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Abstrakt 

Syftet med denna C-uppsats i lärande var vinna kunskap om elevers motivation till ämnet 

Naturkunskap. Studien genomfördes i två gymnasieklasser med inriktning mot 

samhällsvetenskap. Totalt deltog 35 elever och deras gemensamma lärare i studien. Studien 

genomfördes genom en frivillig enkätundersökning som följdes upp med kvalitativa intervjuer 

där sju elever fick beskriva förtydliga sina svar och tankegångar. Data tolkades ur ett 

fenomenografiskt perspektiv. Studien kompletterades med en kvalitativ intervju av läraren. 

 

Läraren uppfattade eleverna som omotiverade till naturvetenskap, men att betygsmotivation 

gjorde att ämnet Naturkunskap ändå hade många högpresterande elever. Resultatet visade att 

läraren inte avsatte lektionstid till motivationsstärkande arbete, och ansåg sig därför inte 

stärka elevernas motivation nämnvärt. Ändå pekade resultatet från enkäten på att merparten 

av eleverna tyckte att Naturkunskap är ett intressant, allmänbildande ämne, men nästan alla 

deltagande elever skattade andra ämnen högre. Data pekade också på att det inte fanns några 

direkta könsskillnader i attityder och motivation till ämnet Naturkunskap, men att det var fler 

flickor som upplevde ämnet som svårt.  

 

Nyckelord: Motivation, Intresse, Naturkunskap, Naturvetenskap, Lärande, Undervisning 
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1. Inledning 

PISA och TIMSS är exempel på undersökningar som länder i Europa, delar av Asien och 

Nordamerika deltar i för att utvärdera elevers kunskaper inom bland annat naturvetenskapliga 

ämnen. Elevernas prestationer jämförs länderna emellan och ger ett mått på skolväsendenas 

kvalitet och likvärdighet. Svenska elevers kunskaper inom naturvetenskap var under 90-talet i 

topp, men de har försämrats sedan dess. I PISA 2015 var svenska elevers prestationer precis 

vid eller under genomsnittet och resultatet pekade tydligt på att likvärdigheten i svenska 

skolor har gått från att vara föredömlig till att vara medel. Flera faktorer antas ligga bakom, 

bland annat hur elevers bristande motivation påverkar resultaten. Denna rapport har som syfte 

att vinna kunskap om hur elevers motivation till ämnet Naturkunskap ser ut, Studien är 

genomförd med elever som gick andra året på samhällsprogrammet på en gymnasieskola i 

Norrland och deras lärares syn motivationsstärkande undervisning. 

 

Ämnesområdet valdes eftersom det är ur ett lärarperspektiv intressant hur elever uppfattar 

Naturkunskap och hur deras motivation till ämnet förhåller sig. En viktig fråga är om 

uppfattningen och motivationen skiljer sig mellan könen? Denna undersöknings relevans är 

hög och den ger inblick i hur elever och lärare uppfattar elevers uppfattningar av ämnet 

Naturkunskap. 
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2. Syfte 

Syftet var att vinna kunskap om hur elevers motivation till ämnet Naturkunskap förhöll sig 

och hur en lärare arbetade för att stärka denna motivation. 

 

2.1 Frågeställningar 

 På vilka olika sätt uppfattade eleverna syftet med ämnet Naturkunskap? 

 Hur såg motivationen och attityder till ämnet ut och fanns det några 

könsskillnader? 

 Hur såg läraren på betydelsen av elevers motivation?  
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3. Bakgrund 

Under denna rubrik presenteras den teoretiska referensramen till rapporten. Bakgrunden är 

indelad i nio underrubriker. 

3.1  Vad är Naturkunskap? 

För att precisera vad Naturkunskap är måste läsaren först veta vad naturvetenskap är. 

Naturvetenskap kan i korthet beskrivas som kunskapen om vår omgivning. Den utgår från 

postulatet att naturlagarna är samma oberoende på vart i universum en observatör befinner 

sig. Allting sker i sammanhängande mönster som kan göras begripliga för människan genom 

systematiska studier och observationer. Naturvetenskap i olika former, bland annat biologi, 

fysik och kemi, studeras och förekommer genom hela grundskolan och upp till gymnasiet. I 

gymnasiet behandlas naturvetenskap bland annat inom ämnet Naturkunskap (Ekstig, 2002). 

Ekstig (2002) sammanfattar kunskapsobjekten i Naturkunskap som kunskaper om natur och 

människa, hur den vetenskapliga verksamheten ser ut samt hur vetenskapen ska tillämpas. 

Eller som utbildningsdepartementet uttrycker det: 

 

Undervisningen i ämnet Naturkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i 

naturvetenskap samt förmåga att kritiskt värdera och ta ställning i frågor som har ett 

naturvetenskapligt innehåll. Den ska leda till att eleverna utvecklar förståelse av hur 

naturvetenskapliga kunskaper kan användas i såväl yrkesliv som vardagsnära situationer och för 

att göra personliga val och ställningstaganden (Utbildningsdepartementet, 2010a, s. 164). 

 

Naturkunskapen var under studiens tidsspann uppdelad i två kurser; Naturkunskap A och 

Naturkunskap B som var på 50p respektive 100p vardera. Naturkunskap A var ett kärnämne 

för samtliga gymnasieprogram medan Naturkunskap B var ett karaktärsämne för vissa 

program, bland annat samhällsvetenskaplig linje, och valbar som kurs i övriga program 

(Skolverket, 2000). 

 

Den 1 juli 2011 reformerades den svenska gymnasieskolan. Naturkunskapen har därefter 

bestått av tre olika grundkurser som ges beroende på vilket gymnasieprogram som eleven 

läser; Naturkunskap 1a1 á 50p, Naturkunskap 1a2 á 50p, Naturkunskap 1b á 100p, en 

påbyggnadskurs; Naturkunskap 2 á 100p (Utbildningsdepartementet, 2010a) och en 

fördjupningskurs; Naturvetenskaplig specialisering á 100p som är en möjlighet till 

fördjupning baserad på biologi 2, fysik 2 eller kemi 2 (Skolverket, 2011a). 

 

3.2 Varför läser eleverna Naturkunskap? 

4 § Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla 

kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en 

livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på 

(Utbildningsdepartementet, 2010b, 4§). 
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En av de främsta anledningarna till att naturvetenskap läses i skolan är att eleverna ska kunna 

ta del i den demokratiska diskussionen. Genom en omfattande allmänbildning i 

naturvetenskap får eleven en stadig grund för att kunna upprätthålla de demokratiska värdena. 

Eleven ska stödjas och ges tilltro till sin förmåga att se mönster och strukturer som gör 

omvärlden begriplig. Naturvetenskapens roll som kulturarv likväl som verktyg till att se 

samband mellan iakttagelse och teoretiska modeller är något som eleven bör kunna i det 

vuxna livet och eleven ska kunna argumentera för sina ställningstaganden med stöd av 

vetenskapliga teorier och erfarenheter (Ekstig, 2002; Sjøberg, 2010a; Skolverket, 2011c). 

Trots detta är det många barn och ungdomar har svårt att förstå varför de ska lära sig 

Naturkunskap och uppvisar negativa attityder till att lära sig innehållet. Detta beror på att 

ämnets huvudsakliga uppgift är att förbereda för vidare studier (Jidesjö, 2012). 

 

3.3 Hur ser undervisningen ut? 

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva 

egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla 

sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom 

bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap (Skolverket, 

2011d, s.9). 

 

Elevernas möte med naturvetenskap under grundskolans senare år är sällan vad de väntat sig. 

Detta beror delvis på att de hade en begränsad erfarenhet av naturvetenskap och ineffektiva 

studietekniker från de lägre årskurserna och att mycket nytt därför måste läras på relativt kort 

tid. Trots det uppfattar sig speciellt pojkar, som kompetenta i naturvetenskap och teknologi. 

Praktiskt arbete prisas av eleverna även om det oftast uppfattas som svårast (Björkholm, 

2010; Lindahl, 2003). Fram till gymnasiereformen trädde i kraft 2011 introducerades svenska 

elever sent till naturvetenskap (Skolverket, 2011d), ofta inte förrän i skolår 7. Detta gällde 

speciellt ämnena fysik och kemi (Björkholm, 2010; Lindahl, 2003). För att avhjälpa detta 

infördes mål för naturvetenskaplig undervisning redan från årskurs 3 under den nya 

gymnasiereformen. Betyg började sättas redan från och med årskurs 6 istället för från och 

med årskurs 8 som det var tidigare (Skolverket, 2011b). En förändring i tidpunkt för 

introduktion av ämnesområdet kan ändra elevers preferenser och, på sikt, yrkesval i och med 

att många elever grundlägger framtida intressen och engagemang tidigt, långt tidigare än 

naturvetenskap introducerats och blivit en riktig del av undervisningen (Lindahl, 2003). 

 

För att förstå naturvetenskapens ställning i dagens skola måste skolan betraktas ur ett 

skolhistoriskt och ett skolsociologiskt perspektiv. Den naturvetenskapliga undervisningen har 

ändrat utseende under de senaste 30 åren, vilket många uppfattar som en sänkning av 

standard, men då bortses från att det är andra mål som uppnås (Sjøberg, 1999; 2010a). 

Undervisningen har genom åren förändrats från att ursprungligen vara inriktad på kunskaper i 

naturvetenskap till att utveckla kunskaper om naturvetenskap (Ekstig, 2002; Sjøberg, 2010a). 

Sjøberg (2010a) och Ekstig (2002) menar att trots denna förändring uppfattas ofta 

undervisningen i naturvetenskap av elever som en indoktrinering av resultat och slutsatser 

som historiska personer kommit fram till. Istället menar författarna att undervisningen bör 
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vara uppbyggd på så sätt att eleverna får kännedom om naturvetenskapens roll i samhället, det 

vill säga dess betydelse för kultur och utveckling. Eleverna ska lära sig att synen på och 

ifrågasättandet av kunskaper, teorier, och förklaringsmodeller förändras över tid. För att 

främja detta bör läraren även undervisa om naturvetenskapen ur ett historiskt och ett 

filosofiskt perspektiv. Ekstig (ibid.) avser också att det är viktigt att elever får utrymme att 

värdera sina kunskaper för att Naturkunskap inte ska förlora sin relevans hos dem. En väg till 

detta är att försöka ta in nya forskningsrön i undervisningen för att visa att naturvetenskapen 

är dynamisk och inte definitiv. 

 

Jidesjö (2012) menar att medier är betydelsefulla för att läraren ska få en inblick i hur de 

naturvetenskapliga frågorna måste utvecklas och följa samhällets utveckling för att vara 

intressanta för eleverna. Eleverna måste i sin tur göra kopplingen att deras erfarenheter 

utanför skolan spelar roll även i skolan. Det är nämligen dessa erfarenheter som påverkar 

elevers val av gymnasium och vidare utbildning (a.a). Ungdomar, som är mer eller mindre 

framgångsrika inom Naturkunskap, ser gärna på TV-program och läser gärna tidningar som 

handlar om natur och teknik (Hatchell, 1998; Lindahl, 2003; Sjøberg, 2010a; 2010b; Sjøberg 

& Schreiner, 2010). En lärare i Hatchells (1998) studie observerade den ökade 

medianvändningen hos elever och denne fann att den bidragit till att skillnader i intressen och 

motivation mellan könen hade minskat över åren, men också att allt fler elever saknade 

vardagliga naturvetenskapliga erfarenheter. Lindahl (2003) fann att undervisningens innehåll 

påverkade elevernas intresse för naturorienterande ämnen och naturvetenskap som sådant. 

Eleverna var överlag positiva till naturvetenskap och teknik, men andra ämnen skattades 

högre. En teori om varför är att elever har svårt att förstå varför undervisningen ser ut som 

den gör. Detta har även påverkat intresset för att lära negativt. Eleverna i Lindahls (2003) 

studie motiverar paradoxen med att ”det är inte den sortens naturvetenskap som intresserar 

mig” med syftning på skolans. 

