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Denna studie syftar till att undersöka hur elevers attityder till undervisning i de 
naturorienterande ämnena kan förstås i relation till lärares attityder till de 
naturorienterande ämnena. För att undersöka detta användes strukturerade 
intervjufrågor som var konstruerade utifrån de teoretiska modellerna som användes 
för att mäta elevernas och lärarnas attityder. För att få en ökad förståelse för 
relationen mellan elevers och lärares attityder användes gruppintervjuer med öppna 
frågor till eleverna. Resultatet visar att samtliga deltagande lärare visar en 
övervägande positiv attityd till de naturorienterande ämnena. Även samtliga 
deltagande klasser visar en övervägande positiv attityd. Slutsatsen i denna studie är 
att läraren är en viktig faktor för elevernas attityd till de naturorienterande ämnena. 
Lärarens egenskaper som didaktisk kompetens och kunskaper inom ämnet är 
viktiga för elevernas motivation och attityd till de naturorienterande ämnena. 
 
This study aims to examine how pupils’ attitudes to teaching in the science subjects 
can be understood in relation to teachers’ attitudes to the science subjects. To 
examine this, structured questions in an interview were used that where constructed 
based on the theoretical models as used to gauge pupils’ and teachers’ attitudes. To 
get an additional appreciation to the relation between pupils’ and teachers’ attitudes 
we used interviews in groups with opens questions to the pupils. The result shows 
that all participants’ teachers show a predominantly positive attitude against the 
science subjects. All participants’ classes also show a predominantly positive attitude 
against the science subjects. The conclusion in this study is that the teacher is an 
important element for the pupils’ attitude in the science subjects. Teachers properties 
such as didactical competence and knowledge in the subjects are important for the 
pupils’ motivation and attitude in the science subjects. 
_____________________________________________________ 
Nyckelord: 
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1 Inledning 

Adolfsson (2011) menar att den viktigaste faktorn för att en elev ska lyckas i skolan är 
läraren. Lärares attityder har inflytande över elevers attityder till både ämne och 
lärare (Osborne, Simon, och Collins 2003). Osborne et.al (2003) menar vidare att 
lärare med engagemang till sitt ämne tenderar att bedriva god undervisning. Det är 
egenskaper som engagemang, förmåga och kompetens hos lärare som i 
undervisningsrelaterade sammanhang främst påverkar elevers resultat 
(Skolinspektionen, 2010). Lindahls (2003) visar med sina resultat att det skapas en 
god attityd hos elever, om lärare lyckas förmedla sitt brinnande intresse och passion 
för ämnet i sin undervisning.  Även Adolfsson (2011) lyfter att lärares engagemang 
och passion kan vara avgörande i skapande av varierande undervisningssituationer 
som i sin tur gynnar elevers attityder. 

Skolinspektion (2017) nämner att en utmaning som finns inom de naturorienterande 
ämnena är att skapa meningsfull undervisning som ger elever en god attityd till 
ämnena. De menar vidare att det finns ett intresse för de naturorienterande ämnena 
hos eleverna i den svenska skolan, men de menar samtidigt att det finns ett lågt 
intresse hos eleverna till hur undervisningen bedrivs inom de naturorienterande 
ämnena (Skolinspektionen, 2017). I Trumpers (2006) studie lyfts kvalitén på de 
naturorienterande ämnenas undervisning som den mest betydelsefulla aspekten till 
goda attityder hos elever. Nordlöf (2018) lyfter att intresse och engagemang hos 
lärare har större betydelse för god undervisning än ramfaktorer så som material. 
Genom ett gott engagemang kan lärare ta reda på vad eleverna är intresserade av och 
göra undervisningen mer anpassad för dem. Trumper (2006) lyfter att elevinflytande 
skapar goda attityder till de naturorienterande ämnena hos eleverna. 

Något som väckte vårt intresse för att genomföra denna studie är att elever har en 
god attityd till ämnet, men att deras intresse för undervisningen trots detta är lågt. 
Därav vårt val att undersöka vilka attityder lärare och elever i årskurs 3 har till de 
naturorienterande ämnena samt hur de kan förstås i relation till varandra. Vår 
utgångspunkt i denna studie är att läraren är viktig för elevers attityder.  

1.1 Syfte 

Syftet med vår studie är att undersöka hur elevers attityder till undervisning i de 
naturorienterande ämnena kan förstås i relation till lärares attityder till de 
naturorienterande ämnena på två skolor i Mellansverige. 

Våra tre forskningsfrågor lyder: 

1. Vilka attityder har de fyra medverkande lärarna på två skolor i Mellansverige 
till de naturorienterande ämnena? 

2. Vilka attityder har de medverkande eleverna till de intervjuade lärarna på två 
skolor i Mellansverige till de naturorienterande ämnena? 

3. Hur kan de medverkande elevers och lärares attityder till de 
naturorienterande ämnena förstås i relation till varandra? 
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2 Teoretisk utgångspunkt 
I det första avsnittet i detta kapitel, 2.1 Definition av begreppet attityd – Teoretisk 
utgångspunkt för elevers attityder, förklarar vi hur vi utifrån litteraturen tolkat 
begreppet attityd som är utgångspunkten för vår studie samt beskriver den teoretiska 
utgångspunkt vi valt att använda oss av i vår tolkning av elevers attityder till de 
naturorienterande ämnena. I avsnitt 2.2, Teoretisk modell för lärares attityder, 
beskriver vi den teoretiska modell vi valt att använda oss av i vår tolkning av lärares 
attityder till de naturorienterande ämnena.  

2.1 Definition av begreppet attityd - Teoretisk utgångspunkt för 
elevers attityder 

I den här undersökningen tolkar vi begreppet attityder i likhet med Kind, Jones och 
Barmby (2007) som menar att attityden en person har till något är baserat på dennes 
kunskaper om och känslor för detta, vilket kan leda till att en person har ett visst 
beteende. 

Kind et al. (2007) beskriver att attityder består av de tre komponenterna kognition, 
känslor och beteenden. Kognition - Består av kunskaper om ett visst objekt, 
övertygelse/ inställning från tidigare erfarenheter. Känslor - Består av personens 
positiva/ negativa känslor av objektet. Beteende - utfallet/ handlingar en person 
väljer att göra utifrån känslor och kognition. 

I studien undersöks elevers och lärares attityder till de naturorienterande ämnena 
och för att kunna mäta elevers attityder har vi valt att utgå från Skolverkets (2016) 
TIMSS-rapport (Trends in International Mathematics and Science Study) och 
använt oss av delar av deras enkät för att mäta elevers attityder till de 
naturorienterande ämnena. TIMSS är en internationell studie som undersöker 
elevers kunskaper i naturvetenskap och matematik och attityder till naturvetenskap 
och matematik. Tillsammans med PISA är TIMSS den största internationella 
kunskaps mätningen. När attityder mäts i TIMSS-rapporten används resultatet för 
att utvärdera undervisningen, men också för att elevers attityder ses som en 
förutsättning för att elever ska kunna utvecklas (Skolverket, 2016). 

2.2 Teoretisk modell för lärares attityder 

I denna studie har vi valt att utgå från van Aalderen-Smeets, Walma van der Molen, 
och Asmas (2012) modell om attityder. Vi har valt denna modell som teoretisk 
utgångspunkt då den används för att skapa en förståelse för vilka attityder lärare kan 
ha i sin undervisning. Denna modell är på engelska och vi har översatt begreppen på 
samma vis som Nordlöf (2018).  
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Figur 1. Attitydmodellen som används som teoretisk utgångspunkt. Figuren 
baseras på van Aalderen-Smeets et al. (2012) 

 
Denna attitydmodell har tre delområden som har inflytande över lärares attityd. Det 
första området är Cognitive beliefs/ kognitiva uppfattningar. I det området ingår 
Perceived Relevance/ Upplevd relevans som handlar om hur relevant 
undervisningen anses vara. Perceived Difficulty/ Upplevd svårighet som handlar om 
lärares upplevda svårighet i att undervisa i det valda ämnet, inte lärares didaktiska 
kompetens i övrigt. Den tredje och sista delen inom kognitiva aspekter är Gender 
Beliefs/Uppfattningar om genus som handlar om lärares inställning till skillnader 
mellan flickor och pojkar prestationer, inte den faktiska skillnaden mellan könen. 

