta	 kan	 gå	 att	 koppla	 tillbaka	 till	 lärarens	 agerande.	 Under	
elevintervjuerna	uppgav	samtliga	elever	att	de	ansåg	att	deras	lärare	gör	NO	intressant	på	ett	
helt	okej	sätt	 (de	pekade	på	helt	okej	smileyn).	Vid	frågan	om	eleverna	kunde	förklara	hur	
läraren	gjorde	det	hade	eleverna	svårt	att	svara	men	att	det	kunde	bero	på	hur	hen	lägger	upp	
lektionerna.	Tre	elever	uppger	även	att	de	brukar	känna	sig	trötta	eller	fundersamma	till	vad	
de	känner	under	NO-lektionerna	vilket	vi	anser	kan	visa	på	att	läraren	inte	fullt	ut	lyckas	nå	
eleverna	och	få	dem	att	känna	en	säkerhet	i	vad	de	kommer	arbeta	med.	
	
Utifrån	detta	 så	 anser	 vi	 att	 eleverna	 till	 viss	 del	 har	 en	medvetenhet	om	hur	 läraren	 kan	
påverka	deras	intresse	då	de	flesta	eleverna	återkom	till	tekniken	på	något	sätt	vilket	även	
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läraren	tyckte	om	att	arbeta	med.	Det	blir	däremot	svårt	att	se	några	direkta	 linjer	mellan	
lärarens	attityd	och	hur	de	påverkat	elevernas	intresse	då	eleverna	blev	intervjuade	efter	olika	
lektioner	och	gav	svar	som	var	riktade	mot	den	lektionen	de	haft	senast.	Vi	upplever	att	läraren	
kan	visa	olika	positivitet	till	olika	ämnen	och	att	det	kan	påverka	eleverna,	det	kan	därför	vara	
det	som	gjort	att	eleverna	känt	sig	osäkra	vid	intervjuerna	och	att	dem	var	rastlösa	under	den	
observerade	NO-lektionen.	

5 Diskussion																	

I	undersökningen	ville	vi	få	fram	vad	de	intervjuade	elevernas	intresse	är	samt	hur	och	om	de	
påverkades	av	läraren	i	klassrummet.	Utifrån	de	svar	vi	fick	från	eleverna	samt	det	vi	kunde	se	
i	observationerna	så	upplevde	vi	att	elevernas	 intresse	kan	påverkas	av	 lärarna.	Lärare	A:s	
elever	uppgav	en	positiv	bild	av	att	de	hade	ett	intresse	för	området	som	de	arbetade	med	i	
NO.	Alla	elever	visade	på	engagemang	under	lektionen	och	uppgav	själva	under	intervjuerna	
att	 de	 var	 intresserade	 av	 att	 arbeta	med	 och	 några	 elever	 lyfte	 även	 fram	 att	 de	 under	
lektionerna	kände	sig	trygga	och	märkte	av	att	hela	klassen	oftast	var	koncentrerade	under	
NO-lektionerna.	Vi	kan	se	hur	detta	leder	tillbaka	till	läraren	att	hen	lyckats	nå	ut	till	samtliga	
elever	 och	 att	 hens	 attityd	 faktiskt	 överensstämmer	med	 vad	 läraren	 själv	 uppgav	 under	
intervjun.	Lärare	B:s	elever	däremot	visade	en	mer	rastlöshet	i	form	av	att	de	snabbt	tappade	
intresse	 under	 lektionen	 och	 visade	 inget	 engagemang	 på	 att	 lära	 sig.	 Detta	 blir	 i	 sin	 tur	
motsägelsefullt	i	form	av	att	eleverna	uppgav	under	intervjun	att	det	fanns	ett	visst	intresse	
men	detta	var	inte	vad	dessa	elever	visade.	Det	leder	då	tillbaka	till	läraren	att	hen	inom	det	
området	inte	lyckats	nå	ut	till	eleverna	och	eventuellt	synliggjort	en	attityd	som	visar	på	att	
läraren	inte	själv	är	trygg	i	ämnet.	Vi	tror	att	det	är	utifrån	detta	som	eleverna	reagerade	som	
de	gjorde	på	lektionen	och	vi	kunde	även	se	att	eleverna	kände	en	osäkerhet	vid	vissa	frågor	
under	intervjuerna	såsom	att	endast	säga	vilket	område	inom	NO	som	var	mest	intressanta.	
Här	tvekade	en	del	elever	och	några	kunde	inte	svara	alls	på	denna	fråga,	detta	får	oss	att	
fundera	 på	 om	 orsaken	 till	 elevernas	 osäkerhet	 kan	 vara	 att	 läraren	 förmedlat	 sin	 egen	
osäkerhet.	Lärare	B:s	elever	gav	oss	en	uppfattning	av	att	det	dem	sa	intresserade	dem	under	
intervjun	inte	alltid	speglades	under	observationen.	Det	är	däremot	viktigt	att	ha	i	åtanke	att	
elevernas	 bristande	 intresse	 under	 lektionen	 kan	 bero	 på	 flera	 olika	 faktorer	 såsom	 att	
lektionen	var	placerad	precis	 innan	lunch	eller	att	de	kan	ha	hänt	någonting	tidigare	under	
dagen	som	vi	inte	var	medvetna	om.	
	