 

Mellan åren 1993-2003 genomfördes Natur- och Teknikprojektet (NOT-projektet). Syftet med 

projektet var att stimulera intresset för naturvetenskap och teknik (Gisselberg, Ottander & Hanberger, 

2003). Även Kullerstedt, Oscarsson, Nyström och Risberg-Borg (2004) fann i sin studie av 

NOT-projektet att elever helst vill lära sig om det spektakulära samt om hälsa och inte det 

som av tradition ingår i läroböcker. Samma slutsats har dragits av Sjøberg (2002; 2010a) och 

Lindahl (2003).  Elevers inflytande över det egna lärandet, lektionstempo, varierade 

undervisningsstrategier samt att eleven känner sig sedd, hörd och stöttad spelar stor roll för 

elevens motivation och ansvarstagande över de egna studierna (Lindahl, 2003; Osborne, 

Simon & Collins, 2003; Skolverket, 2011c). Det har på senare år även blivit tydligare att 

elever måste få både stöttning i sitt kunskapsbyggande och i sin utveckling av ämnes- eller 

skolspråk. Detta kan man uppnå på flertalet sätt, Gibbons (2013) lyfter betydelsen av 

cirkelmodellen för undervisning. Denna innebär i korthet att läraren tillsammans med klassen 

arbetar fram olika kvalitativa referenser eller modeller i helklass. Dessa ligger sedan som 

grund för eleverna när de ska reproducera eller uttrycka kunskap och göra egna analyser (a.a).   
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Christenson, Gericke och Chang Rundgren (2016) lyfter också stöttning, men ur ett annat 

perspektiv. De beskriver hur samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (SNI) är 

viktigare än någonsin. Med denna didaktiska metod arbetar lärare ämnesöverskridande genom 

att eleverna får undersöka en specifik frågeställning och utifrån den ta reda på och lära sig den 

kunskap som behövs för att förstå frågeställningen och dennes derivat. Då kan lärare som 

undervisar i naturvetenskap hjälpa till att utveckla naturvetenskapliga kunskaper medan lärare 

som undervisar i språk kan hjälpa till att utveckla kunskaper och förmågor språkligt, att vara 

källkritisk och ge en förmåga att kunna diskutera vilken typ av språk som används. Det 

ämnesöverskridande samarbetet hjälper till att öka kvalitén på undervisningen (a.a). 

  

3.4  Studier av elevers kunskaper inom naturvetenskap 

Den intensiva forsknings verksamheten inom naturvetenskapen flyttar hela tiden 

kunskapsfronten framåt. Om skolan ska hålla jämna steg med utvecklingen måste våra barn och 

unga ständigt lära sig bättre, effektivare eller med ett annat, mer ändamålsenligt urval av 

kunskap än tidigare generationer av elever. Vi måste ständigt sträva efter att utveckla lärandet 

(Ekstig, 2002, s. 200). 

 

Slutbetyg och nationella prov är ett sätt att utvärdera den svenska skolan, men det finns 

begränsningar med att göra trendanalyser av slutbetyg och nationella prov. De nationella 

proven är inte utformade för att mäta förändringar över tid. Långtgående internationella 

undersökningar är bättre lämpade instrument till detta. Sverige deltar i ett antal olika 

internationella jämförelser i naturvetenskapliga sammanhang bland andra Europabarometern 

(EB), the Relevance Of Science Education (ROSE), Programme for International Student 

Assessment (PISA) och Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) för 

att nämna några. TIMSS är den internationella undersökning vars innehåll stämmer bäst 

överrens med de svenska kursplanerna (Skolverket, 2006b). En studie som också måste 

nämnas i sammanhanget är PIAAC (Programme for International Assessment of Adult 

Competencies) som inriktar sig på att studera vuxnas kompetenser och jämföra mot PISA-

resultat (Gustafsson, Lind, Mellander & Myrberg, 2014). 

 

Gemensamt för dessa är att de studerar känslomässiga dimensioner, det vill säga, attityder och 

motivation, av hur personer över 15 år (EB:s målgrupp är från 15 år och uppåt, ROSE:s och 

PISA:s är 15 åringar medan TIMSS:s är 10 och 15 åringar) förhåller sig till naturvetenskap 

och teknologi. Målen med dessa undersökningar är att arbeta fram instrument till bland annat 

naturvetenskaplig och teknologisk undervisning för att jämföra undervisnings- och skolsystem 

inom och mellan deltagande länder. Intentionen med dessa undersökningar är också att främja 

likvärdighet och ta hänsyn till att barn (och vuxna i EB:s och PIAAC:s fall) i olika kulturer 

har olika behov och intressen. Undersökningarna används till att göra trendanalyser och 

hjälper till att arbeta fram lärandeobjekt med personlig och social relevans för eleverna, de ska 

förbereda dem till ett aktivt liv och att de självständigt ska kunna ta del i demokratiska 

processer. En förhoppning är också att få en inblick i hur elevers intresse för att välja vidare 

studier och yrken inom naturvetenskap och teknologi ska stärkas samt hur ett livslångt 

intresse och respekt för områdena som del av vår kultur ska skapas (Gustafsson, Lind, 
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Mellander & Myrberg, 2014; Sjøberg, 2010b; Sjøberg & Schreiner, 2005; 2010; Skolverket, 

2010). Uppenbara begränsningar med denna typ av studier är att de är en kompromiss för att 

delvis passa alla deltagande länders styrdokument. Resultaten måste därför analyseras utifrån 

det egna landets och de andra deltagande ländernas styrdokument och kursutformning vilket 

ibland kan vara svårt då olika grundsyner på lärande legat till grund för styrdokumentens 

utformning (Sjøberg 2010a; Sjøberg & Schreiner, 2010; Skolverket, 2008). 

 

3.5 Hur ser svenska elevers kunskapsutveckling ut i naturvetenskap? 

Nedan presenteras resultaten till de internationella undersökningarna och kommentarer till 

resultaten. 

3.5.1 Resultat av de internationella jämförelserna 

I rapporterna från EB, ROSE, PIAAC, PISA och TIMSS framgår att Sveriges resultat i 

naturvetenskap i förhållande till omvärldens har försämrats över tid. Från att ha varit i topp 

under 90-talet har Sverige placerat sig på ett medel. Kvalitén på de högpresterande eleverna 

har sänkts, men det är främst andelen lågpresterande elever, mestadels lågpresterande pojkar, 

som har ökat markant, vilket tolkas som en allvarlig indikation på att grundskolans 

naturvetenskap måste reformeras. De svagaste resultaten uppvisades gällande 

naturvetenskapliga tillämpningar (Gustafsson, Lind, Mellander & Myrberg, 2014; Sjøberg, 

2010a; Sjøberg, 2010b; Skolverket, 2010; 2015). Försämringen i resultat i PISA och andra 

undersökningar följer motsvarande ålderskategori i PIAAC vilket innebär att skillnaderna hos 

årskullarna som deltar i PISA-testet följer dem upp i vuxen ålder och är oförändrat åtminstone 

upp till 12 år efter grundskolans slut. Resultatet i PIAAC tyder också på att yrkeserfarenheter 

upprätthåller individens färdigheter, men utvecklar eller utökar dem inte, om hen inte jobbar 

inom yrken med utbildningsinriktning (Gustafsson, Lind, Mellander & Myrberg, 2014). 

 

I den senaste PISA- och TIMSS-undersökningen har det noterats ett trendbrott i resultaten sett 

till naturvetenskap. Istället för att fortsätta den nedåtgående resultattrenden har svensk skola 

stärkt sina resultat marginellt i förhållande till OECD-genomsnittet. Resultaten är fortfarande 

lägre än under 2000, men är återigen på samma nivå som under 2009. Detta beror delvis på att 

OECD-ländernas genomsnitt sänkts. Studierna tyder också på att skillnaden i resultat mellan 

högpresterande och lågpresterande elever har ökat och att den svenska skolan har fått lägre 

likvärdighet. Trendbrottet beror på att det är fler högpresterande elever än 2012 medan antalet 

lågpresterande är konstant (Skolverket, 2016). 

 

Det är få unga, speciellt flickor, som kan tänka sig en framtid inom naturvetenskap och 

teknologi, vilket kan tyckas paradoxalt då många vuxna och merparten av ungdomarna är 

positiva till naturvetenskap. Det är dessutom stora skillnader mellan länder sett till andelen 

ungdomar som söker sig till högre vetenskapliga utbildningar. Speciellt ”krävande” ämnen 

som teknik, ingenjörsämnen, matematik, fysik, kemi, osv. har få kvinnliga studenter. Från 

politiskt håll anses detta behöva förändras och handlingsplaner har införts för att förbättra 

situationen (Lindahl, 2003; Osborne, Simon & Collins, 2003; Sjøberg, 2010a; 2010b; Sjøberg 
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och Schreiner, 2010). Det finns även en tydlig indikation på att elever, speciellt flickor, i de 

Europeiska länderna och Japan tycker att naturvetenskap och teknologi är mindre intressant 

än andra ämnen i skolan. Dessa elever upplever heller inte att undervisningen ökat intresset 

för att jobba inom naturvetenskap och teknologi, att uppskattningen av naturen har ökat, att de 

lärt sig att ta hand om sin hälsa bättre eller att deras nyfikenhet blivit större (Sjøberg & 

Schreiner, 2010). 

  

3.5.2 Kommentarer till de internationella jämförelserna 

Skolverket (2015) fann i sin undersökning att det är rimligt att anta att elever är mer 

motiverade och anstränger sig mer på prov som är betygsgrundande än på internationella 

undersökningar såsom PISA. Svenska elever har rapporterat en förhållandevis låg grad av 

ansträngning i PISA både internationellt och i jämförelse med länder som anses jämförbara 

med Sverige. Dock visar Skolverkets (2015) undersökningar att den låga motivationen att 

delta i PISA-undersökningen endast kan ha påverkat resultatet med ett tapp på 4-5 poäng, i 

och med att det är en mycket större resultatförsämring är det troligt att eleverna inte har lika 

goda förkunskaper som tidigare (a.a). Det finns även indikationer på att socioekonomiska 

förutsättningar spelar roll för svenska elevers förutsättningar att lära (Skolverket, 2010). 

 

Eklöf (2006) åskådliggör att undersökningar gjorda i Sverige har visat att elever överlag har 

en positiv syn på sina egna förmågor inom ämnen, men att de inte lägger något värde i de 

ämnen som studeras (a.a). Tester så som PISA och TIMSS har (oavsiktligt) resulterat i att 

harmonisera och likforma naturvetenskaplig undervisning då provens utformning likväl som 

läroplansinnehåll kan komma att fungera som standard (Sjøberg, 2002). Speciellt viktigt är att 

studera vad resultaten inte säger något om. Internationella studier av denna typ tar inte hänsyn 

till att andra klasser och lärare hade kunnat ge ett helt annat resultat. Det gör att det inte går att 

dra slutsatser om individuella elevprestationer i naturvetenskap i studier såsom PISA 

(Areepattamannil, Freeman & Klinger, 2010). Skolor som har en hög andel nyanlända elever 

har dessutom extra stora svårigheter när vissa elever inte har alla referensramar på det nya 

skolspråket, men inom kontext skulle kunna uppvisa efterfrågade kunskaper (Gibbons, 2013). 

 

Sjøberg (2010a) menar vidare att de internationella jämförande studierna, speciellt PISA, inte 

testar skolkunskaper utan det som anses behövas för att bemästra framtidens samhälle. Ingen 

hänsyn tas till sociala färdigheter, kreativitet, intuition, tolerans, samarbetsvilja, 

miljömedvetenhet, empati, solidaritet, medvetenhet om andra kulturer, osv. Kunskaper testas 

genom ett skriftligt test som baseras på en text, vilket är en inskränkning av ämneskunskaper 

då ingen hänsyn tas till laborationskunskaper som är en viktig del i den svenska kursplanen. 

PISA pekar istället på att strukturerade undervisningsmetoder med mer lärarstyrning ger 

bättre resultat än friare arbetsformer som är mer elevcentrerade såsom grupparbeten, 

laborationer, projekt och individuellt organiserat arbete. Utifrån detta bör Sverige ta bort det 

vetenskapliga arbetssättet för att få bättre resultat. Sjøberg (ibid.) menar också att uppgifterna 

i tester såsom TIMSS och PISA ofta är formulerade på alltför språkligt klumpiga sätt för att 

det ska vara lätt att översätta identiskt i alla länder. Uppgifterna översätts ofta ordagrant trots 

att ordens direkta betydelse kan skilja sig mellan länder, eller att andra liknande ord 
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egentligen är lämpligare. Sjøberg (ibid.) ställer sig dessutom tvivlande till att nordiska elever 

är tillräckligt medgörliga och tålmodiga för att prestera på topp och kämpa sig igenom dessa 

långa, märkliga och språkligt klumpiga test. PISAs uppgifter måste efter praxis undvika 

problemställningar som är aktuella, lokala och kontroversiella för att de inte ska vara 

anknutna till enskilda länders kultur, natur, politik eller samhällsdebatt (a.a). 

 

3.6 Lärarens roll 

På ett märkligt sätt skapar PISA bilder och myter om en skola i fritt fall. Man ropar på disciplin. 

Man ropar på fler tester. Och man kräver att få ett slut på alla former av ”progressiv pedagogik” 

och ”projektarbete”. I Norge skyller man på lärarna, men säger samtidigt att lärarna måste få 

högre status. Visst låter det som dubbla budskap? (Sjøberg, 2010a, s. 183). 