Attitydmodellens andra delområde är Affective states/Affektiva tillstånd vilket 
innebär en lärares positiva och negativa känslor som läraren upplever i sin 
undervisning. Detta delområde delas upp i två delar. Den första är Enjoyment/Lust 
och glädje och innebär hur tillfreds lärare är i sin undervisning. Den andra delen är 
Anxiety/ oro som lärare kan uppleva i sin undervisning. 

Det tredje och sista delområdet är Perceived control/upplevd kontroll och innefattar 
vilken kontroll läraren upplever att den har i sin undervisning, vilket består av två 
delar. Den första delen är Self-efficacy/upplevd självförmåga och den handlar om 
lärares inre faktorer som självförtroende och kunskap. Lärarens tilltro till att bedriva 
sin undervisning utifrån tillräckliga kunskaper och tron på sig själv. Den andra delen 
är Context dependency/upplevt kontextberoende, vilket handlar om yttre faktorer 
som har inflytande på lärares upplevelse av deras möjligheter till undervisning, så 
som tid och material. Dessa tre områden, kognitiva uppfattningar, affektiva 
tillstånd och upplevd kontroll gör intryck på lärares beteenden och attityder till sin 
undervisning.  
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För att kunna jämföra de medverkande elevernas och lärarnas attityder har vi tolkat 
de två olika teoretiska utgångspunkterna utifrån Kinds et al (2007) definition av 
attityder, vilken delas upp i känslor respektive kognition. Vi har tolkat van Aalderen-
Smeets et al. (2012) kategorier Perceived control/upplevd kontroll och Affective 
states/Affektiva tillstånd i enlighet med Kinds et al (2007) Känslor. 
Kategorin Cognitive beliefs/ Kognitiva uppfattningar tolkar vi istället i enlighet med 
Kinds et al (2007) Kognition. 

3 Bakgrund 

Under detta kapitel redogör vi för 3. 1 Litteratursökning där vi beskriver hur vi funnit 
den litteratur vi utgått från i studien. I avsnitt 3.2 Litteraturgenomgång redogör vi för 
den tidigare litteratur vi funnit relevant för vår studie. 

3.1 Litteratursökning 

I vår studie har vi utgått från tidigare forskning vi funnit intressant via databaserna 
Google Scholar, Primo och Ulrischweb. De sökord vi har använt oss av för att finna 
relevant forskning är bland annat attityder, science attitudes, NO, attityder i skolan, 
elevers attityder, lärares attityder och science education. De artiklar vi har valt att 
använda oss av i vår studie är expertgranskade. De artiklar vi valt att sålla bort 
handlar exempelvis om attityder inom andra ämnen än de naturorienterande ämnena 
och teknik. Vi har genom andra uppsatser, avhandlingar och vetenskapliga artiklar 
påträffat referenser vi funnit intressant för vår studie. Vi har även använt oss av 
rapporter från Skolverket och Skolinspektionen då det ger en bild av hur 
verksamheten ser ut.  

3.2 Litteraturgenomgång 

I avsnitt 3.2.1 Vad påverkar elevers attityd samt 3.2.2 Lärares förutsättningar till att 
bedriva god undervisning i de naturorienterande ämnena redogör vi för tidigare 
litteratur som är intressant för studien. 
 

3.2.1 Vad påverkar elevers attityd 
 
Adolfsson (2011) beskriver i sin avhandling två faktorer som kan ha påverkan på 
elevers attityder till de naturorienterande ämnena. Individuella faktorer är den första 
som spelar in och är kopplingen mellan elevers självuppfattning och 
prestationsförmåga. De elever som högt värdesätter naturvetenskapen tenderar att 
prestera bättre (Adolfsson 2011). Skolverket (2015) är inne på samma spår som 
Adolfsson (2011) och menar att självförtroende och värdering av ämnet hos 
högpresterande elever ökar, jämfört med de som presterar sämre. Hos de som 
presterar sämre sjunker självförtroendet och uppfattningen av ämnet. Den andra 
faktorn som Adolfsson (2011) nämner är skola, hem och samhälle. Lärare är exempel 
på området skola. Vilka egenskaper lärare har och hur de bedriver sin undervisning 
är betydelsefull för elever (Adolfsson 2011). Vårdnadshavare är exempel på området 
hem. Labudde, Herzog, Neuenschwander, Violi, och Gerber (2000) beskriver att 
vårdnadshavarens värderingar har betydelse för barnets attityder till de 
naturorienterande ämnena. Ett exempel på området samhälle kan enligt 
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Teknikdelegationen (2010) vara den stereotypa bild barn har av exempelvis yrkesval 
inom de naturvetenskapliga arbetsområdena.  

Elever är intresserade av ämnen som relaterar till deras personliga liv och 
erfarenheter (Trumper, 2006). En del i den goda undervisningen kan då vara att ta 
del av elevernas egna erfarenheter och utnyttja elevinflytandet i undervisningen för 
att skapa goda attityder till de naturorienterande ämnena (Trumper, 2006). 
Skolverket (2001) visar i sin rapport att endast 7/10 elever känner att lärare tror på 
deras förmåga att lära sig. När lärare lyssnar på elevers synpunkter och utgår från 
deras erfarenheter känner elever sig hörda och bekräftade i skolan, vilket kan skapa 
en positiv attityd. Lindahl (2003) menar att många elever tycker att de 
naturorienterande ämnena är svåra och har svåra begrepp, vilket försvårar 
inlärningen och påverkar motivationen samt attityden till ämnet. Hon menar vidare 
att innehållet har en stor påverkan på elevers intresse för de naturorienterande 
ämnena (Lindahl, 2003). Enligt Adolfsson (2011) är lärarens passion och 
engagemang en viktig del i skapandet av kreativa och utmanande 
undervisningssituationer som avspeglar sig på elevernas attityder. Nordlöf (2018) 
menar precis som Adolfsson (2011) att läraren är en viktig faktor för elevers attityder. 
Adolfsson (2011) lyfter resultatet från flertalet studier som tar upp egenskaper elever 
värderar som positiva hos lärare för att skapa goda attityder till ämnet. De 
gemensamma egenskaperna som lärare har är att de är entusiastiska och har en god 
förmåga att anknyta ämnet till vardagssituationer och på så sätt skapa välorganiserad 
och stimulerande undervisning, vilket medför en positiv attityd hos eleverna.  

Osborne et al. (2003) lyfter att elever med övervägande positiv attityd till de 
naturorienterande ämnena ser ett engagemang och stöd från lärare, positiva 
relationer med klasskamrater samt att de får vara med på flera varierande 
undervisningsmetoder. Lindahl (2003) menar att elever anser att en tråkig lärare 
bidrar till ett tråkigt ämne. Elever lyfter att SO-lärare är mer spontana och skojiga 
medan NO-lärare är välplanerade och allvarliga i sin undervisning. När elever 
beskriver deras favoritlärare som bidrar till god undervisning och goda attityder lyfts 
lärarens engagemang, hur läraren brinner för ämnet, kan skoja med elever men ändå 
få elever intresserade för ämnet samt delaktiga i undervisningen (Lindahl 2003).  

3.2.2 Lärares förutsättningar till att bedriva god undervisning i de 
naturorienterande ämnena 
 
Skolinspektionens (2017) granskning visar att lärares olikheter när det kommer till 
självförtroende och osäkerhet skapar en variation på kvalitén i den undervisningen 
som bedrivs inom de naturorienterande ämnena. Lärare med sämre självförtroende 
inför de naturorienterande ämnena bedriver inte undervisningen utifrån 
undersökande metoder i samma utsträckning som lärare som är bekväma med ämnet 
(Skolinspektionen, 2017). Om lärare använder enklare alternativ och ensidiga 
undervisningsmetoder kan elevers motvilja till att lära sig ämnet framkomma och 
attityden till ämnet försämras (Osborne et.al 2003). Nordlöf (2018) menar att lärare 
ska bedriva undervisning i delar lärare känner sig bekväma i för att kunna bedriva 
god undervisning. En utgångspunkt för att känna sig bekväm är att ha de kunskaper 
som krävs i att bedriva undervisning med entusiasm och hängivenhet. Lärare som 
bedriver undervisning i flera ämnen tenderar att ha ett större intresse för något 
ämne, vilket möjligtvis drabbar de ämnen som lärare har mindre intresse av 
(Nordlöf, 2018).  
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Osborne et al., (2003) menar att lärare med entusiasm har en förmåga att bedriva 
god undervisning och att läraren behöver vara trygg och bekväm i ämnet för att 
kunna bedriva den goda undervisningen. Lindahls (2003) studie visar att elever ser 
när en lärare älskar sitt ämne och brinner för att lära ut det, vilket gör att det skapar 
en god attityd hos eleven.  