Att	flera	elever	i	båda	klasserna	ansåg	att	det	aktuella	området	som	de	arbetade	med	nu	var	
det	som	dem	var	intresserade	av	anser	vi	självfallet	är	positivt	och	det	visar	på	att	läraren	på	
olika	sätt	lyckats	nå	ut	till	de	elever	som	anser	att	ämnet	är	intressant.	Samtidigt	väcks	det	
frågor	kring	hur	trovärdiga	elevernas	svar	är	då	vi	hade	förväntat	oss	mer	varierade	svar.	Skulle	
eleverna	svara	likadant	om	vi	frågade	dem	samma	fråga	igen	om	några	veckor	eller	månader	
när	de	börjat	med	ett	annat	arbetsområde?	Det	är	något	som	vi	anser	skulle	vara	intressant	
att	få	svar	på	i	framtiden.	Antingen	kan	det	vara	så	att	läraren	förmedlar	en	så	bra	inställning	
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till	eleverna	att	det	nya	ämnet	blir	så	pass	 intressant	eller	så	tror	vi	att	det	kan	vara	så	att	
eleverna	 av	 naturen	 svarar	 det	 ämne	 som	 de	 minns	 bäst	 för	 tillfället.	 Som	 vi	 nämnt	 i	
inledningen	skriver	Skolverket	(2016)	att	det	kan	vara	svårt	att	utläsa	elevers	intresse	för	olika	
ämnen	i	yngre	åldrar	då	de	ofta	har	ett	allmänt	intresse	att	lära	sig	nya	saker	och	därmed	anser	
att	 alla	 ämnen	 är	 intressanta.	 Detta	 fick	 vi	 en	 förståelse	 för	 vid	 arbetet	 med	 denna	
undersökning	då	vi	upplever	att	vi	inte	kan	få	fram	ett	entydigt	svar	på	vad	elevernas	intresse	
faktiskt	 är	 eller	 hur	 de	 påverkas	 av	 läraren	 då	 det	 kan	 finnas	 flera	 påverkande	 faktorer.	
Osborne,	Simon	och	Collins	(2003)	menar	att	dessa	faktorer	kan	vara	hur	eleven	känner	inför	
ämnet	utifrån	den	känsla	de	får	om	ämnet	i	klassrummet,	alltså	den	attityd	som	läraren	sänder	
ut	men	även	föräldrarnas	och	vännernas	intressen	kan	påverka	eleven.	Ytterligare	en	faktor	
som	kan	påverka	elevens	känslor	för	ämnet	menar	författarna	kan	vara	hur	bra	hen	lyckas,	om	
eleven	 upplever	 att	 ämnet	 är	 svårt	 kan	 intresset	 minska.	 Utan	 att	 göra	 ytterligare	 en	
undersökning	som	sträcker	sig	under	en	längre	tid	upplever	vi	att	dessa	frågor	är	svåra	att	ge	
ett	 definitivt	 svar	 på.	 Ett	 annat	 dilemma	 vi	 upptäckte	 i	 tolkningen	 av	 det	 vi	 såg	 under	
observationerna	av	NO-lektionerna	är	att	vi	upplevde	i	lärare	B:s	klass	att	eleverna	inte	var	så	
intresserade	av	ämnet	då	många	elever	snabbt	 tappade	 intresset.	Däremot	 finns	det	 inget	
som	fastslår	att	det	finns	ett	självklart	samband	mellan	elevernas	agerande	och	deras	attityd	
eller	 intresse,	detta	medför	att	 i	 sin	 tur	att	under	observationen	så	blir	det	mer	elevernas	
beteende	 snarare	 som	 hamnar	 i	 fokus	 istället	 för	 intresset.	 Samtidigt	 kan	 det	 finnas	 ett	
samband	mellan	dessa	två	men	det	är	som	nämn	ovan	gör	det	svårt	att	ge	ett	definitivt	resultat	
på	 detta.	 Det	 blir	 relevant	 för	 vår	 studie	 då	 vi	 inte	 kan	 ge	 ett	 definitivt	 svar	 på	 elevernas	
intresse	baserat	på	enbart	vår	uppfattning	av	observationerna	och	intervjuerna	då	elevernas	
agerande	inte	kan	tydliggöra	deras	intresse.	
	