 

Lindahl (2003) har funnit att den massmediala debatten ofta framställer skolan och lärarna 

som anledningen till elevers ointresse att lära naturvetenskap via skolämnen. Många, bland 

andra; Ekstig (2002), Lindahl (2003), Skolverket (2006a; 2016) och Sjøberg (1999), 

diskuterar vikten av lärarkompetens. Det har forskat mycket på lärarens, eller pedagogens, roll 

och på senare tid har denna och elevinflytande tilldelats en allt större betydelse för elevers 

utveckling och lärande. Vidare menar Hattie (2009) och Skolverket (2006a) att ju mer en 

lärare betonar sin metodiska och didaktiska kompetens och ju roligare denna tycker att det är 

att undervisa, desto bättre förutsättningar ges för elevens lärande. Vedder- Weiss och Fortus 

(2010) fann i detta sammanhang att motivationsförändringar främst är länkade till 

lärandemiljöer där undervisningens uppbyggnad och tempo också räknas in. 

 

Sjøberg (1999) fann att problematiken med lärarkompetens är att det sällan finns riktlinjer för 

om den akademiska förankringen ska ligga på det pedagogiska området eller inom ämnet. 

Paradoxalt nog finns det en allmän uppfattning om att en bra pedagog kan undervisa om allt, 

men att en bra pedagog också ska kunna sitt ämne utan och innan (a.a). Gardner (1975) och 

Sjøberg (2002) med fler anser att naturvetenskapens kvalité dessutom skulle öka om 

lärartätheten och kvalitén på lärarna ökade. Hattie (2009) fann i sin metaanalys att läraren 

alltid är av betydelse. Variationen är stor när det gäller hur effektiv läraren är eller hur stort 

avtryck hen gör hos eleverna. Varken erfarenhet eller utbildning förklarar skillnader i 

lärareffekter, däremot är erfarenhet inom pedagogik och ämne av viss betydelse. Kompetens 

har visat sig vara speciellt viktigt i socioekonomiskt utsatta skolor (a.a). Både Hatchell (1998) 

och Hattie (2009) menar att lärarens kompetens utgörs av en mix av kunskaper, engagemang, 

empati och verbal förmåga. Lärarens uppmuntran samt uppfattningar om eleverna spelar 

vidare stor roll för motivation såväl hos flickor som hos pojkar. 

 

Well-qualified and enthusiastic teachers are the key to any improvement in the teaching of 

science and technology in schools, not least in laying the foundations for the future development 

of the knowledge, interests and attitudes of ordinary citizens once they have left school. […] The 

long-term effects of a shortage of good science and technology teachers can be very damaging, 

although they may not be immediately evident as a comparable shortage in industry and research 

(Sjøberg, 2002, s. 13). 
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3.7  Varför läser inte fler flickor naturvetenskapliga ämnen? 

Denna fråga har gäckat forskare under flera årtionden. Glynn, Taasoobshirazi och Brickman 

(2009) fann att det fanns små könsskillnader i elevers motivation till naturvetenskap, flickor 

och pojkar var i överlag lika motiverade att lära naturvetenskap. Däremot trodde inte 

studenterna att naturvetenskap skulle vara relevant i karriären, om än flickorna var aningen 

mer positiva till detta än pojkarna (a.a). Lindahl (2003) fann i sin studie att flickor oftare 

kände sig ointresserade av att lära naturvetenskap, speciellt fysik, kemi och teknik, eftersom 

de kände sig dåliga i dessa ämnen. Detta kunde uppdagas tätt inpå att flickorna introducerats 

till naturvetenskap och teknologi i årskurs 7. Ointresset av att lära mer naturvetenskap följde 

sedan flickorna genom högstadietiden och antogs fortsätta upp till gymnasiet, oberoende av 

om eleverna kände sig duktigare i dessa ämnen (a.a). Forskningen tyder också på att flickor i 

det stora hela väljer bort naturvetenskap, men då bortses från att detta inte stämmer för ämnet 

biologi som flertalet flickor är intresserade av (Britner, 2007; Hedlin, 2009; Sjøberg, 2002; 

2010a; 2010b; Sjøberg & Schreiner, 2005; 2010; Woodward & Woodward, 1998). 

Könskillnader inom övriga naturvetenskapens yrken är markanta om än minskande, där fler 

män än kvinnor återfinns på toppositioner (Britner, 2007; Hedlin, 2009; Lindahl, 2003; 

Sjøberg, 2002; 2010a; 2010b). Detta beror, bland annat enligt Bandura (1997), Hedlin (2009; 

2010) och Sjøberg (2010a), på att kvinnans roll i naturvetenskapen, främst i yrkesliv och 

forskning, är svag. Det finns ett föråldrat tankesätt om att kvinnor inte är lika förmögna som 

män att förstå naturens innersta väsen. Tankesättet är en påminnelse om århundraden av 

könsförtryck orsakat av främst religion och en samhällsstruktur med mannen i centrum. Det 

finns också ett samband mellan dessa könsfördomar och kvinnors förmåga att nedvärdera sin 

självförmåga inom naturvetenskap och teknik (a.a). Sjøberg (2010a) tycker dessutom att 

svaret på frågan varför kvinnor anser sig sämre lämpade än män att utbilda sig akademiskt 

varierar för att nya argument ständigt måste hittas då gamla motbevisats. 

 

Hedlin (2009) menar att målet att få fler flickor till utbildningar inom naturvetenskap och 

teknik ofta tas för givet trots att anledningarna till att det är få flickor som vill detta inte lyfts 

fram och diskuteras. Detta har i sin tur resulterat i att diskursen har hängt upp sig på att 

anledningen till att det är få flickor som kan tänka sig att läsa naturvetenskap är att 

naturvetenskap är svårt och att kraven på eleven är höga, det vill säga samma diskurs som 

förekom redan när det var realskola i Sverige. Istället är det av vikt att utifrån ett 

könsperspektiv integrera vardagsanknytning och allmänbildning för att bättre synliggöra 

behovet och nyttan samt flickor och pojkars förmåga att lära sig naturvetenskap (a.a). Det är 

också viktigt att komma ihåg att flickor och pojkar inte är homogena grupper med typiska 

egenskaper, problem, behov och/eller intressen. Att betrakta dem som homogena grupper kan 

leda till att återskapa traditionella könsmönster istället för att verka mot jämställdhet 

(Börjeson, 1998). Flera olika orsaker till avsaknaden av flickor och deras engagemang i 

naturvetenskap har analyserats fram i litteraturen. 
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3.7.1 Det är de biologiska skillnaderna och/eller de sociala skillnaderna som spelar in 

Denna typ av argumentation bygger på fördomen att pojkar är mer kognitivt utvecklade än 

flickor, att pojkar tänker och handlar mer logiskt än kvinnor som istället är språkligt spatiala 

(Hedlin, 2010; Staberg, 1992). Naturvetenskapens utformning är sådan att en tydlig gräns dras 

mellan kunskap och känsla i och med att objektivitet förespråkas. Flickor uppfattar bland 

annat fysik som väldigt abstrakt i och med att den ofta presenteras kliniskt och endast ur ett 

fysiskt sammanhang. Känsla och personliga erfarenheter som är en viktig del i den så kallade 

”kvinnliga kunskapen” bortses ifrån medan akademisk kunskap, som ofta betraktas som 

genuint ”manlig kunskap”, premieras (von Wright, 1998). Staberg (1992) fann att flickor 

söker en mer kontextuell kunskap och har en mer teoretisk inställning till sina studier medan 

pojkar har en mer lekfull inställning. Det finns stora skillnader mellan hur flickor och pojkar 

lär sig. Pojkar lär sig bäst genom tävlingsmoment, medan flickor lär sig bättre genom 

samarbete. Flickor kritiserar också avsaknad av sammanhang med verkligheten och söker 

förståelse och samarbete. Naturvetenskap och teknik anses vara maskulint av båda könen och 

flickors intresse sjönk långsamt från sjunde till nionde klass (a.a). von Wright (1998) menar 

därför att skolan, i enlighet med sina jämställdhetssträvanden, bör värdera dessa olika typer av 

förståelse och strategi likvärdigt och uppmuntra både flickor och pojkar att använda båda 

typerna av kunskap. Det är även viktigt att känna till att flickor och pojkar uppfattar och 

värderar problem och dess lösningar olika. Det sistnämnda är av stor vikt eftersom den 

naturvetenskapliga undervisningen premierar en tankestruktur som är likvärdig med den 

”manliga kunskapen” (a.a). Faktorer såsom socioekonomisk bakgrund, elevers stereotypa 

uppfattningar om manligt och kvinnligt samt undervisningens utformning förstärker oftast 

könsstereotypa beteenden samt naturvetenskapens maskulina utformning (Hedlin, 2009; 

Schunk, Pintrich & Meece, 2008; Woodward & Woodward, 1998).  

 

3.7.2 Flickor uppmuntras inte i samma utsträckning som pojkar under uppväxten att 

utveckla intresse för de naturvetenskapliga ämnena 

Woodward och Woodward (1998) menar att flickornas svaga roll i naturvetenskapen 

härstammar från att flickors och pojkars olika lekerfarenheter ger dem olika intressen och 

personliga egenskaper som gör att de attraheras mer eller mindre av naturvetenskap. 

 

3.7.3 Flickor nedvärderar sin förmåga att läsa naturvetenskap 

Areepattamannil, Freeman och Klinger (2010), Britner (2007), Lindahl (2003), Schunk, 

Pintrich och Meece (2008) och Staberg (1992) har funnit att elever bedömer sin förmåga 

enligt egna kriterier och att dessa är direkt kopplade till prestation. Framför allt flickorna 

väger in intresset som ett kriterium för att de ska bedöma sig som duktiga inom ett ämne. De 

tror ofta inte på att betygen verkligen visar rätt i och med att de inte känner sig duktiga, inte är 

intresserade eller att de inte förstår allt. Detta tros vara en anledning till att flickor inte 

försöker klara av mer omfattande kurser och utbildningar, även om flickors slutgiltiga betyg 

ofta var högre än pojkars (a.a). Lindahl (2003) tolkar detta som att elever, främst flickor, 

måste få mer uppskattning än betyg på ett prov, att de måste få beröm av läraren någon gång 

och att de får känna sig sedda i klassrummet för att självuppskattningen i större utsträckning 
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skulle spegla verkligheten (a.a). Det finns indikationer som pekar på att flickor som ändå 

väljer att satsa på naturvetenskap kommer från familjer med en hög utbildningsnivå, mycket 

litteratur i hemmet och har en far som stödjer och hjälper, de har tidigt fått ett stabilt 

självförtroende och känner sig säkra på sin förmåga (Areepattamannil, Freeman & Klinger, 

2010; Lindahl, 2003; Osborne, Simon & Collins, 2003; Vedder- Weiss & Fortus, 2010; 

Schunk, Pintrich & Meece, 2008; Staberg, 1992). 

 

3.7.4 Diskriminering inom skolan och naturvetenskapliga yrken 

Stake (2003) studerade 317 amerikanska High School elevers självuppfattning i 

naturvetenskap [science self concept] och deras attityder till kvinnor som verkar inom 

naturvetenskap [attitudes towards woman in science] via en enkätundersökning. Resultatet 

visade att intresset för och kunskaperna inom naturvetenskap var bra, men att elevers 

självuppfattning i naturvetenskap trots detta kunde vara lågt. Det gick även att se ett samband 

mellan pojkars attityder till kvinnor som verkar inom naturvetenskap och deras 

självuppfattning i naturvetenskap. Ju lägre självuppfattning i naturvetenskap som pojkarna 

hade, desto mer markanta blev deras negativa attityder till kvinnor som verkar inom 

naturvetenskap. Detta tolkades som om det kan vara en fördel att erbjuda flickor speciella 

kurser där de får hjälp att ställa sig över vissa pojkarnas negativa attityder och/eller att 

pojkarnas självuppfattning i naturvetenskap skulle stärkas vilket skulle medföra att deras 

attityder till kvinnor som verkar i naturvetenskap skulle bli positivare (a.a). Även Börjeson 

(1998) är inne på linjen att flickorna behöver ett ”eget rum” där de kan stärkas innan de går ut 

i offentligheten. Flickorna ska inte formas till att bli pojkar, utan istället ska deras sätt att vara 

sig själva och betrakta kön, könstillhörighet, könsuttryck och maktpositioner i samhället 

förändras och stärkas. Projekt av denna typ synliggör gruppen med flickor och visar att denna 

grupps intressen oftast är underordnade pojkars och mäns med betoning på ojämlikhet istället 

för könsskillnader (a.a). 