Skolverket (2008) menar att lärare inom de naturorienterande ämnena inte bara 
behöver generella lärarkunskaper utan även kunskaper i naturvetenskapens didaktik. 
Med naturvetenskapernas didaktik menas kunskaper för att kunna göra genomtänkta 
val i sin naturorienterande undervisning, exempelvis kunskaper om 
vardagsföreställningar hos elever i det område som undervisas samt vardagliga 
kunskaper i de naturorienterande ämnena.  

Nordlöf (2018) menar att nätverk för lärare kan vara utvecklande då det finns 
möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter och på så sätt ta hjälp av varandra och 
möjligtvis spara tid. Experthjälp kan ses som en tillgång i nätverk där lärare med 
mindre kunskaper kan stöttas av någon kunnig (Nordlöf, 2018). Skolverket (2001) 
lyfter att flertalet lärare är nöjda med den samverkan som finns på deras skolor men 
att det finns brister i det pedagogiska ledarskapet inom de naturorienterande 
ämnena. Trumper (2006) menar att en viktig del för att elever ska ha en god attityd 
till de naturorienterande ämnena är att lärares brister i kunskap övervinns och att de 
ges den utbildning de behöver för att kunna undervisa i dessa ämnen.  

Fägerstam (2012) framhäver att ramfaktorer så som självförtroende, tidsbrist samt 
material och resurser kan ha betydelse för lärares möjligheter till att bedriva en 
välorganiserad och givande undervisning. Nordlöf (2018) menar dock att 
engagemanget och intresset hos lärare är av större betydelse än ramfaktorer som 
fysiska förutsättningar. Tid är en viktig aspekt för att kunna planera och genomföra 
engagerad undervisning (Nordlöf, 2018).  

4 Metod 
I detta kapitel beskriver vi och motiverar våra val av metoder. Med vägledning av 
metodlitteraturen visar vi i avsnitt 4.1 Urval vår urvalsgrupp och motiverar varför dessa är 
lämpliga för vår studie. I avsnitt 4.2 Metodologi beskriver vi och motiverar våra val av 
metoder. I avsnitt 4.3 Genomförande där beskriver vi hur vi gått till väga i vår studie. I 
avsnitt 4.4 Databearbetning beskriver vi hur vi har bearbetat och analyserat våra 
insamlade data. I avsnitt 4.5 Etiska principer redogör vi för hur etiska principer har 
tillämpats i denna studie. 

4.1 Urval 

De informanter vi har valt ut till studien är undervisande lärare i årskurs 3 från två 
skolor i två olika kommuner i Mellansverige, samt elever från respektive lärares klass. 
De två skolor som vi valde att vända oss till i denna studie var två för oss redan kända 
skolor. Vi upplevde att en undersökning var möjlig att genomföra på dessa skolor 
tack vare deras geografiska läge samt våra tidigare kontakter med skolorna. 

Vårt urval har gjorts utifrån att vi vill se hur lärarens och elevernas attityder i 
respektive klass kan förstås i relation till varandra och vi behöver då intervjua både 
lärare och elever i samma klass. Valet att tillfråga lärare som undervisar i årskurs tre 
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föll sig naturligt då vår uppfattning är att deras elever har större möjlighet än yngre 
elever att reflektera över vad som är viktigt för dem och deras eget lärande. Samtliga 
undervisande lärare på de skolorna i nuvarande årskurs 3 tillfrågades att delta i vår 
studie. I studien deltog fyra av de fem tillfrågade lärarna. Därför intervjuades aldrig 
några elever i den icke deltagande lärarens klass då vi ville intervjua lärare och elever 
i samma klass för att se hur attityder kan förstås i relation till varandra. I vårt resultat 
kommer lärarna att bli nämnda som Lärare 1, Lärare 2 osv. Vi lämnade ut 
informationsbrev till samtliga elever i alla deltagande klasser. Utifrån 
vårdnadshavarnas godkännande och elevernas frivilliga anmälan har urvalet gjorts 
tillsammans med läraren till gruppintervjuer med elever.  

Presentation av deltagarna 

- Lärare 1:  Undervisande lärare i de naturorienterande ämnena i 20+ år.  

- Klass 1 består av 29 elever varav 27 svarade på de strukturerade intervjufrågorna. 

-Lärare 2: Undervisande lärare i de naturorienterande ämnena i 2 år. 

-Klass 2 består av 29 elever varav 29 svarade på de strukturerade intervjufrågorna.  

-Lärare 3:  Undervisande lärare i de naturorienterande ämnena i 20 år.  

-Klass 3 består av 26 elever varav 24 svarade på de strukturerade intervjufrågorna.  

-Lärare 4:  Undervisande lärare i de naturorienterande ämnena i 20 + år.  

-Klass 4 består av 26 elever varav 16 svarade på de strukturerade intervjufrågorna. 

4.2 Metodologi 

Syftet med vår studie är att undersöka hur elevers attityder till undervisning i de 
naturorienterande ämnena kan förstås i relation till lärares attityder till de 
naturorienterande ämnena. För att besvara våra tre forskningsfrågor har vi valt att 
använda oss av strukturerade intervjuer med inslag av öppna frågor i enlighet med Bryman 
(2018). Vi valde att använda oss av strukturerade intervjuer då vi ville ha ett jämförbart 
resultat från lärares och elevers svar för att vi skulle kunna förstå deras attityder i relation 
till varandra. Bryman (2018) nämner att strukturerade intervjuer är ett bra alternativ vid 
denna typ av undersökningar då målet är att säkerställa reliabiliteten. Genom färdigställda 
intervjuscheman med förutbestämda svarsalternativ minskar risken för feltolkningar 
(Bryman, 2018). De strukturerade intervjufrågorna är framtagna utifrån respektive 
teoretisk modell för att vi ska kunna analysera resultatet i relation till våra teoretiska 
utgångspunkter. Vi valde att ge informanterna redan färdiga svarsalternativ där de fick 
besvara i vilken grad de instämde på ett antal frågor. De svarsalternativ vi använde oss av 
var 1. Instämmer precis, 2. Instämmer ganska bra, 3. Instämmer inte så bra, 4. 
Instämmer inte alls. Dessa fyra svarsalternativ är tagna från TIMSS senaste undersökning 
(Skolverket, 2015). Dessa svarsalternativ har använts genom hela studien i samband med 
de strukturerade intervjufrågorna. Johansson och Svedner (2006) menar att det är en svår 
uppgift att konstruera lämpliga enkätfrågor som mäter det verkliga syftet som ska 
analyseras. De menar vidare att det är lämpligt att använda sig av redan etablerade 
metoder och frågor i en studie för att säkerställa resultatet. Denscombe (2009) menar att 
gruppintervjuer kan vara ett bra alternativ för att få en djupare förståelse och fler 
erfarenheter av de områden intervjun tar upp. Vi valde att genomföra gruppintervjuer med 
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fem öppna intervjufrågor då vi ansåg att det gav oss en djupare förståelse om vilka attityder 
elever har till de naturorienterande ämnena. 

4.3 Genomförande 

Vi kontaktade lärare i årskurs 3 på två för oss redan kända skolor i Mellansverige via 
mejl. I mejlen skickades informationsbrev till lärarna om studiens syfte och hur de 
etiska principerna följs. Fyra av de fem tillfrågade lärarna tackade ja till att medverka 
i vår studie. Intervjuerna genomfördes på respektive skola efter överenskommelse 
med deltagande lärare. Lärarintervjuerna tog 20–30 minuter att genomföra. Till de 
deltagande klasserna lämnade vi ut informationsbrev samt förfrågan om 
godkännande från vårdnadshavare för att eleven skulle kunna delta i studien. Innan 
eleverna fick besvara de strukturerade intervjufrågorna berättade vi att de 
naturorienterande ämnena berör kemi, fysik och biologi samt att innehållet bland 
annat handlar om rymden, människokroppen, djur, natur, miljö, kraft och rörelse. 
Nedan beskriver vi de olika momenten av genomföranden.  