När	det	kommer	till	att	undersöka	och	analysera	lärarnas	attityder	menar	Lindahl	(2003)	att	
det	kan	uppstå	problem	om	du	inte	bestämt	innan	vad	det	är	du	ska	mäta	då	attityder	kan	
handla	om	vad	en	person	tycker	om	helt	vitt	skilda	saker.	I	det	här	fallet	var	det	förutbestämt	
att	vi	ville	undersöka	lärarens	attityd	mot	ett	specifikt	ämne	och	hur	den	ser	på	undervisningen	
utifrån	det.	Däremot	kan	vi	inte	efter	att	ha	observerat	lärarnas	handlingar	under	en	lektion	
samt	utifrån	en	intervju	säga	exakt	hur	dessa	lärare	verkligen	agerar	eller	säkerställa	vilken	
attityd	de	har	till	NO-ämnena.	Lärare	B	fick	vi	en	bra	uppfattning	av	efter	 intervjun	då	hen	
uppgav	 goda	 intentioner	 att	 undervisa	 eleverna	 lika	 i	 alla	 ämnen	 och	 hen	 visade	 en	
medvetenhet	 om	 att	 det	 lärare	 känner	 för	 ett	 ämne	 kan	 påverka	 eleverna.	 Under	
observationen	upplevde	vi	som	nämnt	tidigare	att	handlandet	under	lektionen	skilde	sig	till	
viss	del	 får	 intentionerna.	 Lindahl	 (2003)	 lyfter	 fram	att	 intentioner	och	handlande	 inte	 är	
samma	sak	och	att	det	är	vanligt	att	ha	intentionerna	till	att	göra	en	sak	på	ett	visst	sätt	men	
att	därefter	handla	på	ett	annat.	Det	blir	svårt	för	oss	att	säga	att	lärarna	är	på	ett	visst	sätt	då	
vi	som	nämnt	ovan	bara	observerade	en	lektion	och	innan	lärare	B:s	lektion	uppgav	hen	att	
hen	kände	sig	osäker	inför	området	då	det	var	första	gången	hen	skulle	ha	en	sådan	lektion.	
En	annan	sak	som	är	viktig	att	ha	i	åtanke	är	att	lärare	A	arbetat	som	lärare	i	41	år	och	därmed	
har	mer	erfarenhet	om	olika	arbetsområden	inom	NO	än	 lärare	B	som	endast	arbetat	som	
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lärare	 i	 fyra	 år.	 Detta	 är	 något	 som	 Tsai	 (2010)	 uttryckligen	 påvisar	 att	 lärare	 med	 mer	
erfarenhet	lever	kvar	i	ett	traditionellt	arbetssätt	medan	nyutbildade	kanske	utvecklat	ett	mer	
nytänkande	och	 intressant	arbetssätt	 för	att	nå	ut	 till	eleverna.	Vår	undersökning	däremot	
säger	 tvärtom,	 att	 läraren	med	mer	 erfarenhet	mötte	 elevernas	 intresse	mer	 än	 vad	 den	
nyutbildade	 läraren	 visade.	 Det	 tror	 vi	 kan	 bero	 på	 att	 den	 erfarna	 läraren	 utvecklat	 en	
trygghet	i	sin	pedagogiska	roll	medan	den	nyutbildade	läraren	fortfarande	försöker	utveckla	
och	hitta	struktur	i	sin	pedagogiska	roll.	Det	är	även	viktigt	att	förstå	att	resultatet	hade	kunnat	
generera	i	en	annan	riktning	om	vi	hade	observerat	dessa	lärare	under	en	längre	tid.	Vi	hade	
då	kunnat	se	mer	hur	de	agerade	och	hur	de	använde	språket	i	förhållande	till	sina	attityder	
inom	fler	områden	i	NO.		
	