 

3.7.5 Det finns få kvinnliga förebilder inom naturvetenskap 

Ett sätt att motverka detta kan vara att visa på nyttan av naturvetenskap i fler yrken än de som 

traditionellt används i den naturvetenskapliga undervisningen. Ett tillvägagångssätt är att 

introducera kvinnliga förebilder i traditionellt manliga arbeten för att överkomma stereotyper 

som begränsar yrkesval för kvinnor (Hedlin, 2009; Schunk, Pintrich & Meece, 2008; Staberg, 

1992). 

 

3.8 Vad är motivation? 

Motivation handlar om hur känslor, tankar och förnuft flätas samman och ger våra handlingar 

färg och glöd (Imsen, 2006, s. 457). 

 

Ett motiv är en inre faktor som aktiverar, styr och integrerar en människas beteende, eller också 

förmodas den helt enkelt existera som en förklaring av hennes beteende. Motivation skiljer sig 

från andra faktorer, som också påverkar beteendet, sådana som människans tidigare upplevelser, 
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hennes fysiska förmåga och den miljösituation hon befinner sig i, även om dessa faktorer kan 

påverka motivationen (Murray, 1967, s. 18). 

 

Ordet motivation härstammar ur det latinska verbet movere som betyder ”att röra sig” och har 

idag kommit till att behandla processer där målorienterade aktiviteter startas och fortsätts. 

Motivationen är i sig en process, snarare än en produkt. Det går inte att studera motivation, 

utan bara dess effekter i handlingar och uttalanden (Murray, 1967; Schunk, Pintrich & Meece, 

2008). 

 

Motivation beror på flera faktorer. Olika typer av motivation har olika konsekvenser för 

lärande, prestation, personliga erfarenheter och välmående. Det är den sociala kontexten som 

bestämmer de psykiska behoven (Imsen, 2006; Murray, 1967; Schunk, Pintrich & Meece, 

2008). Motivation kan, enligt Jenner (2004), i korthet sammanfattas i tre samverkande 

faktorer; motivation kan fungera som en inre faktor eller drivkraft, som en målsträvan 

och/eller som växelverkan mellan dessa. Jenner (ibid.) har även funnit att 

motivationsprocessen kan påverkas av individuella och sociala faktorer. Målet måste vara 

uppnåeligt och synligt för individen. Konkreta delmål är viktigt då det är bättre att räkna små 

framsteg än att mäta avståndet till målet. Läraren måste hjälpa individen att vilja sätta upp 

tillräckligt utmanande mål. Ofta sätts målen lågt för att undvika misslyckande. Det är även 

viktigt att synliggöra värdet av att uppnå målen. En faktor att ta i beräkning är misslyckandets 

sannolikhet – hur bedömer individen dess chanser att lyckas? Viljan är inte allt utan individen 

behöver även känna framgång och slippa misslyckanden (a.a). Bandura (1997) lyfter 

människans tro på den egna självförmågan [self efficacy] påverkar handlingar och hur mycket 

möda som ska ödslas, hur länge motgångar och hinder kan motstås, hur människan tänker, hur 

stress och depression påverkar och hur framgångar uppmärksammas. Det finns en skillnad 

mellan självförmåga och självkänsla och det finns inte något givet samband mellan dessa om 

än båda är multidimensionella. Detta baseras på att det går att uppleva dålig självförmåga 

inom ett område, utan att självkänslan behöver påverkas. Självförmågan styr val, prestation 

och känslor under utförandet. Uppfylls de egna målen ökar självförmågan, misslyckas 

individen minskar den istället. Självförmågan styr alltså en individs intresse allt eftersom. Den 

prövas och formas genom erfarenhet, reflektion och nära vänners utsagor. Barn med stark 

självkänsla har ofta accepterande föräldrar med tydliga och uppnåeliga standards och som 

stöttade och lärde barnen att sträva efter högre kompetens som bit på vägen för att nå sina mål 

(a.a). 

 

Motivation påverkar funktioner som är direkt kopplade till minnen och attityder. Schiefele, 

Krapp och Winteler (1992) gjorde en omfattande metaanalys över elevers intresse för olika 

ämnen. Resultatet pekade på att ca 23 % av den uppvisade variansen av akademisk prestation 

berodde på icke-kognitiva faktorer, det vill säga på intressen och attityder. Det fanns ett större 

samband mellan pojkars intresse och prestation än hos flickorna. Detta tolkades som att 

flickor är mer benägna att anpassa sig och att anstränga sig i alla ämnen oavsett om de är 

intresserade eller inte. Intresset verkade vara viktigt för benägenheten att fortsätta studera 

under de inledande stadierna av lärandeprocessen oberoende på ämnenas svårighetsgrad. 

Därför är det möjligt att tala om att intresset kan ge en indikation på prestation. Alla elever är 



14 

nämligen inte ”allätare” och vill lära sig om allt oberoende av deras personliga preferenser. 

Till detta tillades att det är omöjligt att mäta variabler såsom intresse eller prestation utan 

felmarginal. Detta blir tydligare ju större grupp som studeras (a.a). Studier av motivation har 

också visat att för mycket drivkraft leder till att självförtroendet minskar och att eleven 

glömmer även tidigare inlärda objekt. Stärks elevens självförtroende kan denna försvunna 

kunskap återkomma. Lagom nivå av motivering leder alltså till bästa resultat (Imsen, 2006; 

Murray, 1967). Till detta är det viktigt att ta hänsyn till att belöningar inte påverkar lärandet i 

sig, utan snarare prestationen (Schunk, Pintrich & Meece, 2008). 

 

Schunk, Pintrich och Meece (2008) menar att dagens motivationsforskning främst är inriktad 

på att studera rollen av akademisk framgång och elevers uppfattade värde av akademiska 

uppgifter. Detta härstammar från ett generellt kognitivt perspektiv som i sig härrör från 

personlighets-, social- och utvecklingspsykologi (a.a). Men motivation har även en dimension 

som innefattar lust och intresse och den kan vara djup eller överspännande. Intresse kan 

väckas av undervisningsinnehåll eller ämnen och kan handla om att ”väcka en aptit”. En 

annan dimension av motivation har i högre grad att göra med engagemang, viljan att lära och 

personlig involvering i lärandeprocessen. Motivation stärks nämligen om elever får ta initiativ 

och ansvar och arbeta målinriktat. Eleverna känner sig säkra, slutför uppgifter, presterar bra, 

är idoga och söker utmaningar om de är tillräckligt motiverade (Axelsson, 1997; Beyer, 1996; 

Schunk, Pintrich & Meece, 2008). Schunk, Pintrich och Meece (2008) drog slutsatsen att 

förväntningar och värderingar av uppgifter spelar stor roll för prestation och fyra olika 

kategorier kunde urskiljas; Elever som accepterar misslyckande [failure acceptors] bryr sig 

inte hur de presterar. Detta kan bero på att de inte är intresserade, att de är negativt inställda 

eller att de inte förstår värdet av att prestera. Elever som är framgångsorienterade [success 

oriented] deltar i aktiviteter och är inte oroliga eller ängsliga för att inte prestera väl och väljer 

uppgifter som är medelsvåra. Elever som undviker misslyckande [failure avoiders] använder 

självhandikappande strategier för att inte misslyckas. De är motvilliga att delta i aktiviteter 

och väljer väldigt lätta eller väldigt svåra uppgifter för att undvika misslyckande respektive ta 

sig an så pass svåra uppgifter som det ändå bara är ett fåtal individer som klarar av. Elever 

som är överpresterande [overstrivers] presterar ofta väldigt bra, men de behöver ständigt 

någon typ av bekräftelse om att de gör bra ifrån sig (Schunk, Pintrich & Meece, 2008). 

 

3.9  Den naturvetenskapliga motivationsforskningen 

I motivationsforskningen pratas det mycket om attityder. Gardner (1975) beskriver att ordet 

attityd är mycket brett med olika innebörder. Därför är det i naturvetenskapliga sammanhang 

lämpligt, enligt författaren, att dela upp begreppet i två breda kategorier; attityder till 

naturvetenskap (intresse för ämnena, attityder till vetenskapsmän, inställningar till socialt 

ansvar, osv.) och vetenskapliga attityder (öppenhet, ärlighet, skepticism, osv.). I den första 

kategorin kan distinkta attitydobjekt urskiljas, medan den andra kategorin kan vara 

svåridentifierad i och med att det främst beskriver sätt att tänka (a.a). Det vetenskapliga 

tänkandet är kognitivt baserat men det finns en skillnad mellan det vetenskapliga tänkandets 

attribut och känslomässiga attityder till vetenskap, som i sin tur kännetecknas av känslor, 

åsikter, och värderingar (Osborne, Simon & Collins, 2003). Motivation och värderingar är 
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sammanlänkade på så sätt att värderingar utgör en referensram för motivationen. Värderingar 

skapas socialt i kulturella sammanhang (Imsen, 2006). Vad menas då med attityder till 

naturvetenskap? Osborne, Simon och Collins (2003) sammanfattade detta i ett antal punkter: 

- Önskvärda attityder till naturvetenskap och vetenskapsmän 

- Accepterande av vetenskapligt förhållningssätt [scientific enquiry] som tankesätt 

- Anpassning till vetenskapliga attityder 

- Uppskattande av lärande 

- Utvecklande av intresse för naturvetenskap och dess aktiviteter 

- Utveckling av en vilja att utbilda sig inom dessa ämnen 

 

För att besvara detta måste följande faktorer tas i åtanke 

- Uppfattning av läraren 

- Ängslan inför naturvetenskap 

- Värdet av naturvetenskap 

- Självförtroende i naturvetenskap 

- Motivation till naturvetenskap 

- Positiva upplevelser av naturvetenskap 

- Kolleger och vänners attityder till naturvetenskap 

- Föräldrars attityder till naturvetenskap 

- Klassrummets miljö 

- Framgångar inom naturvetenskap 

- Rädsla för eller ångest över att misslyckas med en kurs 

 

Glynn, Taasoobshirazi och Brickman (2009) fann i sin Likert-typade studie av 770 

collegestudenter i USA, som inte hade naturvetenskap som huvudinriktning, att studenters 

motivation kunde delas in i 5 kategorier: 

- att lära naturvetenskap för egen skull och personlig relevans [intrinsic motivation 

and personal relevance] 

- självförmåga och uppgifts osäkerhet [self-efficacy and assessment anxiety] 

- egen beslutsamhet [self-determination]. Studenter som uppfattade att de hade 

kontroll över det egna lärandet av naturvetenskap 

- karriärmotivation [career motivation] 

- betygsmotivation [grade motivation] 

 

Det är även viktigt att ta i beaktning att faktorer som styr attityder kan ligga bortom det som 

studeras samt att andra attityder än de som studeras är kan vara viktigare för individen. 

Attityder är dessutom oftast beständiga när de väl formats (Gardner, 1975; Osborne, Simon & 

Collins, 2003; Schiefele, Krapp & Winteler, 1992). 

 

Gardner (1975) fann, i sin litteraturstudie av motivationsforskning riktad mot naturvetenskap, 

att lärare har en tendens att favorisera kognitiva resultat snarare än känslomässiga, vilket kan 

tyckas konstigt då gruppers attityder och motivation är direkt beroende på de individuella 
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inställningar som finns i gruppen. Det finns också en skillnad mellan de ämnen som väljs och 

de som gillas, kvalifikationskrav för ett framtida yrke är en avgörande faktor (a.a). Vedder- 

Weiss och Fortus (2010) fann att elever som har fått välja att läsa naturvetenskap utan att det 

varit obligatoriskt inte blir omotiverade i samma omfattning. Glynn, Taasoobshirazi och 

Brickman (2006) fann också att det var få som trodde att naturvetenskap var relevant för 

framtida karriärer, men att flickorna som grupp var något mer övertygade om detta. Det fanns 

inga könsskillnader gällande motivation till att lära naturvetenskap, något som även Britner 

(2007) funnit. Däremot pekade Glynn, Taasoobshirazi och Brickmans (2006) resultat på att 

lärare måste hjälpa studenterna att se kopplingar mellan naturvetenskap till studenternas 

framtida karriärer eftersom det antas öka motivationen ytterligare.  
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4. Metod 

För att vinna kunskap om elevers motivation till naturvetenskap måste dess uttryck studeras. 

Några viktiga faktorer är att se meningen/nyttan med att lära och att ha intresse för att lära. 

Läser eleven för att den är genuint intresserad, eller för att denne måste? Det går även att 

studera motivation genom att fråga eleven om denne presterar sitt yttersta och/eller uppnår 

sina ambitioner, om den upplever undervisningen som lämplig och stimulerande samt om 

denne tycker sig få vara med och påverka (Glynn, Taasoobshirazi & Brickman, 2009). 

 

4.1 Vetenskaplig utgångspunkt - Fenomenografi 

I denna utgångspunkt studeras uppfattningar om världsliga fenomen. Uppfattningen färgas 

och får mening av människans kunskaper och tidigare erfarenheter (Patel & Davidson, 2003). 