Moment 1, frågor till alla elever 

För att mäta elevers attityder har vi valt att använda oss av de redan 
färdigkonstruerade enkätfrågorna från TIMSS-rapporten (Skolverket, 2016) som 
mäter elevers attityder till matematik och de naturorienterande ämnena. Här har ett 
urval gjorts, vi har endast använt oss av den naturvetenskapliga delen ur TIMSS-
rapporten och vi har valt ut ett antal frågor utifrån hur vi definierat begreppet attityd 
som finns beskrivet i teorikapitlet. Under varderUa moment har vi förklarat hur vi 
har tolkat frågorna från TIMSS-rapporten till Kind et al. (2007) definition av 
begreppet attityd.  

Vi genomförde en enkät i form av strukturerade intervjuer. Vi läste upp varje fråga 
högt för alla elever som sedan fick besvara i vilken grad de instämde. Vi valde att 
använda oss av en enkät med strukturerade frågor i hela klassen för att det gav oss en 
helhetsbild av klassens gemensamma attityder till de naturorienterande ämnena för 
de elever som fått godkännande att medverka i studien.  

1. Jag tycker om att lära mig NO. 
2. NO är tråkigt. 
3. Det brukar gå bra för mig i NO. 
4. Min lärare säger att jag är bra i NO. 
5. Min lärare lyssnar på mina idéer.    

 
Vi har valt ut dessa frågor från TIMSS (2015) elevenkät och kopplat dessa till Kinds et 
al. (2007) definition av begreppet attityder enligt nedan. Fråga 1,2 och 5 är kopplade 
till känslor. Fråga 3 och 4 är kopplade till kognition. 

Moment 2, Elever gruppintervju 

För att få en djupare bild av elevers attityder till de naturorienterande ämnena valde 
vi att göra gruppintervjuer med åtta elever totalt från varje klass. Intervjuerna hölls 
med fyra elever vid varje tillfälle. Vi använde öppna frågor som vi själva konstruerat 
utifrån Kinds et al. (2007) definition av attityd. Intervjuerna hölls efter 
överenskommelse med undervisande lärare i ett närliggande rum, allt för att det 
skulle vara så naturligt som möjligt för eleverna som deltog. Intervjuerna tog cirka 15 
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minuter per grupp att genomföra och alla intervjuer spelades in med mobiltelefon för 
lättare transkribering. 

Öppna frågor 

Utifrån tidigare forskning har vi formulerat frågor för att få en djupare förståelse av 
elevers attityder till de naturorienterande ämnena. 

1. Vad tycker du är intressant på NO-lektionerna? 
2. Vilka känslor brukar du ha på NO- undervisning? 
3. Hur uppfattar du din lärare i NO? 
4. Hur skulle du beskriva din favoritlärare? 
5. Får du vara med och önska innehåll på NO-lektionerna? 

 
Moment 3, lärarintervju 

Vi har i våra strukturerade intervjufrågor till lärarna utgått från den teoretiska 
modellen för lärares attityder av van Aalderen-Smeets et al. (2012) som vi tidigare 
beskrivit i teoriavsnittet. Nedan redogör vi för de strukturerade intervjufrågorna till 
lärarna. 

1. Det är viktigt att elever får undervisning i No-ämnena redan från start i 
grundskolan.   

2. NO är så viktigt att oerfarna lärare bör få ytterligare utbildning i ämnena. 
3. Jag tror de flesta F-3 lärare tycker innehållet i NO är svårt att undervisa. 
4. Lärare har goda ämneskunskaper i NO. 
5. NO är mitt favoritämne. 
6. Jag trivs bra med att undervisa inom NO. 
7. Jag känner mig stressad när jag undervisar i NO. 
8. Jag kan anpassa min undervisning för att väcka elevers intresse. 
9. Jag kan förklara naturvetenskapliga begrepp och principer så eleverna förstår. 
10. Jag har tid till att planera och genomföra undervisning på det sätt jag önskar. 
11. Jag har lämpligt material till att kunna genomföra de lektioner jag önskar. 

 
Frågorna 1 och 2 berör området upplevd relevans. Frågorna 3 och 4 berör området 
upplevd svårighet. Frågorna 5 och 6 berör området glädje/ behag. Fråga 7 berör 
området oro/ ångest. Frågorna 8 och 9 berör området upplevd självförmåga. 
Frågorna 10 och 11 berör området kontextberoende. Vi har medvetet valt att bortse 
från den delen som behandlar attityder utifrån ett genusperspektiv. Vi anser att den 
delen av modellen inte är relevant för vår infallsvinkel i studien då vi vill se hur elever 
och lärares attityder förstås i relation till varandra och inte skillnaden mellan könen.  

4.4 Databearbetning  

I detta underavsnitt redogör vi för hur vi redovisat och bearbetat våra data. 

Moment 1 Frågor till alla elever 

För att bearbeta våra data har vi använt oss av Microsoft Excel. Vi har sammanställt 
svaren klassvis från våra strukturerade intervjufrågor och lagt in svaren i en tabell. 
Utifrån tabellen har vi sedan sammanställt resultatet. Med hjälp av cirkeldiagram 
skapade i Microsoft Word och med en förklarande undertext visar vi resultatet av 
elevernas gemensamma attityd till de naturorienterande ämnena i respektive klass. 
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För att visa klassens gemensamma attityd till de naturorienterande ämnena har vi 
sammanställt varje elevs svar på frågorna. Vi har sedan tolkat att de som svarat 
positivt på tre eller fler frågor har en positiv attityd till de naturorienterande ämnena. 

Moment 2 Elever gruppintervju 

Vid databearbetning av de öppna frågorna transkriberade vi våra ljudinspelningar. 
Varje svar från eleverna blev en utsaga. Vi lyfte sedan fram varje utsaga och försåg 
dem med koder kopplat till varje informant. Från de 151 utsagorna skapade vi 
kategorikoder. Kategorikoderna skapades efter hur vi sammanfattat och tolkat 
utsagornas innebörd. Totalt blev det 12 olika kategorikoder. Dessa sorterades sedan 
och grupperades till två kategorier för att ge oss en djupare bild av vilka attityder 
eleverna har till de naturorienterande ämnena. Vi har utgått från en modell av Yin 
(2013). Nedan visar vi hur vi arbetat med kategorin Elevers motivation. 
 

Utsaga 52: “Eh, ja.. eller alltså jag tycker det är intressant med att 
experimentera, jag tycker det är lite häftigt” (I9 [Informant 9]) kod: 
Undersöka är roligt. 

 
Utsaga 130: “När läraren visar var vi ligger på mattetesterna gillar jag när hon 
säger att jag ligger högt” (I23 [Informant 23]) kod: Högt resultat ökar 
motivationen. 
 

Moment 3 Lärarintervju 

För att bearbeta våra data har vi använt oss av Microsoft Excel. Vi har sammanställt 
svaren från de strukturerade intervjufrågorna i en tabell. Utifrån tabellen har vi 
sedan sammanställt resultatet. Med hjälp av stapeldiagram skapade i Microsoft Word 
och med en förklarande undertext visar vi resultatet av lärarens attityd till de 
naturorienterande ämnena i respektive klass.  

Då våra strukturerade intervjufrågor innehåller både positiva och negativa frågor 
gjorde vi om två frågor. Genom att byta från negativt ställda frågor till positivt ställda 
frågor fick vi jämförbara diagram. De frågor som berördes av detta var fråga 3 och 
fråga 7. Lärarens och elevernas attityder till de naturorienterande ämnena jämfördes 
sedan i cirkeldiagram och sattes i relation till varandra för att se om det fanns ett 
samband mellan deras attityder. 

4.5 Etiska principer 

I denna studie har vi tagit forskningsetiska principer i beaktning i enlighet med 
Vetenskapsrådet (2017). Ett missivbrev (se bilaga 1 och 2) har lämnats ut till de 
tillfrågade lärarna samt elevernas vårdnadshavare i enlighet med information- och 
samtyckeskraven med en beskrivning av studiens syfte och information om att 
studien är frivillig att delta i samt att all data som samlas in kommer att behandlas 
konfidentiellt.  

Samtycke till inspelning av intervjun har inhämtats och all information deltagarna 
har lämnat har avidentifierats i enlighet med konfidentialitetskravet. Nyttjandekravet 
uppfylls genom att våra insamlade data endast kommer att hanteras och nyttjas av 
författarna i denna studie. Samtliga deltagare har även informerats om var de kan ta 
del av den färdigställda studien. 



 14 

5 Resultat 
I detta kapitel beskriver vi i avsnitt 5.1 till 5.4 vår empiri från respektive klass. I 
avsnitt 5.5 Resultat från gruppintervju redogör vi för resultatet av gruppintervjuerna. 
Avslutningsvis i avsnitt 5.6 Resultatsammanfattning sammanfattar vi våra resultat 
som vi sedan lyfter vidare i resultatdiskussionen. 