5.1 Slutsats	

I	studien	ville	vi	få	fram	elevernas	intresse	och	hur	lärarnas	attityd	påverkar	eleverna.	Vi	valde	
att	utgå	från	en	kvalitativ	metod	och	att	intervjua	lärare,	elever	och	observera	en	NO-lektion.	
För	att	få	ett	annat	resultat	hade	vi	kunnat	formulera	om	intervjufrågorna	eller	använt	oss	av	
en	ostrukturerad	intervju	med	eleverna	just	för	att	det	är	barn	som	intervjuas.	Det	för	att	det	
ska	bli	mer	som	ett	samtal	och	att	eleverna	inte	ska	känna	obehag	av	att	behöva	svara	“rätt”.	
Istället	hade	då	eleverna	kunnat	svara	mer	utförligt	på	frågorna	istället	för	att	endast	ge	raka	
svar.	 Elevernas	 press	 i	 situationen	 skulle	 också	 minska	 i	 ett	 sådant	 sammanhang	 då	 vi	
upptäckte	 att	 eleverna	 ibland	 kunde	 se	 väldigt	 osäkra	 ut.	 Vi	 hade	 även	 kunnat	 göra	
intervjuerna	i	par	eller	grupper	för	att	eleverna	skulle	känna	sig	tryggare	men	samtidigt	finns	
det	vissa	nackdelar	med	det	metodvalet	då	en	del	elever	kanske	inte	känner	att	de	kan	säga	
vad	de	egentligen	tycker	utan	väljer	istället	att	svara	såsom	kompisen	svarar.		
	
För	att	få	ett	bredare	resultat	hade	vi	kunnat	utgått	från	en	kvantitativ	metod,	det	för	att	öka	
antalet	 respondenter	genom	att	 skicka	ut	enkäter	 istället	 för	att	 intervjua	eleverna	och	då	
kunnat	fokusera	på	att	intervjua	fler	lärare	istället.	Det	hade	kunnat	ge	ett	intressant	svar	om	
observationer	från	de	olika	ämnena	inom	NO	hade	gjorts	och	därefter	kunnat	skilja	lärarnas	
attityd	och	elevernas	intressen.		
	
Redovisningen	av	resultatet	ger	en	bild	över	hur	lärare	A	och	hens	elever	var	engagerade	och	
att	lärare	B	och	hens	elever	var	icke	engagerade	i	 jämförelse	med	lärare	A.	Samtidigt	vill	vi	
återkomma	till	metoden	för	hur	detta	gått	tillväga,	då	endast	en	observation	hos	varje	lärare	
gjorts	 kan	 det	 inte	 färdigställas	 helt	 för	 hur	 lärarna	 är.	 Det	 som	 skulle	 kunnat	 förtydliga	
resultatet	 är	om	 flera	observationer	på	 lärarna	gjorts	 för	 att	då	 kunna	 säkerställa	 lärarnas	
beteende	och	attityder	helt	samt	ha	återkommande	intervjuer	för	att	säkerställa	svaren.		
		
Det	går	att	se	ett	mönster	för	huruvida	lärarens	attityd	faktiskt	påverkar	elevernas	intresse	då	
lärarna	visar	på	olika	sätt	att	synliggöra	sin	attityd	 i	klassrummet	 i	 samband	med	hur	olika	
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elevernas	 fokus	 och	 intresse	 visade	 sig.	 Slutsatsen	 är	 att	 elevernas	 intresse	 påverkas	 av	
lärarens	sätt	att	verbalt	synliggöra	sin	attityd	men	att	det	kan	finnas	andra	faktorer	som	också	
påverkar.	Dessa	faktorer	kan	handla	om	både	lärarna	och	eleverna	såsom	att	alla	kan	ha	dåliga	
dagar	och	som	lärare	A	nämner	att	det	är	viktigt	att	tänka	på	vid	vilken	tidpunkt	på	dagen	du	
ska	gå	 igenom	vad	 för	att	eleverna	ska	kunna	 ta	emot	 informationen	på	bästa	 sätt.	Andra	
faktorer	som	kan	påverka	är	vilket	läromedel	som	används	och	att	det	kan	finnas	konflikter	i	
klassrummet	som	uppstått	under	dagen	eller	liknande.		
 