Fenomenografins syfte är att skilja på ”vad något är” och ”vad något uppfattas att vara” 

(Stensmo, 2002). I skolforskningen ligger vanligtvis fokus på att studera vad som lärs. För att 

studera detta används vanligen öppna intervjuer med kvalitativa frågor där respondenten 

svarar med egna ord. Sedan transkriberas resultatet och tolkas utifrån 4 kriterier: 

 

1) Hur ser data ut och vilken helhetsbild ges? 

2) Finns det några likheter eller skillnader i respondenternas uttalanden? 

3) Sortera och kategorisera uppfattningarna i så kallade beskrivningskategorier. 

4) Studera slutligen den underliggande strukturen av kategorisystemet. 

 

Resultatbearbetningsprocessen är induktiv, det vill säga att forskaren studerar materialet tills 

mönster uppträder och inte att materialet delas in efter förutfattade meningar (Patel & 

Davidson, 2003). De mönster som kan skönjas beror på att de intervjuade uppvisar olika 

kvalitéer i sina uppfattningar. Uppfattningarna är begränsade i sin utsträckning vilket innebär 

att det finns ett så kallat utfallsrum och de mönster som uppträder kan vara av hierarkisk art 

eller helt separata (Stensmo, 2002). 

 

4.2 Urval 

Studien gjordes i mitten på maj år 2011. Urvalet till studien baserades främst på vilka lärare 

som var tillgängliga och intresserade av att delta. Undersökningen var ursprungligen tänkt 

som en enkätundersökning med uppföljande intervjuer i tre olika klasser. Problem med att 

hitta tillgängliga lärare och klasser resulterade i att undersökningen omarbetades till att 

jämföra två olika klasser. Mail skickades till sex gymnasieskolor i Norrland, men bara en 

lärare var villig att delta i studien. Läraren ställde upp med två klasser som läste 

Naturkunskap B. Läraren var engagerad och väl insatt i sitt ämne eftersom hen var utbildad 

biolog som tagit lärarexamen på senare år.  

 

Namnen på eleverna i klass A respektive klass B är fingerade. Klass A beskrevs, av läraren, 

som omotiverad i sin helhet. Det var vanligt med skolk och oroligheter under lektionstid. 
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Eleverna som deltog på lektionerna förväntades vara mer motiverade än de som föll bort i 

undersökningen. I klassrummet var det grupperingar utifrån studiemotivation och/eller 

könsfördelning, med de betygsmotiverade, flest flickor, sittandes långt fram medan de mindre 

studiemotiverade satt längre bak. Klass B beskrevs, av läraren, som betygshungriga och 

studiemotiverade. Läraren beklagade sig lite över att det ibland utmynnade i betygshets där 

kunskaper var underordnat betyg. Fördelen med detta var att de gillade så gott som alla 

områden i Naturkunskap. Inga tydliga grupperingar kunde skönjas utifrån kön eller 

motivation. 

 

En enkät delades ut i dessa två gymnasieklasser med samhällsvetenskaplig inriktning och 

sedan följdes den upp med sju intervjuer. Eleverna som deltog i intervjuerna fick frivilligt 

anmäla sitt intresse att delta. Av dessa ansågs tre vara mycket motiverade; Astrid, Ava och 

Berit, två motiverade; Bella och Bosse, en omotiverad; Asta och en mycket omotiverad; Alva. 

Kommentarer i enkäten som getts från elever som inte har valt att delta i intervjuerna finns 

också bitvis presenterade i resultatet. 

 

4.3 Datainsamlingsmetoder 

Schunk, Pintrich och Meece (2008) beskriver hur motivationsforskningen är indelad i tre 

huvudsakliga fält som alla är inriktade på att studera erfarenheter; 

- Sambands- och experimentellforskning. Sambandsforskning hjälper till att visa 

på relationer mellan olika variabler. Orsak och verkan är svårt att uttyda i denna 

forskning. Experimentellforskning kan klargöra orsak och verkan samband som 

ger en tydligare bild av motivation, men denna bild är ofta mycket smal. 

- Kvalitativa studier. Kvalitativa studier är ofta intensiva och ger förklaringar av 

händelser och tolkningar av olika uttalanden. Studierna är bra på att kartlägga 

strukturer/perspektiv på händelser snarare än fördelning. De lämpar sig då 

praktiska experiment är olämpliga ur praktisk eller etisk synpunkt samt när 

potentiella samband ska hittas. 

- Laborativa- och fältstudier. Laborativa undersökningar sker i kontrollerade 

omgivningar och fältstudier görs på plats (a.a). 

 

4.3.1 Kvantitativ undersökning - Enkät 

En enkät delades ut i de två gymnasieklasserna. Johansson (2001) menar att enkäter är den 

mest strukturerade formen för kunskapssökande genom att frågandeområdet och frågorna är 

strukturerade i förväg samt att svaren oftast är mer eller mindre strukturerade. Enkäter 

fungerar bäst när samband mellan till exempel kön, ålder, utbildning, m.m. ska studeras. 

Däremot är de mindre bra om kunskaper om synsätt, förhållningssätt och liknande ska 

undersökas. Det är endast ett fåtal som orkar skriva uttömmande svar på öppna enkätfrågor, 

för mer nyanserade svar rekommenderas kvalitativa intervjuer. Därför anses enkäter vara en 

bra så kallad ”screening”-metod för att få underlag för att välja ut elever till kvalitativa 

intervjuer (a.a). Gardner (1975) menar också att forskaren under bearbetning av enkäten 

måste ha i åtanke att det inte alltid går att förenkla komplexa svar och att forskaren måste vara 
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noga på att skilja på begrepp för att missförstånd ska kunna undvikas. Det är även viktigt att 

forskaren är noga med att respondenter som sedan väljs ut till följande intervjuer är 

representerade från hela skalans bredd (a.a). 

 

4.3.2 Kvalitativ undersökning - Intervju 

För att studera fenomenografiska skeenden är det lämpligt att använda kvalitativa intervjuer 

som datainsamlingsmetod för att de är verktyg för att synliggöra subjektiva uppfattningar 

(Stensmo, 2002). Patel och Davidson (2003) förklarar att intervjuer är oftast personliga och att 

motivation till att besvara beror mycket på personkemi mellan forskaren och den som 

intervjuas. Det är därför viktigt att forskaren visar ett genuint intresse och förståelse för den 

som intervjuas. Intervjuers utformning varierar och det finns inga egentliga regler, procedurer 

eller kriterier för att uppnå god kvalitet. Därför är det viktigt att forskaren beskriver 

datainsamlandet och analyserandet noga för att andra ska kunna bilda sig en uppfattning om 

hur denne har gått till väga (a.a). 

 

Denscombe (2009) menar att intervjuerna inte kan antas vara ett direkt smakprov på vad 

populationen som helhet tycker. De ska snarare ses som delar av helheten. Johansson (2001) 

beskriver att en intervju kan vara standardiserad eller kvalitativ. En standardiserad intervju har 

fasta frågor som ställs till alla deltagare i en undersökning. Den kvalitativa intervjun har 

istället ett fast frågeområde, men att frågorna som ställs kan variera från intervju till intervju i 

och med att målet är att den intervjuade ska ge så uttömmande svar som möjligt om sin 

personliga syn på det sökta området. Forskaren måste hålla samtalet i balans så att den 

kvalitativa intervjun inte blir allt för strukturerad eller allt för vardaglig (a.a). Patel och 

Davidson (2003) beskriver den kvalitativa intervjuns syfte som att vara ett verktyg att 

upptäcka och identifiera egenskaper och sammansättning hos något. Detta gör att det är svårt 

att i förväg formulera svarsalternativ eller avgöra vad som är det korrekta svaret på en fråga. 

Den kvalitativa intervjun har därmed ofta en låg grad av standardisering, det vill säga att den 

intervjuade ges utrymme att svara med egna ord. I denna intervjutyp är forskaren och den som 

intervjuas båda medskapare i ett samtal. För att lyckas bör forskaren hjälpa den som intervjuas 

att bygga upp samtalet på ett meningsfullt och sammanhängande sätt i den mån det går utan 

att påverka det som sägs. I detta sammanhang är det bra om forskaren kan ”prata den 

intervjuades språk” (a.a). En intervju får ett felaktigt resultat om den intervjuade av någon 

anledning inte är sanningsenlig, och/eller om forskaren pressar åsikter på den intervjuade eller 

ställer vinklade frågor så att alla aspekter av det studerade området inte beaktas. Det är även 

viktigt för den kvalitativa intervjun att den intervjuade känner tillit till den som intervjuar och 

respekt till syftet med undersökningen. Forskaren måste därför vara tydlig med vilken roll 

intervjun spelar för undersökningen och att svaren är konfidentiella, samt att den intervjuade 

måste ges möjligheten att välja att delta (Johansson, 2001). 

 

Johansson (2001) anser att det är en fördel att spela in intervjuer auditivt och/eller visuellt. 

Det är därför viktigt att få godkännande till detta av den som ska intervjuas samt att 

inspelningarna måste destrueras efter transkription (a.a). Intervjuer måste alltid genomgå en 
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transkriptionsprocess där data mer eller mindre medvetet påverkas av transkribenten. Patel 

och Davidson (2003) framhåller att tal- och skriftspråk är inte likvärdiga, den första har 

kroppsliga uttryck och meningarna som uttalas är oftast ofullständiga och grammatiskt 

inkorrekta. Detta förloras delvis när intervjun transkriberas. Det är därför viktigt för forskaren 

att vara medveten och reflektera över hur data är hanteras och om det kan påverka analysen 

(a.a). 

 

I en kvalitativ studie pratas också om validitet och reliabilitet, men betydelserna skiljer sig 

från de i den kvantitativa undersökningen. Både validitet och reliabilitet används för att 

avgöra om hela forskningsprocessen varit tillförlitlig, inte bara datainsamlandet. Likheten 

mellan validitet och reliabilitet innebär att reliabiliteten ofta bortses ifrån. Gällande resultatet 

avgörs om forskaren lyckats införskaffa underlag för att göra en trovärdig tolkning av den 

insamlade data. En valid studie har god inre logik där olika delar kan relatera till enheten 

(Patel & Davidson, 2003). 

 

4.4 Genomförande 

I denna studie användes kvalitativa studier genom en Likert-typad enkät och en kvalitativ 

intervju. För- och efterarbetet till denna studie har tagit ca 220 timmar och undersökningen 

tog 4 timmar. 

 

Först definierades frågeställningarna som skulle studeras. Sedan utarbetades en enkät. I den 

här undersökningen användes en summerad bedömningsskala baserat på en Likert-typad 

enkät. Den summerade bedömningsskalan har ett antal svarsalternativ som har fått olika 

värden utifrån hur positiva de uppfattas. Totalsummor, sett till enstaka frågor eller hela 

enkäter ger inblick i hur motiverade populationen uppfattas som helhet. Gardner (1975) 

skriver att en Likert-typad enkät är uppbyggd med ett 30-tal påståenden som listas och 

respondenten förväntas svara (1-5) utifrån hur väl påståendet stämmer överrens med 

verkligheten. Idéer till enkätens utformning hämtades från Glynns, Taasoobshirazis och 

Brickmans (2009) Likert-typade enkät (se Bilaga 1). Enkäten omarbetades för att fungera som 

grund till urval av elever till en kvalitativ intervju.  Den var strukturerad på så sätt att de första 

4 frågorna var delvis öppna och direkt knutna till forskningsfrågorna medan frågorna 5-17 var 

påståenden som skulle värderas i en skala 1-5 och var därmed slutna. Påståendena byggdes på 

de fyra tidigare frågorna (Bilaga 2). Fördelen med en enkätundersökning enligt Patel och 

Davidson (2003) är att metoden är lämplig oberoende på om det som eftersträvas är 

information om ett större antal variabler eller mycket information om ett litet antal variabler. 

Tanken med enkäter är att de kan besvara frågorna vad, var, när och hur samt att frågan om 

generalisation kan ställas för andra grupper än den begränsade (a.a). 

 

Motivet till att använda enkäter var att på ett relativt snabbt sätt få data över elevernas 

uppfattningar av sin motivation till ämnet och sedan få ett underlag till urval av elever för en 

kvalitativ intervju. Den kvalitativa intervjun baserades på elevernas svar på enkäten med 

eventuella följdfrågor för att ge en bättre bild av hur eleven sett på enkätfrågorna och hur 
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avsikten med svaren varit. Intervjuerna spelades in med en diktafon och transkriberades 

sedan. 