5.1 Klass 1 

Elever  

Nedan redovisar vi resultatet från Klass 1. 

                       Känslor                                                                       Kognition 

 

 

 
 
Frågorna 1, 2 och 5 berör området Känslor utifrån Kinds et al. (2007) definition av 
attityd. På fråga 1 har eleverna svarat på följande sätt, 74% av eleverna visar ett 
positivt svar och 26% av eleverna visar ett negativt svar. På fråga 2 visar 63% av 
eleverna ett positivt svar och 27% av elever visar ett negativt svar. På fråga 5 visar 
78% av eleverna ett positivt svar och 22% av eleverna visar ett negativt svar. Den 
största delen av eleverna är positiva till NO inom området känslor. 

Frågorna 3 och 4 berör området Kognition utifrån Kinds et al. (2007) definition av 
attityd. På fråga 3 visar 89% av eleverna positiva svar och 11% av eleverna negativa 
svar. På fråga 4 visar 56% av eleverna ett positivt svar och 44% av eleverna visar ett 
negativt svar. Den största delen av eleverna är positiva till NO inom området 
kognition.  

Lärare 

Nedan redovisar vi resultatet från Lärare 1. 



 15 

 

 

 
 
Lärare 1 besvarade fråga 1–4 som berör området Kognitiva uppfattningar med 
positiva svar på samtliga frågor. Området Kognitiva uppfattningar visar ett positivt 
resultat. Frågorna 5–7 berör området Affektiva tillstånd, där svarade Lärare 1 
positivt på frågorna 5 och 6, negativt på fråga 7. Området Affektiva tillstånd visar ett 
övervägande positivt resultat. Frågorna 8–11 berör området Upplevd kontroll och där 
svarade Lärare 1 positivt på frågorna 8, 9 och 11 och negativt på fråga 10. Området 
Upplevd kontroll visar ett övervägande positivt resultat. Utifrån områdena Kognitiva 
uppfattningar, Affektiva tillstånd och Upplevd kontroll visar läraren en positiv 
attityd till de naturorienterande ämnena.  
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En jämförelse av lärarens och elevernas attityder 

 
 
Utifrån lärarens och elevernas sammanfattade attityd visar resultatet att båda parter 
visar en positiv attityd till de naturorienterande ämnena. Läraren uppvisar 82% 
positiv attityd till de naturorienterande ämnena. 81 % av eleverna som besvarat de 
strukturerade intervjufrågorna i Klass 1 visar en övervägande positiv attityd till de 
naturorienterande ämnena. 

5.2 Klass 2 

Elever 

Nedan redovisar vi resultatet från Klass 2.  

Känslor                                                                       Kognition 

 

 

 
 
På fråga 1 har eleverna svarat på följande sätt, 79% av eleverna gav ett positivt svar 
och 21% av eleverna visar ett negativt svar. På fråga 2 visar 79% av eleverna ett 
positivt svar och 21% av eleverna visar ett negativt svar. På fråga 5 visar 86% av 
eleverna ett positivt svar och 14% av eleverna visar ett negativt svar. Den största 
delen av eleverna är positiva till NO inom området känslor. 

Frågorna 3 och 4 berör området Kognition utifrån Kinds et al. (2007) definition av 
attityd. På fråga 3 gav 93% av eleverna ett positivt svar och 7% av eleverna ett 
negativt svar. På fråga 4 gav 79% av eleverna ett positivt svar och 21% av eleverna gav 
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ett negativt svar. Den största delen av eleverna är positiva till NO inom området 
kognition.  

Lärare 

Nedan redovisar vi resultatet för Lärare 2. 

 

 

 
 
Lärare 2 besvarade fråga 1–4 som berör området Kognitiva uppfattningar med tre 
positiva och ett negativt svar. Svaren på frågorna 1, 2 och 4 var positiva och svaret på 
fråga 3 var negativ. Området Kognitiva uppfattningar visar ett övervägande positivt 
resultat. Frågorna 5–7 berör området Affektiva tillstånd, där svarade Lärare 2 
positivt på frågorna 5 och 6, negativt på fråga 7. Området Affektiva tillstånd visar ett 
övervägande positivt resultat. Frågorna 8–11 berör området Upplevd kontroll och där 
svarade Lärare 2 positivt på frågorna 8–10 och negativt på fråga 11. Området 
Upplevd kontroll visar ett övervägande positivt resultat. Utifrån områdena Kognitiva 
uppfattningar, Affektiva tillstånd och Upplevd kontroll visar läraren upp en positiv 
attityd till de naturorienterande ämnena. 
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En jämförelse av lärarens och elevernas attityder  

 
 
Utifrån lärarens och elevernas sammanfattade attityd visar resultatet att båda parter 
visar en positiv attityd till de naturorienterande ämnena. Läraren uppvisar 73 % 
positiv attityd till de naturorienterande ämnena. 97 % av eleverna som besvarat de 
strukturerade intervjufrågorna i Klass 2 visar en övervägande positiv attityd till de 
naturorienterande ämnena. Resultatet visar att 97 % av eleverna har en positiv attityd 
till ämnet även fast läraren uppvisar en sämre procent, men läraren har fortfarande 
övervägande positiv attityd. 

5.3 Klass 3 

Elever  

Nedan redovisar vi resultatet från Klass 3.  

Känslor                                                                       Kognition 

 

 

 
 
På fråga 1 har eleverna svarat på följande sätt, 84% av eleverna visar ett positivt svar 
och 16% av eleverna visar ett negativt svar. På fråga 2 visar 75% av eleverna ett 
positivt svar och 25% av eleverna visar ett negativt svar. På fråga 5 visar 92% av 
eleverna ett positivt svar och 8% av eleverna visar ett negativt svar. Den största delen 
av eleverna är positiva till NO inom området känslor. 
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På fråga 3 visar 92% av eleverna ett positivt svar och 8% av eleverna ett negativt svar. 
På fråga 4 visar 88% av eleverna ett positivt svar och 12% av eleverna ett negativt 
svar. Den största delen av eleverna är positiva till NO inom området kognition.  

Lärare 

Nedan redovisar vi resultatet för Lärare 3. 

 

 

 
 
Lärare 3 besvarade fråga 1–4 som berör området Kognitiva uppfattningar med tre 
positiva och ett negativt svar. Svaren på frågorna 1–3 var positiva och svaret på fråga 
4 var negativ. Området Kognitiva uppfattningar visar ett övervägande positivt 
resultat. Frågorna 5–7 berör området Affektiva tillstånd, där svarade Lärare 3 
positivt på samtliga frågor. Området Affektiva tillstånd visar ett övervägande positivt 
resultat. Frågorna 8–11 berör området Upplevd kontroll och där svarade Lärare 3 
positivt på frågorna 8 och 9 och negativt på frågorna 10 och 11. Området Upplevd 
kontroll visar både ett positiv och ett negativt resultat. Utifrån områdena Kognitiva 
uppfattningar och Affektiva tillstånd visar läraren en positiv attityd till de 
naturorienterande ämnena. Utifrån det tredje området Upplevd kontroll visar läraren 
både positiv och negativ attityd till de naturorienterande ämnena. Sett utifrån ett 
helhetsperspektiv är lärarens attityd positiv till de naturorienterande ämnena. 
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En jämförelse av lärarens och elevernas attityder 

 
 
Utifrån lärarens och elevernas sammanfattade attityd visar resultatet att båda parter 
visar en positiv attityd till de naturorienterande ämnena. Läraren uppvisar 73 % 
positiv attityd till de naturorienterande ämnena. 79 % av eleverna som besvarat de 
strukturerade intervjufrågorna i Klass 3 visar en övervägande positiv attityd till de 
naturorienterande ämnena. 

5.4 Klass 4 

Elever 

Nedan redovisar vi resultatet från Klass 4. 

Känslor                                                                       Kognition 

 

 

 
 
På fråga 1 har eleverna svarat på följande sätt, 94% av eleverna visar ett positivt svar 
och 6% av eleverna visar ett negativt svar. På fråga 2 visar 81% av eleverna visar ett 
positivt svar och 19% av eleverna visar ett negativt svar. På fråga 5 visar 94% av 
eleverna ett positivt svar och 6% av eleverna visar ett negativt resultat. Den största 
delen av eleverna är positiva till NO inom området känslor. 