Det	här	resultatet	visar	bara	hur	det	ser	ut	i	just	denna	situation	med	dessa	två	lärare	och	kan	
inte	tala	för	hur	det	ser	ut	i	ett	vidare	perspektiv.	I	ett	fortsatt	arbete	inom	detta	område	kan	
det	vara	till	fördel	att	formulera	problemformuleringen	som	en	hypotes	för	att	kunna	få	fram	
ett	tydligare	och	representativt	resultat.	Det	finns	som	vi	nämnt	ovan	flera	olika	faktorer	som	
kan	påverka	elevernas	intresse	och	en	av	dessa	är	vilka	läromedel	som	används,	men	vi	har	
inte	 gått	 in	 vidare	 på	 det	 området.	 Exempel	 på	 framtida	 forskning	 kan	 vara	 att	 formulera	
forskningsfrågor	som	undersöker	hur	 litteraturen	påverkar	elevernas	 intresse	och	vad	olika	
lärare	har	för	åsikter	om	den	litteratur	som	de	har	tillgång	till.	
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Bilaga	1	

Intervjufrågor	till	pedagogerna:	
	
Ålder?	Hur	länge	har	du	jobbat	som	lärare?	
	
Vad	tycker	du	om	NO?	
	
Vad	är	dina	intressen	inom	NO?		
	
Hur	känner	du	inför	NO-	lektionerna?	
	
Hur	förbereder	du	dig	inför	NO-lektionerna?	
	
På	vilket	sätt	tror	du	att	din	inställning	till	NO-ämnena	påverkar	eleven?	finns	det	något		
exempel?	
	
Hur	försöker	du	nå	elevernas	intresse?	
	
Tycker	du	att	det	är	lätt	att	fånga	elevernas	intresse?	motivera.	
	
Hur	tror	du	att	eleverna	uppfattar	dig?	
	
Om	du	hade	en	uppgift	i	en	NO-lektion	som	du	personligen	inte	var	förtjust	i,	hur	tror	du	att	ditt	
inflytande	skulle	påverka?		
	
Om	du	hade	haft	en	No-lektion	och	du	märker	att	eleverna	tappat	intresset	för	ämnet,	hur	skulle	du	
agera	och	tänka?	(hade	du	ändrat	materialet	osv)		
	
	
	
Intervjufrågor	till	elever	(har	bildstöd):	
	
Vad	känner	du	inombords	när	du	vet	att	du	har	en	NO-lektion	på	schemat?	
	
Vad	känner	du	inombords	på	NO-lektionen?	
	
Vad	tycker	du	om	NO?	peka	eller	säg	vilken	smiley	som	passar	dig,	-		om	du	vill	så	kan	du	förklara	
varför?	
	
Tycker	du	att	No	är	enkelt	eller	svårt?		
	
Vad	är	du	intresserad	av	inom	NO?	
	
Tycker	du	att	din	lärare	gör	NO	intressant?		
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Vad	tror	du	att	din	lärare	tycker	om	NO?	
	
Tror	du	att	du	kommer	använda	dig	av	NO	när	du	blir	äldre?	
	
Har	du	någon	användning	av	det	du	lär	dig	på	No	lektionerna	på	fritiden?	
	

	

Bilaga	2	

Observationsschema	No-undervisning:	
	
Lärarens	attityd	och	elevernas	intresse.	
	

Engagemang	 	
	
	
	
	
	

På	vilket	sätt	verkar	läraren	påläst?	(boken)	 	
	
	
	
	
	
	

Utstrålning/kroppsspråk	kring	ämnet	 	
	
	
	
	
	
	
	
	

Pratar	positivt/negativt	till	ämnet	 	
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Blandar	teori	och	praktik?	 	
	
	
	
	
	
	
	

Tas	elevernas	åsikter	in?		 	
	
	
	
	
	
	
	

Hur	är	elevernas	fokus/intresse?	 	
	
	
	
	
	
	
	

Om	det	är	negativt:	agerar	läraren	efter	det?	 	
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Reflektioner:	
	

	

	

	

Bilaga	3		

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	