 

Enkäten testades genom en pilotstudie som genomfördes med författarens lillasyster och 

hennes klasskompisar som vid tillfället var jämnåriga med kontrollgruppen. Pilotstudien 

användes för att formulera om frågor och lägga till öppna frågor för att enkäten skulle få ett 

större kvalitativt värde. För att komma i kontakt med en eller flera lämpliga lärare skickades 

en inbjudan till sex gymnasieskolor i Norrland. En lärare meddelade intresse att delta och då 

med två klasser som hen undervisade i Naturkunskap B. 

 

Det första steget i undersökningen var att eleverna från de två klasserna fick fylla i enkäten. I 

undersökningens andra steg ställde sju av eleverna i de två klasserna upp till att enskilt 

intervjuas kvalitativt. Urvalet av deltagare till intervjun baserades helt och hållet på vilka 

elever som var intresserade av att delta. Intervjuerna hade elevernas enkätsvar som grund och 

det ställdes kvalitativa frågor för att eleverna skulle utveckla sina svar. Intervjuerna spelades 

in med hjälp av en diktafon. Den berörda läraren blev slutligen också intervjuad om 

undervisning och motivationsstärkande arbete. I denna intervju gavs läraren utrymme att visa 

sin uppfattning om elevernas motivation till ämnet. 

 

I undersökningens andra steg ställde ett fåtal av eleverna i de två klasserna upp till att 

intervjuas kvalitativt. Detta stickprov gav kvalitativ förståelse för enkätsvaren. Intervjuerna 

var delvis standardiserade, det vill säga att intervjuerna baserades på de intervjuades 

enkätsvar, men att instick och följdfrågor förekom. Detta öppnade upp de intervjuades 

”svarsutrymme” något. Patel och Davidson (2003) menar att om det görs stickprov på ett bra 

sätt representeras hela populationens uppfattningar och resultatet är direkt generaliserbart. 

 

4.5 Analys och Databearbetning 

Enkätens påståendefrågor rättades enligt Likert-skalan, påståendenas svarsalternativ gavs 

poängen 1-5 beroende på hur positiva de var. Sedan jämfördes summorna av elevernas 

attityder och indelades i 4 grupper: mycket positiva, positiva, negativa eller mycket negativa. 

Intervjuerna transkriberades och analyserades fenomenografiskt. Då studerades vad eleverna 

sagt under intervjun och eventuella likvärdiga svar gav upphov till en kategorisering. 

 

4.6 Bortfall 

I klass A var sex elever inte närvarande medan klass B var fulltalig. 

 

4.7 Etiskt förhållningssätt 

Eleverna som deltog i undersökningen fick skriva namn på enkäterna. Detta var något som var 

konfidentiellt och användes bara vid urval till elevintervjun. Klasserna som deltog i 

undersökningen kallades klass A respektive klass B och fick fingerade namn av typen Alva, 
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Astrid, Bertil, Berit och så vidare för att undersökningen skulle vara konfidentiell. Målet var 

ursprungligen också att hålla gruppen av elever som intervjuades så heterogen som möjligt för 

att få en spridning i uppfattningar inom och mellan kön, men detta blev tyvärr inte praktiskt 

möjligt när urvalet istället blev baserat på elevernas intresse att delta i en intervju. 

 

4.8 Validitet och reliabilitet 

En kvantitativ studie står och faller med graden säkerhet i den insamlade informationen. 

Validiteten avser att vi undersöker det avsedda och reliabiliteten att vi använt tillförlitliga 

metoder till detta. Validiteten kan stärkas med en bra teoretisk grund, bra instrument och 

lämplig noggrannhet under datainsamlandet. Innehållsvaliditet uppnås genom en logisk analys 

av instrumentets, i detta fall enkätens, innehåll. Reliabiliteten beror på hur instrumentet 

motstår slumpens inverkan (Patel & Davidson, 2003). För att konstruera ett instrument med 

hög tillförlitlighet genomgås fem faser: definition av den attityd som ska studeras, 

uppbyggnad av enkät, pilotstudie, lämplig tillämpning och lämplig utformning av studiens 

design och statistiska analys. Enkäten måste vara relaterad till ett attitydobjekt för att på ett 

bra sätt ge en totalsumma över attityder mellan respondenter, därför är det lämpligt att bortse 

från totalsummor om flera attitydobjekt berörs samtidigt. Ett mått för reliabilitet är att studier 

över tid har resultat som är likformiga, men detta statiska synsätt är oftast inte lämpligt i 

motivationsforskning (Gardner, 1975). 
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5. Resultat 

Enkäten besvarades av 14 elever ur klass A och av 20 elever i klass B. Nedan presenteras 

resultatet av enkäterna och de på enkäterna uppföljande intervjuerna. 

5.1  Elevers uppfattningar av syftet med ämnet Naturkunskap 

Enkätens första fråga gav tre utfallsrum. Utfallsrummen presenteras i tabell 5.1 Flera 

utfallsrum kunde beröras av samma elev. 

 

Tabell 5.1. Utfallsrum över vad eleven ansåg vara meningen till att läsa naturkunskap i 

skolan. 

 

Utfallsrum Klass A Klass B Totalt 

Allmänbildning 13 20 33 

Studie- och 

yrkesförberedande 

0 5 5 

Oklart syfte/onödigt 3 0 3 

Totalt antal 

svarande 

15 20  

 

5.1.1 Syftet med ämnet Naturkunskap är att det är allmänbildande 

I båda klasserna menade merparten av eleverna att meningen med Naturkunskap i skolan var 

att allmänbilda elever. Bosse och Ava tyckte att syftet med Naturkunskap var att de troligtvis 

kommer att ha nytta av kunskaperna i framtiden och Ava lyfte vikten av Naturkunskap A och 

Naturkunskap B i skolan. Asta var också säker på att hon skulle ha nytta av det hon lärt sig. 

 

5.1.2 Syftet med ämnet Naturkunskap är att det ska vara studie- och 

yrkesförberedande 

Det var fem elever i klass B som framhöll vikten av Naturkunskap som yrkes eller 

studieförberedande. Berit ansåg att anledningen till att naturvetenskap läses i gymnasiet var 

att det skulle vara ett smakprov inför framtida studier samt vara allmänbildande. Eleven Britt 

tog detta resonemang ett steg längre ”Det är väl bra allmänbildning i viss utsträckning men 

så är det ju också studieförberedande om man vill ha ett jobb inom naturvetenskap”. 

 

5.1.3 Syftet med ämnet Naturkunskap är oklart 

Det var tre elever från klass A som menade att meningen med att läsa Naturkunskap var 

oklart. Eleven Alice, såg inte någon mening med Naturkunskap över huvud taget utan tyckte 

istället att bara biologi skulle läsas. 



24 

5.2  Elevers motivation för och attityder till ämnet Naturkunskap 

Nedan följer tabell 5.2 som beskrivet enkätens utfall avseende attityder till Naturkunskap. 

Enkätens påståendedel rättades först och främst enligt Likertskalans summering med 5p till 

det positivaste och 1p till det negativaste alternativet. Fördelningen av elevernas totalsummor 

fördelades mellan 21- 58, där de grovt delas in i mycket positiva, positiva, negativa, och 

mycket negativa. 

 

Tabell 5.2. En fördelning av poängsumman för svaren givna på fråga 5-17 i enkäten. 

 

Poängsumma Klass 

A 

Tjej Kille Klass 

B 

Tjej Kille Totalt 

båda 

klasserna 

Totalt 

Tjej 

Totalt 

Kille 

Mycket 

positiva 

51-58 

3 2 1 9 7 2 12 9 3 

Positiva 

41-50 

10 3 7 7 6 1 17 9 8 

Negativa 

31-40 

2 1 1 1 0 1 3 1 2 

Mycket 

negativa 

21-30 

0 0 0 3 2 1 3 2 1 

Totalt 15 6 9 20 15 5 35 21 14 

 

I enkäten och uppföljande intervjuer kunde sex utfallsrum om attityder till ämnet 

Naturkunskap skönjas. 

5.2.1 Naturkunskap är roligt 

I enkäten framkom det att ungefär hälften av eleverna upplevde att Naturkunskap var ett roligt 

ämne och att de till viss del såg fram mot lektionerna. Några av eleverna som framhöll att de 

såg fram mot naturkunskap var bland annat Ava och Astrid. 
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Tabell 5.3. En fördelning av enkätsvaren givna till påståendet ”Jag tycker att naturkunskap är roligt”. 

 

 Klass 

A 

Tjej Kille Klass 

B 

Tjej Kille Totalt 

båda 

klasserna 

Totalt 

Tjej 

Totalt 

Kille 

Stämmer 

mycket bra 

1 1 - 0 - - 1 1 - 

Stämmer bra 8 2 6 8 6 2 16 8 8 

Stämmer 

varken bra 

eller dåligt 

4 2 2 10 8 2 14 10 4 

Stämmer 

dåligt 

1 - 1 0 - - 1 - 1 

Stämmer 

mycket dåligt 

1 1 - 2 1 1 3 2 1 

Totalt 15 6 9 20 15 5 35 21 14 

 

Tabell 5.4. En fördelning av enkätsvaren givna till påståendet ”Jag ser fram emot 

naturkunskapslektionerna”. 

 

 Klass 

A 

Tjej Kille Klass 

B 

Tjej Kille Totalt 

båda 

klasserna 

Totalt 

Tjej 

Totalt 

Kille 

Stämmer 

mycket bra 

1 1 - 1 1 - 2 2 - 

Stämmer bra 4 2 2 4 2 2 8 4 4 

Stämmer 

varken bra 

eller dåligt 

8 2 6 12 10 2 20 12 8 

Stämmer 

dåligt 

1 . 1 1 1 - 2 1 1 

Stämmer 

mycket dåligt 

1 1 . 2 1 1 3 2 1 

Totalt 15 6 9 20 15 5 35 21 14 

 

5.2.2 Naturkunskap är intressant 

Drygt hälften av eleverna upplevde naturkunskap som intressant. Ava, Astrid och Bosse 

menade att Naturkunskap var ett intressant ämnesområde. Astrid menade att hon i överlag 

gjorde sitt bästa, om än Naturkunskap ibland inte riktigt fick den tid ämnet förtjänade. 
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Däremot kunde Astrid inte se sig själv jobbandes med naturvetenskap i framtiden trots att 

området upplevdes som lärorikt och användbart, inte bara inom Naturkunskap utan även för 

andra ämnen. Bosse uttryckte ett stort intresse för Naturkunskap och framhöll även dess vikt 

för att motverka skeva världsbilder. 

 

Tabell 5.5. En fördelning av svaren givna till påståendet ”Jag är intresserad av det jag lär mig under 

naturkunskapslektionerna”. 

 

 Klass 

A 

Tjej Kille Klass 

B 

Tjej Kille Totalt 

båda 

klasserna 

Totalt 

Tjej 

Totalt 

Kille 

Stämmer 

mycket bra 

1 . 1 2 1 1 3 1 2 

Stämmer bra 8 3 5 9 7 2 17 10 7 

Stämmer 

varken bra 

eller dåligt 

5 2 3 5 4 1 10 6 4 

Stämmer 

dåligt 

0 - - 2 2 - 2 2 - 

Stämmer 

mycket dåligt 

1 1 - 2 1 1 3 2 1 

Totalt 15 6 9 20 15 5 35 21 14 

 

 

5.2.3 Naturkunskap är svårt 

Det var en väldig spridning på denna fråga. En av eleverna ville inte uttala sig alls gällande 

detta.. De flesta eleverna tyckte varken eller, men det var i stort sett bara flickor som i stor 

utsträckning tyckte att Naturkunskap var svårt. Alva, Asta och Bella upplevde att de inte 

uppnått sina ambitioner i Naturkunskapskursen och att det berodde på att ämnet var svårt. 

 

Bella: Ja, men alltså det är väl roligt, men det är så svårt, man känner 

sig som oduktig.. 

 

Asta kände att hon hängde med i undervisningen, men att läraren ibland lade ribban för högt 

vilket kunde medföra att det stundvis kunde kännas omöjligt att uppnå mer än betyget 

Godkänt, oberoende på hur mycket tid och energi som lades ned på studierna. 
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Tabell 5.6. En fördelning av svaren givna till påståendet ”Jag tycker att naturkunskap är svårt”. 

 

 Klass 

A 

Tjej Kille Klass 

B 

Tjej Kille Totalt 

båda 

klasserna 

Totalt 

Tjej 

Totalt 

Kille 

Stämmer 

mycket bra 

3 3 - 1 1 - 4 4 - 

Stämmer bra 2 1 1 2 1 1 4 2 2 

Stämmer 

varken bra 

eller dåligt 

6 - 6 6 4 2 12 4 8 

Stämmer 

dåligt 

2 . 2 8 6 2 10 6 4 

Stämmer 

mycket dåligt 

2 2 . 2 2 - 4 4 - 

Totalt 15 6 9 19 14 5 35 21 14 

 

5.2.4 Naturkunskap är viktigt, men andra skolämnen är viktigare 

Ava tyckte inte att hon gjorde sitt bästa inom Naturkunskapskursen, detta främst för att andra 

ämnen prioriterades högre och att hon ändå ville ha en viss fritid utöver skolarbetet. Hon 

kunde därför tänka sig att läsa naturvetenskap på universitet så hon kan koncentrera sig på 

bara det ämnet. 