På fråga 3 visar 81% av eleverna ett positivt svar och 19% av eleverna visar ett 
negativt svar. På fråga 4 visar 88% av eleverna ett positivt svar och 12% av eleverna 
visar ett negativt svar. Den största delen av eleverna är positiva till NO inom området 
kognition.  
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Lärare 

Nedan redovisar vi resultatet från Lärare 4.  

 

 

 
 
Lärare 4 besvarade fråga 1–4 som berör området Kognitiva uppfattningar med tre 
positiva och ett negativt svar. Frågorna 1–3 var positiva och fråga 4 var negativ. 
Området Kognitiva uppfattningar visar ett övervägande positivt resultat. Frågorna 
5–7 berör området Affektiva tillstånd, där svarade Lärare 4 positivt på samtliga 
frågor. Området Affektiva tillstånd visar ett övervägande positivt resultat. Frågorna 
8–11 berör området Upplevd kontroll och där svarade Lärare 4 positivt på fråga 9 och 
negativt på fråga 8, 10 och 11. Området Upplevd kontroll visar ett övervägande 
negativt resultat. Utifrån områdena Kognitiva uppfattningar och Affektiva tillstånd 
visar läraren en positiv attityd till de naturorienterande ämnena. Utifrån det tredje 
området, Upplevd kontroll, visar läraren en negativ attityd till de naturorienterande 
ämnena. Sett utifrån ett helhetsperspektiv är lärarens attityd positiv till de 
naturorienterande ämnena. 
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En jämförelse av lärarens och elevernas attityder 

 
 
Utifrån lärarens och elevernas sammanfattade attityd visar resultatet att båda parter 
visar en positiv attityd till de naturorienterande ämnena. Läraren uppvisar 64 % 
positiv attityd till de naturorienterande ämnena. 94 % av eleverna som besvarat de 
strukturerade intervjufrågorna i Klass 4 visar en övervägande positiv attityd till de 
naturorienterande ämnena. Resultatet visar att 94 % av eleverna har en positiv 
attityd till ämnet även fast läraren uppvisar en sämre procent, men läraren har 
fortfarande en övervägande positiv attityd. 

5.5 Resultat från gruppintervju 

I detta avsnitt redovisar vi två kategorier framtagna från gruppintervjuerna med 
eleverna. Samtliga elever har svarat på samma frågor vilket medfört liknande svar. 
Den förklarande texten för vardera kategori ser vi som representativ från elevernas 
gruppintervjuer och varje kategori förstärks med två blockcitat från elevers svar. 

Elevers motivation  

En rolig och intresserad lärare motiverar sina elever till de naturorienterande 
ämnena. Ämnen som relaterar till elevers personliga liv och erfarenheter gör elever 
mer motiverade till att utvecklas och mer intresserade av att lära sig om ämnet. Delar 
som eleverna lyfter som intressant är exempelvis djur, natur och människokroppen. 
Elever uppskattar lärare som kan skoja men ändå göra ämnet intressant och 
spännande. Elever motiveras av varierande undervisning med undersökande 
arbetsmetoder och inte endast den traditionella klassrumsundervisningen. När 
läraren använder flertalet, alternativt olika tillvägagångssätt för att alla elever ska 
förstå bidrar det till motivation och goda attityder hos eleven.  

Det är intressant att försöka, eh eller att få reda på nya saker som man kanske inte vet vad som 
händer om man gör nått. 

Snäll, eh rolig, för det är [Namn på lärare]. Också ja, kanske lite häftig som gör det lite mer 
spännande när hon pratar.  

Lärares egenskaper  

Lärarens kunskaper och engagemang är viktiga för eleverna i studiens intresse och 
attityder till de naturorienterande ämnena. Eleverna i studien vill känna sig 
bekräftade och hörda i skolan genom att lärare lyssnar på deras synpunkter och idéer 
känner elever sig uppskattade. Eleverna lyfter egenskaper som påhittig, rolig, 
förstående och sträng när det behövs som positiva hos lärare. Eleverna i studien 
menar att lärare som kan anpassa och genomföra undervisningen på ett stimulerande 
och intressant sätt bidrar till deras motivation.  
 

Omtänksam, tänker på alla, ifall det är någon som har det lite svårare och hjälpa den lite extra.  
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Hon är bra, förklarar på ett sätt så man förstår. 

Hon ska vara lite sträng för det tycker jag att lärare ska vara, sen ska hon vara lite rolig. 

Relationen mellan elevernas och lärarnas attityder till de 
naturorienterande ämnena. 
Den tolkning vi gjort av resultatet i studien är att lärarna har en viktig roll för 
elevernas attityder. Det som framkommer som extra viktigt är lärarnas egenskaper 
och förmåga till att bedriva undervisning som gör elever motiverade och som 
samtidigt skapar en god attityd till de naturorienterande ämnena. Egenskaper som 
elever lyfter som viktiga hos lärare är exempelvis att de är påhittiga, engagerade, 
roliga, kunniga och att lärarna har en förmåga att vara stränga vid behov. Eleverna 
blir motiverade till de naturorienterande ämnena när läraren kan anpassa och variera 
sin undervisning genom användandet av olika arbetsmetoder och 
representationsformer. Resultatet visar att flertalet av eleverna har sin favoritlärare 
som nuvarande lärare. I samtliga klasser har lärarna en övervägande positiv attityd 
till de naturorienterande ämnena, vilket även visar sig i elevernas attityder till de 
naturorienterande ämnena då samtliga klasser har övervägande goda attityder. 
Samtliga lärare har någon del i ett område där de har en negativ attityd till de 
naturorienterande ämnena, men övervägande delar i områdena är positiva, vilket vi 
har tolkat som att samtliga lärare visar en positiv attityd till de naturorienterande 
ämnena. Resultatet i vår studie visar att lärares attityder till de naturorienterande 
ämnena är viktiga för elevernas attityder till de naturorienterande ämnena. 

5.6 Resultatsammanfattning 

Vår tolkning av resultatet är att alla lärarna visar övervägande positiva attityder till de 
naturorienterande ämnena. Alla lärarna har någon del i minst två delområden i 
modellen som de upplever som negativt, men övervägande delar av svaren är 
positiva. Svaret på vår första forskningsfråga som lyder: Vilka attityder har fyra 
lärare på två skolor i Mellansverige till de naturorienterande ämnena? är därmed 
att lärarna visar en positiv attityd till de naturorienterande ämnena.   

Samtliga elevgrupper visar övervägande positiv attityd till de naturorienterande 
ämnena. I samtliga elevgrupper finns elever som uppvisar en negativ attityd till de 
naturorienterande ämnena, men majoriteten av de svarande eleverna visar en positiv 
attityd. Därmed blir svaret på vår andra forskningsfråga som lyder: Vilka attityder 
har elever till de intervjuade lärarna på två skolor i Mellansverige till de 
naturorienterande ämnena? att eleverna visar en positiv attityd till de 
naturorienterande ämnena. 

För att besvara vår tredje forskningsfråga som lyder: Hur kan elever och lärares 
attityder till de naturorienterande ämnena förstås i relation till varandra? Har vi 
tolkat och tagit fram två kategorier utifrån elevernas svar som de ser som viktiga 
faktorer till sina attityder till de naturorienterande ämnena. Dessa är Elevers 
motivation och Lärarens egenskaper. Elevers motivation är något vi tolkat som 
viktigt för eleverna då det är en viktig del för att de ska vilja utvecklas och lära sig 
mer. Lärares egenskaper tolkade vi som viktig då elever lyfte lärarens egenskaper 
som påverkar deras attityd. Dessa två kategorier tillsammans med resultatet av 
forskningsfråga 1 och 2 har hjälpt oss att besvara forskningsfråga 3. 
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6 Diskussion 
I detta kapitel beskriver vi i avsnitt 6.1 Metoddiskussion där vi diskuterar fördelar 
respektive nackdelar utifrån val vi gjort i vår studie. Därefter kommer avsnitt 6.2 
Resultatdiskussion där vi diskuterar vårt resultat i förhållande till 
bakgrundslitteraturen och frågeställningar. 