 

Alvas upplevelse av Naturkunskap var att det var medelroligt och att det dög att läsa. Hon 

uppfattade ämnet som svårt samtidigt som hon inte riktigt gjorde sitt bästa inom ämnet och att 

det egentligen gick ganska bra bara hon försökte. 

 

Bella tyckte inte att hon inte har så mycket drivkraft till att läsa Naturkunskap och att hon inte 

riktigt gjorde sitt bästa. Däremot gjorde hon sitt näst bästa i och med att hon tyckte att 

Naturkunskap var svårt och krävande. 

 

5.2.5 Naturkunskap är viktigt främst för slutbetyget 

I klass A var det alla elever som uppgav att de bara brydde sig om att få betyg i ämnet. I klass 

B var det merparten av eleverna som hade betygsambitioner i ämnet. 19 av 20 uppgav på ett 

eller flera sätt att det var främst målet om ett bra betyg som drev dem. 

 

5.2.6 Naturkunskap är onödigt 

Under intervjuerna framkom det att Bella och Alva inte trodde att de skulle ha någon nytta av 

kunskaper inom Naturkunskap i framtiden. Alva menade också att det var för tydliga gränser 
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mellan ämnesområdena inom Naturkunskap och mellan Naturkunskap och andra kurser. Hon 

hade velat att undervisningen kunnat vara lite mer ämnesöverskridande och eventuellt delvis 

integrera ett internationellt perspektiv så att en större variation skulle uppnås. Alva såg på 

grund av bristen av variation inte fram mot lektionerna, som hon ibland uteblev från, och hon 

var allmänt less på skolan och längtade efter det stundande sommaruppehållet. 

 

5.3  Elevernas och Lärarens syn på betydelsen av elevers motivation 

Här presenteras hur eleverna uppfattade lärarens roll för motivation, hur undervisningen var 

uppbyggd och hur läraren själv uppfattade sin roll för motivation. 

5.3.1 Uppfattningar om lärarens roll för motivation 

Många av eleverna lyfte lärarens roll för motivation till ämnet, bland annat Bosse, Ava och 

Asta. 

Ava: Ja, det tycker jag. Jag tycker att [läraren] är väldigt, väldigt bra 

just att [hen] lyssnar på vad vi har att säga om vad vi vill göra 

med. Sen är det klart att det finns de här obligatoriska momenten, 

att det ska vara labb då och då, men vi har ju även delat in i 

grupper när de olika grupperna ska ha lektion, hur vi delar upp 

schemat […]Så det tycker jag verkligen att det är, anpassat! 

 

Asta:   Det är faktiskt för att vi har [läraren] om jag ska vara ärlig. Jag 

tyckte NK A var inte riktigt lika kul, men så tror jag att det beror 

på vad vi gjorde också. Det var ju mycket så här kolla i mossor 

och sånt där. 

 

Bosse och Asta tyckte att undervisningen i Naturkunskap var bra som höll en bra nivå, kanske 

lite svår, men med mycket variation. Bosse uppskattade också lärarens försök att hela tiden 

hålla igång en diskussion i klassrummet. Det var även många av eleverna som tyckte att 

undervisningen varit lagom varierad och att de till viss del fått vara med och utforma 

undervisningen. 

 

5.3.2 Undervisningens uppbyggnad 

Läraren brukade främst bygga upp varierade lektioner med olika komponenter vid varje 

lektionstillfälle. Läraren upplevde att hen i ganska liten grad involverade eleverna i 

undervisningen eftersom att hen funnit att det var tidsödande och svårt att få eleverna att 

engagera sig i utformningen av undervisningen samt att kunskapsutvecklingen blivit lidande. 

 

Läraren: […], men jag känner att ju tryggare jag blir i hur det kan fungera, 

ju sämre blir det ju att släppa in eleverna. *skratt* För jag ger 

eleverna en ganska optimal lösning och alla förändringar som 

dom tillför sänker deras prestationer, kan man säga. Ja, om man 

ska generalisera, förenkla så är det väl så. 
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Läraren säger vidare att de tidigare försökt genomföra en slags diagnos i Naturkunskap för att 

följa upp elevernas tidigare erfarenheter. Denna diagnos innehöll frågor om genetik och 

ekologi, med mera. Resultatet av dessa diagnoser ställt mot betygen som gavs efter kursslut 

visade ingen korrelation och detta tolkades som att stoffet i Naturkunskap A och 

Naturkunskap B står för sig självt och att förkunskaper inte var någon förutsättning för goda 

studieresultat. 

 

5.3.3 Hur arbetar läraren för att stärka motivationen till ämnet? 

Läraren upplevde att det var elevkulturen som till största del påverkade klassens attityder till 

att lära Naturkunskap. Läraren hade främst erfarenhet av att jobba med gymnasieprogram där 

Naturkunskap inte var huvudinriktning. Det var ovanligt med elever som var genuint 

intresserade av ämnet Naturkunskap. Istället var det elever som var socialt och akademiskt 

välfungerande med bra studietekniker som lyckades med sina studier i Naturkunskap. De 

eleverna hade då Naturkunskapen som delmål för att nå ett högt slutbetyg. 

 

Läraren: Nä precis. För naturvetenskap, för Naturkunskapens skull. Det är 

väl mer de som vill ha MVG i allt. Och hade vi haft en lektion i 

serbiska så hade de också varit lika motiverade i det. Det är den 

typen av intresse som jag tycker att man möter. […] ja till 80% är 

det ju så, det är ju betygsjakten som är det centrala för dom. 

 

Läraren märkte främst skillnader mellan pojkars och flickors mognad och organisation snarare 

än motivation. Det var främst flickor som hade ett moget och ansvarsfullt förhållningssätt till 

skolarbetet. Såg hen istället till förmågor hos eleverna tyckte hen att det i grunden är likställt 

mellan könen, men att flickornas större sociala anpassningsförmåga, ansvarstagande och 

mognadsgrad slår igenom på betygen med liten fördel för tjejerna. 

Läraren upplevde inte att hen arbetade aktivt motivationsstärkande och inte heller att hen 

lyckades stärka elevernas motivation. Hen tyckte att det var tidsödande utan direkta resultat.  
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6. Diskussion 

 

6.1  Metoddiskussion 

Den Likert-typade enkäten (Bilaga 1) omarbetades till en kortare version för att den ordinarie 

blev för plottrig, omfattande och tidsödande när den innehöll 30-talet påståenden. Enkäten 

fungerade i sin helhet som planerat, även om vissa formuleringar skulle behöva ses över om 

den används i en uppföljande studie. 

 

Studien är tolkat ur ett fenomenografiskt perspektiv där jag som forskare har tolkat elevernas 

och lärarens utsagor utifrån mina egna referensramar. Detta kan ha medfört att jag 

uppmärksammat eller för den delen inte uppmärksammat skeenden som någon annan skulle 

ha tolkat annorlunda. Jag har gjort mitt yttersta för att vara och även framstå som öppen, 

subjektiv och engagerad vilket var a och o enligt Patel och Davidson (2003) samt Stensmo 

(2002). Slutsatser som framkommit av undersökningen kan till viss del generaliseras. 

 

Min ansats var att försöka göra studien utifrån ett fenomenografiskt perspektiv, där jag skulle 

försöka skilja på hur motiverade eleverna var till naturvetenskap och vilka olika sorters 

motivation till naturvetenskap som uppvisades (Stensmo, 2002). Under transkriberingen och 

analysen försökte jag utgå från den fenomenografiska forskningsansatsen och försökte hitta så 

många variabler, som påverkade motivationen hos eleverna, som möjligt och mönster som 

dessa ingick i. De olika variablerna, eller kvalitéerna som de också kan kallas, var begränsade 

i sin utsträckning och jag upplevde att jag hade lyckats ringa in det önskade utfallsrummet. I 

slutändan lyckades jag arbeta fram en metod som berörde alla av motivationsforskningens tre 

huvudområden (Schunk, Pintrich & Meece, 2008), studien blev experimentell och 

sambandsforskande i och med att jag ville studera samband mellan olika variabler som antogs 

påverka motivation till att lära naturvetenskap både med kvantitativa och kvalitativa metoder.  

 

Studien innefattade många olika moment vilket både kan resultera i en större mängd data att 

analysera, men också att resultatet kan bli snedvridet om något moment misslyckas med sin 

föresats. Det blev en hel del data att analysera. Fördelen med detta var att jag bara hade ett 

tillfälle att använda mig av och jag var tvungen att ta in så många aspekter som möjligt. Något 

som kan ha påverkat datakvaliteten negativt är tidpunkten, studien gjordes i mitten på maj år 

2011. Eleverna hade börjat hägra sommarlov och studiemotivation i sin helhet var mest troligt 

inte på topp. 

 

Urvalet till studien hade kunnat vara bättre, detta främst för att en enkätundersökning i 

flertalet klasser, helst med olika studieinriktningar, som sedan skulle följas av kvalitativa 

intervjuer av utvalda elever och berörda lärare skulle ge en vidare och en mer generell bild 

över elevers motivation till Naturkunskap. 
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Enkäten inleddes med kategoriska faktafrågor så som kön och namn. Enkäterna var 

konfidentiella endast av den anledningen att jag skulle kunna välja ut några elever till intervju 

utifrån deras enkätsvar. Enkäterna destruerades direkt efter analys och visades inte för någon 

utomstående. Fördelen med att börja undersökningen med en enkät var att det var ett snabbt 

sätt att få en överblick över elevernas motivationsaspekter och motivationsuppfattning. 

Nackdelen var att enkäten var grovt standardiserad med endast ett fåtal variabler. De fyra 

öppna frågorna hade nackdelen att det inte alltid var helt enkelt att hantera och analysera svar 

samt att dela in dem i olika kategorier. Det var även svårt att göra en kvalitativ text- och 

innehållsanalys för att inte säga att avgöra vilka som svarar eller inte svarat och framförallt 

varför. Det är inte omöjligt att flertalet motivationsvariabler förbisågs på grund av detta. På ett 

sätt var det bra att alla eleverna svarade på exakt samma frågor, men de kan ha tolkats olika 

av de olika individerna. Resultatet visar tecken på att 3 elever i klass B, två flickor och en 

pojke, kan ha vänt skalan i påståendefrågorna (fråga 5-17) och detta kan ha påverkat 

resultatet.  En stor nackdel var också att jag endast kunde testa enkäten som instrument genom 

att tvinga mina släktingar, vänner och bekanta samt deras äldre barn att fylla i och utvärdera 

enkäten. Även om de flesta av dessa relativt nyligt hade läst Naturkunskap (1-4 år sedan) var 

de inte riktigt ur den önskade målgrupen. 

 

Den Likert-typade enkäten är uppbyggd med skattningsskalor till påståenden. Tyvärr finns det 

en möjlighet att svaren blivit en aning snedvridna i och med att elever i tonåren tenderar till 

att hålla sig bortom ytterligheter och istället välja en medelväg (Schunk, Pintrich & Meece, 

2008). Enkäten skulle därför ha utformats så att den inte gett någon medelväg.  Alternativ 3 

stämmer varken bra eller dåligt skulle ha tagits bort för att tvinga eleverna att ta ställning. Sett 

till resultatet var det relativt många elever som ändå svarade i ytterligheter. Sedan tror jag 

också att den ojämna könsfördelningen i båda klasserna med få flickor i klass A och få pojkar 

i klass B påverkade resultatet. 

 

Fördelen med att följa upp enkäten med en kvalitativ intervju av vissa elever samt intervjun 

av läraren var bland annat att faktorer som ovan kunde studeras samt att läs- och 

skrivsvårigheter inte utgjorde något hinder för att svara på frågorna, eller kunde komma fram 

som förklaring på varför vissa elever svarat som de gjort. Intervjuerna gav också bättre 

uttömmande svar och gav också möjlighet till att följa upp tveksamma svar och ge 

respondenten en möjlighet att förklara hur den tänkte kring enkätfrågorna. Elevintervjuerna 

var helt baserade på elevernas enkäter medan lärarintervjun var standardiserad i den mån att 

ett antal grundfrågor var bestämda men det fanns ändå utrymme att använda sig av impulsiva 

följdfrågor. Intervjuerna upplevdes gå bra, men naturligtvis hade en erfaren intervjuare på ett 

annat sätt kunnat följa upp och stödja respondenterna. Det är svårt att avgöra om eleverna och 

läraren som intervjuades svarade vad som förväntades av dem, socialt accepterbara svar, eller 

om de svarade utifrån sig själva. Jag hoppas på det sistnämnda, men det vet kanske inte 

respondenterna ens själva om de gjorde. 