6.1 Metoddiskussion 

Vi valde att använda oss av strukturerade intervjuer med inslag av öppna frågor i 
enlighet med Bryman (2018). Vi anser att metoden var lämplig för oss då vi ville ha 
ett jämförbart resultat mellan lärares och elevers attityder. Bryman (2018) menar att 
reliabiliteten säkras med strukturerade intervjuer. Vid en ny studie hade vi valt att 
använda oss av fler än fem strukturerade intervjufrågor till alla elever för att få en 
bredare bild av vilka attityder eleverna har till de naturorienterande ämnena. Vi anser 
att gruppintervjuerna med eleverna var en fungerande metod för studien, men något 
vi iakttog under genomförandet var när eleverna var osäkra på vad de skulle svara 
och en elev gav ett svar blev det ofta så att de andra bara höll med i frågan. När de 
däremot hade ett eget svar blev det en bra diskussion.  

I vårt urval valde vi att vända oss till lärare och elever i årskurs 3 då vår uppfattning 
är att eleverna i årskurs 3 har större förståelse för vad som är viktigt för dem i sitt 
lärande. Vi anser att vårt urval var lämpligt för vår studie. Studien har genomförts i 
två olika skolor i varsin kommun. Då det endast är en skola i respektive kommun som 
deltagit i studien vill vi inte göra anspråk på att resultaten kan generaliseras. I de 
klasser som deltagit i studien anser vi däremot att det finns ett generellt resultat om 
att attityden till de naturorienterande ämnena är goda. För att stärka validiteten i vår 
studie har vi utgått från redan beprövade metoder för att mäta lärare och elevers 
attityder i form av frågor utvalda från TIMSS (2015) elevenkäter för att mäta elevers 
attityder samt van Aalderen-Smeets et al. (2012) modell för att mäta lärares attityder. 
Innan de strukturerade intervjufrågorna startade valde vi att berätta vad No-ämnet 
berör för att göra eleverna medvetna då det är inom de naturorienterande ämnena vi 
undersöker attityder. 

6.2 Resultatdiskussion 

Vårt resultat visar att samtliga klasser har en övervägande positiv attityd till de 
naturorienterande ämnena. Majoritet av eleverna svarade att de tycker om att lära sig 
NO, samt att det går bra för dem i NO. Adolfsson (2011) menar att de elever som har 
en god attityd till ämnet tenderar till att prestera bättre, vilket går hand i hand med 
vår studie. De elever som medverkat i studien har i årskurs 3 inga betyg, men de har 
en uppfattning om det går bra eller dåligt för dem i de naturorienterande ämnena. 

Från resultatet av gruppintervjuerna framkom det att läraren är den elever ser som 
sin främsta faktor till att påverka sin attityd. Adolfsson (2011) lyfter skolan där 
läraren är en viktig del som en bidragande faktor till elevers attityder till de 
naturorienterande ämnena. Samtliga elever lyfte egenskaper som rolig, snäll och 
omtänksam som viktiga hos sin favoritlärare. Egenskapen rolig är mycket uppskattad 
av eleverna, när läraren kan skoja men samtidigt lära ut ett ämne är den som bäst. En 
lärare som är påhittig och kan göra till rösten när de berättar och göra ämnet 
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spännande är något som uppskattas bland elever och bidrar till goda attityder till de 
naturorienterande ämnena. Det är då i enlighet med Lindahl (2003) som beskriver 
att lärarens engagemang kan göra elever mer intresserade och delaktiga i 
undervisningen. Även Adolfsson (2011) menar att engagemanget hos lärare är viktigt 
för att kunna bedriva en kreativ undervisning, elever ser då bland annat påhittig som 
en viktig egenskap hos lärare för att kunna bidra till positiva attityder hos elever. 
Flertalet av eleverna lyfte sin nuvarande lärare som sin favoritlärare, vilket gav oss en 
tydligare bild av hur lärares och elevers attityder till de naturorienterande ämnena 
kan förstås i relation till varandra.  

Trumper (2006) menar att elever är intresserade av ämnen som relaterar till deras 
erfarenheter och personliga liv. Detta är något som syns i resultatet av studien, då 
eleverna framförallt lyfter områden de kan relatera till som exempelvis djur och natur 
samt människokroppen som de ämnen de finner mest intressanta. Övervägande del 
av eleverna lyfter att deras lärare kan förklara på olika sätt, vilket kan höja deras 
förståelse och därmed deras motivation. Resultatet visar också att elevernas lärare 
lyssnar på deras idéer, vilket kan bidra till goda attityder till de naturorienterande 
ämnena, vilket styrks av Trumper (2006) som menar att elevinflytande bidrar till 
goda attityder till de naturorienterande ämnena.   

Fägerstam (2012) framhäver ramfaktorer så som tid och materialtillgång som viktiga 
faktorer för lärares möjlighet att bedriva god undervisning. Resultatet visar att endast 
en av de fyra lärarna upplever att de har lämpligt material till att bedriva 
undervisning i de naturorienterande ämnena, men samtliga lärare har ändå en 
övervägande positiv attityd till ämnet. Därav verkar intresset och engagemanget hos 
den enskilde lärare ha större inverkan på lärarens attityd till de naturorienterande 
ämnena än tillgången till material har, vilket är något som stärks av Nordlöf (2018) 
avhandling.  

Nordlöf (2018) menar att när lärare bedriver undervisning i flera ämnen kan de olika 
stora intressena för ämnena påverka lärarens attityd till ämnet negativt. Vårt resultat 
visar att ingen av de tillfrågade lärarna har svarat att de instämmer precis i att de 
naturorienterande ämnena är deras favoritämne men de svarar att det stämmer 
ganska bra, trots detta uppvisar samtliga lärare en positiv attityd till de 
naturorienterande ämnena. I vår studie kan vi inte se på vilket sätt intresset påverkar 
de naturorienterande ämnena men som nämndes ovan visar övervägande del av 
lärarna att de inte har tid till att planera och genomföra lektioner. Kan det möjligtvis 
vara så att det läggs mer tid på andra ämnen och att de naturorienterande ämnena 
kommer något i skymundan? 

Skolinspektionen (2017) menar att självförtroendet hos lärare påverkar kvalitén av 
den undervisning som bedrivs inom de naturorienterande ämnena. Vårt resultat visar 
att hälften av de tillfrågade lärarna känner sig stressade vid undervisning inom de 
naturorienterande ämnena. Osborne et al. (2003) och Nordlöf (2018) beskriver att 
lärare behöver känna sig trygga med ämnet och ha tillräckliga kunskaper för att 
kunna känna sig tillfreds med den undervisning de bedriver. En intressant del i vår 
studie är då att de lärare som svarade att de känner sig stressade samtidigt anser att 
lärare i allmänhet har goda kunskaper inom de naturorienterande ämnena. Det går 
då i från Osborne et al. (2003) och Nordlöf (2018) som menar att lärare känner sig 
trygga om de har tillräckliga kunskaper. Resultatet visar att den minst erfarna läraren 
känner sig stressad och tror att de flesta lärare tycker det är svårt att undervisa inom 
de naturorienterande ämnena. I vår studie kan vi inte se vad som gör att lärarna 
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känner sig stressade, men något vi funderar kring är då om erfarenhet kan ha 
påverkan på tryggheten i att bedriva undervisning i de naturorienterande ämnena. 
Utifrån resultatet kan vi inte se något samband mellan lärares upplevda stress och 
elevers attityder till de naturorienterande ämnena. 

Hälften av de tillfrågade lärarna tror att lärare i allmänhet inte har tillräckliga 
kunskaper inom de naturorienterande ämnena, samtidigt svarade dessa lärare att de 
kan förklara naturvetenskapliga begrepp och principer så att eleverna förstår. Vår 
uppfattning är då att dessa lärare anser sig själva ha tillräckliga kunskaper för att 
kunna bedriva undervisning inom de naturorienterande ämnena. Detta kan då ses i 
relation till Skolverket (2008) som skriver att lärare både behöver ha tillräckliga 
kunskaper inom ämnet, men även specifik ämnesdidaktik för att kunna bedriva en 
väl fungerande undervisning inom de naturorienterande ämnena. 

Nordlöf (2018) menar att nätverk och kollegialt lärande är faktorer som kan hjälpa 
lärare att kompensera deras brister i kunskaper inom området. Detta är dock inget vi 
kan se i vårt resultat, däremot håller samtliga svarande med om att de instämmer i 
att oerfarna lärare bör få ytterligare utbildning i de naturorienterande ämnena. 

Vårt resultat visar att lärarna inte är fullständigt bekväma, då de känner sig stressade 
när de bedriver undervisning inom de naturorienterande ämnena. I vår studie har vi 
inte undersökt vad lärare blir stressade av men Nordlöf (2018) lyfter att lärare ska 
vara bekväma i ämnet för att bedriva god undervisning. Ett av våra resultat visar att 
en av de tillfrågande lärarna känner att de inte kan anpassa sin undervisning för att 
väcka elevers intresse. Detta är dock inget som ser ut att ha påverkat resultatet av 
klassens sammanställda attityd till de naturorienterande ämnena.  

7 Slutsats 

Slutsatsen av vår studie är att samtliga deltagande lärare har en övervägande positiv 
attityd till de naturorienterande ämnena. Även samtliga elevgrupper visar en 
övervägande positiv attityd till de naturorienterande ämnena. Resultatet i vår studie 
kan ge en indikation på att lärares attityder till de naturorienterande ämnena är 
viktiga för elevernas attityder till de naturorienterande ämnena. Lärares didaktiska 
kompetens samt kunskaper i ämnet kan ses som viktiga delar för att eleverna ska bli 
motiverade och intresserade av undervisningen. Det eleverna i studien ser som 
viktiga komponenter till deras attityder är Elevers motivation samt Lärares 
egenskaper. Dessa kategorier ger oss en ökad förståelse för relationen mellan de 
deltagande lärarnas och elevernas attityder. 

8 Avslutning 

I detta kapitel lyfter vi i avsnitt 8.1 Vidare forskning om ämnen vi funnit intressanta 
under studiens gång. I avsnitt 8.2 Avslutande del från författarna tackar vi för oss. 

8.1 Vidare forskning 

Något vi sett som intressant under arbetet med vår studie är vad som påverkar 
lärares attityder till den naturorienterande ämnena. I vår studie har vi undersökt 
elevers attityder. Något vi funnit intressant och som möjligt går att forska vidare 
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inom är om det finns några skillnader mellan pojkars och flickors attityder till de 
naturorienterande ämnena. I vår studie besökte vi en stadsskola och en skola något 
mer på landet. Det hade då varit intressant att se om det finns skillnader mellan 
attityder till de naturorienterande ämnena på skolor där det förekommer gott om 
natur kontra skolor i stadsmiljö.  

8.2 Avslutande del från författarna 

Denna studie kan bidra till att lärare får en djupare förståelse för hur viktig deras roll 
och deras attityder är för elevernas fortsatta utveckling och lärande inom de 
naturorienterande ämnena. Vi har under studiens gång haft med- och motgångar. Vi 
har gjort misstag men samtidigt lärt oss mycket under resan och haft väldigt roligt. 
Ett stort tack till Pernilla som hjälpt oss vid alla frågor och gett oss vägledning under 
studiens gång. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Informationsbrev till vårdnadshavare 

Västerås 2019-04-08 
Information om undersökning av lärare och elever attityder till NO-
undervisning. 
 
Hej vårdnadshavare, 
Vi heter Caroline och Malin och studerar till lärare i årskurserna F-3 på Mälardalens 
Högskola. Vi går nu termin 6 och ska göra ett examensarbete under våren. Vi 
kommer inom de närmsta veckorna besöka ditt/dina barns skola under några 
tillfällen för att intervjua lärare och elever. Syftet med vår studie är att undersöka hur 
elevers attityder till undervisning i de naturorienterande ämnena kan förstås i 
relation till lärares attityder till de naturorienterande ämnena.  
 
I vårt examensarbete kommer vi att besöka två skolor. Arbetet kommer att skrivas på 
ett sätt där det inte går att identifiera någon elev, lärare eller vilken ort skolan ligger i. 
I vår studie utgår vi ifrån de forskningsetiska principerna, vill du läsa mer om dessa 
finns det möjlighet att göra det på vr.se. Med de forskningsetiska principerna menas 
bland annat att inge utomstående har möjlighet att förstå vilka som deltagit i studien 
och inte heller vilka skolor som har varit med i studien. Elevernas namn, 
pedagogernas namn eller skolornas namn är inte något som vi kommer att använda i 
studien. Ditt barn har rätten att när som helst avbryta sitt deltagande utan närmare 
motivering och utan några negativa konsekvenser för hen. Barnets svar är anonyma 
och behandlas konfidentiellt. De resultat vi får kommer enbart att användas i 
forskningsändamål. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats 
vid Mälardalens Högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen DiVa. 
 
För att kunna genomföra intervjuerna behöver vi vårdnadshavarnas medgivande. En 
blankett medföljer denna information. Det är viktigt att du/ni fyller i blanketten som 
finns med och lämnar in det till personalen på skolan. Det är även viktigt att lämna in 
om du/ni inte vill att ditt barn medverka i intervjuer. Tag ställning, skriv under och 
lämna in blanketten till ditt barns lärare under v. 17. Vi vill på förhand tacka för din 
hjälp och ditt samarbete med oss. Om du har någon fråga så kontakta gärna någon av 
oss. 
Malin Persson (Student)   Caroline Wallberg (Student) 
Mpn16023@student.mdh.se  Cwg16011@student.mdh.se 
076-127 50 55   070-333 68 75 

 
Handledare 
Pernilla Sundqvist 
Pernilla.sundqvist@mdh.se 
 
 
 
 
 
 

mailto:Mpn16023@student.mdh.se
mailto:Cwg16011@student.mdh.se
mailto:Pernilla.sundqvist@mdh.se
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Barnets namn: _________  
 
Vårdnadshavares underskrift  Vårdnadshavares underskrift 
 
 
 
____________________  ___________________ 
Ort & datum   Ort & datum 
 
 
____________________  ___________________ 
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Bilaga 2 Informationsbrev till lärare 

Västerås 2019-04-08 
Information om undersökning av lärare och elever attityder till NO-
undervisning. 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.  
 
Vi är två studenter från Lärarutbildningen F-3 på Mälardalens Högskola som nu är 
inne på vår sjätte termin och ska skriva ett examensarbete. Denna studie utgör vårt 
examensarbete. 
 
Syftet med vår studie är att undersöka hur elevers attityder till undervisning i de 
naturorienterande ämnena kan förstås i relation till lärares attityder till de 
naturorienterande ämnena. Vi har fördjupat oss i forskning och litteratur kring vårt 
valda ämne men vill även se hur det fungerar i den dagliga verksamheten. 
 
F ör att undersöka detta vill vi genomföra intervjuer med lärare och elever från 
årskurs 3. 
 
Vi vill därmed intervjua dig, som har kunskap, utbildning och erfarenheter som kan 
stötta oss i denna undersökning. Vi beräknar att en intervju tar cirka 30 minuter att 
genomföra. Ljudupptagning av intervjun sker endast om Du godkänner detta.  

 
Du har rätten att när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och 
utan några negativa konsekvenser för dig. Dina svar är anonyma och behandlas 
konfidentiellt. De resultat vi får kommer enbart att användas i forskningsändamål. 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens 
Högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen DiVa.  
Om ni har några funderingar eller frågor är ni välkomna att kontakta oss för mer 
information. Vi tackar varmast för din medverkan, ditt svar är värdefullt för oss. 
 
Malin Persson (Student)   Caroline Wallberg (Student) 
Mpn16023@student.mdh.se  Cwg16011@student.mdh.se 
076-127 50 55   070-333 68 75 
 
 
Handledare 
Pernilla Sundqvist 
Pernilla.sundqvist@mdh.se 
 
För vidare information kontakta Malin Persson eller Caroline Wallberg via ovan 
angivna mailadresser. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Mpn16023@student.mdh.se
mailto:Cwg16011@student.mdh.se
mailto:Pernilla.sundqvist@mdh.se
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Bilaga 3 Kategorikodning 

 
Kategorikod Förklaring 
1 Lärarens kunskaper 
2 Högt betyg 
3 Påhittig 
4 Elevers intresse 
5 Varierande undervisning & undersökande arbetsmetoder 
6 Anpassad svårighetsgrad   

7 Lärarens förmåga att förklara 

8 Hur läraren skapar ett intresse 
9 Elevinflytande 
10 Engagerad 
11 Rolig 
12 Omtänksam 

 
 
 
Kod Elevers motivation Kod Lärares egenskaper 
2 Högt betyg  1 Lärarens kunskaper 

4 Elevers intresse 3 Påhittig 
5 Varierande undervisning & 

undersökande arbetsmetoder 
6 Lärarens förmåga att förklara  

6 Anpassad svårighetsgrad 10 Engagerad 

8 Hur läraren skapar ett intresse 11 Rolig 
9 Elevinflytande 12 Omtänksam 
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