 

En kommentar om elevintervjuerna är att de blev väldigt ensidiga då urvalet skedde utifrån 

elevernas intresse att delta i intervjun. Även om eleverna som intervjuades verkar tillhöra 
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olika kategorier, kan inte intervjuerna antas vara ett direkt smakprov på vad klasserna som 

helhet tycker. De ska snarare ses som delar av helheten (Denscombe, 2009). Det är möjligt att 

de elever som var mer motiverade generellt också är mer villiga att delta i intervjuer jämfört 

med elever som inte är motiverade till Naturkunskap, varför de mycket omotiverade elevernas 

svar kommit fram i mindre utsträckning i denna studie. 

 

6.2 Validitet och reliabilitet 

Schunk, Pintrich och Meece (2008) framhöll att för att studera motivation till naturvetenskap 

måste dess uttryck studeras. Några viktiga faktorer är att se meningen/nyttan med att lära och 

att ha intresse för att lära. Läser eleven för att den är genuint intresserad, eller för att denne 

måste? Det går även att studera motivation genom att fråga eleven om denne presterar sitt 

yttersta och/eller uppnår sina ambitioner, om den upplever undervisningen som lämplig och 

stimulerande samt om denne tycker sig få vara med och påverka (a.a). Det är detta som jag 

upplever mig ha studerat med hjälp av bakgrunden, enkäten och intervjuerna.  

 

Ett mer generaliserbart resultat hade uppnåtts om studien gjorts upprepade gånger över längre 

tid (helst år) samt om den utförts i skilda klasser, med samhällsvetenskaplig-, 

naturvetenskaplig-, fordonsteknisk-, barn och fritidsinriktning och så vidare, med liknande 

resultat (Johansson, 2001; Patel & Davidson, 2003; Stensmo, 2002). Troligtvis hade resultatet 

fått en annan fördelning och kanske hade nya svarskategorier framkommit. 

 

Bortfallet i klass A påverkade resultatet, troligtvis var det de mindre studiemotiverade som 

föll bort. Är resultatet generaliserbart? Ja till viss del, men det är förmodligen osannolikt att 

ett exakt likadant resultat skulle komma vid en exakt upprepning av studien. Dock tror jag att 

ett liknande resultat skulle visas. Skulle undersökningen genomföras i klasser med andra 

gymnasieinriktningar kommer mest troligt resultatet att bli annorlunda. 

 

I en kvalitativ studie pratas också om validitet och reliabilitet, men betydelserna skiljer sig 

från de i den kvantitativa undersökningen. Både validitet och reliabilitet används för att 

avgöra om hela forskningsprocessen varit tillförlitlig, inte bara datainsamlandet. Likheten 

mellan validitet och reliabilitet innebär att reliabiliteten ofta bortses ifrån. Gällande resultatet 

avgörs om forskaren lyckats införskaffa underlag för att göra en trovärdig tolkning av den 

insamlade data. En valid studie har god inre logik där olika delar kan relatera till enheten 

(Patel & Davidson, 2003). Validiteten upplevs därför hög, medan det inte är lämpligt att 

diskutera studiens reliabilitet. Slutligen måste tilläggas att Schiefele, Krapp & Winteler (1992) 

hade en poäng då de menade att det är omöjligt att mäta variabler såsom intresse eller 

prestation utan felmarginal och att felmarginalen blir tydligare ju större grupp som studeras. 

 

6.3 Resultatdiskussion 

Det fanns i denna studie samband mellan dem som tyckte att Naturkunskap var svårt och de 

som tyckte att det var onödigt dessa kan räknas in i kategorin [failure acceptors] som Schunk, 

Pintrich och Meece (2008) diskuterade. Vidare stämmer Schunk, Pintrich och Meece (2008) 
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antagande att dagens motivationsforskning främst är inriktad på att studera värdet av 

akademisk framgång och elevers uppfattning och värdering av denna framgång. Jag tror i 

enlighet med författarna att förväntningar och uppgiftsvärde spelar stor roll för prestation. 

I data över klasserna kunde främst två olika typer av motivation skönjas, de som främst hade 

betygsmässig motivation och de(n) som främst hade kunskapsmässig motivation. Det fanns 

även de elever som i grunden hade en betygsmässig motivation, men som också ville lära sig 

så mycket som möjligt. 

 

I likhet med Glynns, Taasoobshirazis och Brickmans (2009) och Sjøbergs och Schreiners 

(2010) resultat uppvisades mestadels positiva attityder till naturvetenskap och ingen direkt 

könsskillnad kunde utläsas. Däremot framgick det att flickor i en större utsträckning upplevde 

ämnet som svårt. Det fanns det en koppling till att eleverna uppfattade naturvetenskap som ett 

mindre intressant ämne, och att andra ämnen föredrogs och/eller satsades inom. Det kunde 

också skönjas att de flesta eleverna fann Naturkunskap viktigt, i alla fall ur ett allmänbildande 

perspektiv i smal (rena kunskaper) och vid (studieförberedande) mening.  

 

Eklöfs (2006) utsago stämmer bra in i denna studie där många elever, av båda könen, 

uppfattade sig som kompetenta i Naturkunskap, undervisningen angavs vara mycket varierad 

och att eleverna i alla fall hade ett inbillat inflytande över lektionsutformningen. Däremot var 

det ett fåtal som tilldelade själva ämnet ett värde utöver allmänbildande och motivationen att 

det läses för att få ett bra betyg. De flesta eleverna var överlag positiva till ämnet i sig, men 

indikationer gavs på att andra ämnen skattas högre. Detta gör att det är troligt att 

undervisningens innehåll påverkat elevernas intresse och detta stämmer överens med Glynns, 

Taasoobshirazis och Brickmans (2006; 2009), Lindahls (2003), Osbornes, Simons och Collins 

(2003) och Sjøbergs & Schreiners (2005b) resultat. 

 

Resultaten av denna studie pekade på att det fanns elever som inte kunde tänka sig att läsa 

naturvetenskap om det inte var obligatoriskt, detta tolkas som att dessa elever inte heller kan 

tänka sig en framtid inom naturvetenskap (Lindahl, 2003; Osborne, Simon & Collins, 2003; 

Sjøberg, 2010a;2010b; Sjøberg och Schreiner, 2010).  

 

Många av eleverna kände sig delaktiga i undervisningens utformning. Detta kan bero på två 

faktorer, att läraren gav eleverna ett inbillat utrymme att påverka undervisningen eller att 

eleverna inte var tillräckligt engagerade för att egentligen bry sig, utan de accepterar det som 

presenteras.  

 

Läraren uppfattade inte att motivationen hade försämrats under hens yrkesverksammatid inom 

skolan. Detta behöver inte betyda att motivationen inte har förändrats åt något håll då läraren 

också uttrycker att hen inte arbetar motivationsstärkande i speciellt stor utsträckning eftersom 

att hen tycker att utdelningen av sådant arbete är relativt litet. Läraren menar vidare att 

eleverna inte är speciellt motiverade att läsa Naturkunskap utöver att det ska bli ännu ett 

betyg. Detta påverkar mest troligt elevernas vilja att lära naturvetenskap och även deras 

engagemang i ämnet (Axelsson, 1997; Beyer, 1996; Schunk, Pintrich & Meece, 2008). 
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Till detta måste tilläggas att det informella motivationsarbetet sker i vardagen i de olika 

lärandemiljöer som undervisningen bedrivs i och motivationsförändringar kan ha skett utan 

lärarens vetskap (Vedder- Weiss & Fortus, 2010). I min analys av läraren finner jag att hen i 

mångt och mycket har liknande åsikter om motivation och motivationsarbete som Gardner 

(1975) som menade att attityder spelar in i elevers prestation, men att framgångsrika studier 

snarare kännetecknas av elevens kognitiva förmågor, studiemotivation och intresse för 

området.  
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7. Avslutning 

I detta arbete har kunskap om gymnasieelevers motivation till naturvetenskap vunnits och till 

viss del problematiserats. Slutsatser av detta arbete är att eleverna är mestadels positiva till 

naturvetenskap som allmänbildning, men tycker att det har litet värde och relevans utöver att 

det ger merit inför framtida studier eller i liten utsträckning kunskaper som kan vara av värde 

i framtiden. Värt att ta i åtanke är att mest flickor uppfattade ämnet som svårt. 

 

7.1  Lärdomar av examensarbetet 

Jag har insett att jag måste vara inställd på att möta omotiverade elever eller elever som 

främst är ute efter ett bra betyg. Det är en försvinnande liten del elever som vill lära bara för 

att de finner ämnet intressant. 

 

Något som jag också ska försöka med är att liksom läraren i studien hålla i varierade lektioner 

med många delmoment som motverkar att undervisningen känns allt för ensidig. 

Slutligen tycker jag att Osborne, Simon och Collins (2003) hade en poäng då de menade att 

attityder är långvariga och svåra att förändra när de väl formats. Därför måste jag som lärare 

göra mitt yttersta för att fånga det intresse som eleverna uppvisar och försöka stärka dem i 

deras naturvetenskapliga kunskapsbyggande så pass att deras självförmåga kan stärkas och att 

de kanske kan tänka sig att på något sätt arbeta med naturvetenskap i framtiden. Detta anser 

jag vara speciellt viktigt för flickorna. 

 

7.2  Vidare forskning 

Något som jag tror hade varit intressant hade varit att följa upp denna studie och bara studera 

de två extremerna, de som absolut kan tänka sig en framtid i naturvetenskap och de som 

absolut inte kan det. Genom att jämföra dessa två grupper borde intressant aspekter av 

motivation och lärande komma till daga samt att mer riktade undervisningsmetoder hade 

kunnat arbetas fram. 

 

Resultatet från denna undersökning betyder mer generellt för ämnet Naturkunskap att det 

motivationsstärkande arbetet är väldigt viktigt, om än det inte nödvändigtvis behöver vara en 

planerad del av undervisningen. Studien och litteraturen pekar på att lärarens engagemang är 

speciellt betydelsefullt för undervisningen. Den senaste PISA undersökningen pekade också 

på att en tidigarelagd undervisning, med inriktning mot bland annat naturvetenskap visar på 

en bättre förståelse och motivation speciellt bland elever som inte är studiemotiverade. Det är 

ur denna aspekt intressant att följa upp arbetsmetoder så som SNI och språklig stöttning för att 

ge fler elever möjligheter att uppnå sina mål för studierna genom att komplettera de 

traditionella undervisningsmetoderna. 
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Bilaga 1 

Science Motivation Questionnaire (SMQ) är den enkät som var inspiration till hur studiens 

enkät utformades. Det är en Likert-typad enkät med påståenden som ska graderas. SMQ är 

framarbetad av Shawn M. Glynn och Thomas R. Koballa, Jr. (2006) och hämtad från Glynn, 

Taasoobshirazi och Brickman (2009): 

 

In order to better understand what you think and how you feel about your 

college science courses, please respond to each of the following statements from 

the perspective of: ‘‘When I am in a college science course. . .’’ 

01. I enjoy learning the science. 

Ο Never Ο Rarely Ο Sometimes Ο Usually Ο Always 

02. The science I learn relates to my personal goals. 

Ο Never Ο Rarely Ο Sometimes Ο Usually Ο Always 

03. I like to do better than the other students on the science tests. 

Ο Never Ο Rarely Ο Sometimes Ο Usually Ο Always 

04. I am nervous about how I will do on the science tests. 

Ο Never Ο Rarely Ο Sometimes Ο Usually Ο Always 

05. If I am having trouble learning the science, I try to figure out why. 

Ο Never Ο Rarely Ο Sometimes Ο Usually Ο Always 

06. I become anxious when it is time to take a science test. 

Ο Never Ο Rarely Ο Sometimes Ο Usually Ο Always 

07. Earning a good science grade is important to me. 

Ο Never Ο Rarely Ο Sometimes Ο Usually Ο Always 

08. I put enough effort into learning the science. 

Ο Never Ο Rarely Ο Sometimes Ο Usually Ο Always 

09. I use strategies that ensure I learn the science well. 

Ο Never Ο Rarely Ο Sometimes Ο Usually Ο Always 

10. I think about how learning the science can help me get a good job. 

Ο Never Ο Rarely Ο Sometimes Ο Usually Ο Always 

11. I think about how the science I learn will be helpful to me. 

Ο Never Ο Rarely Ο Sometimes Ο Usually Ο Always 

12. I expect to do as well as or better than other students in the science course. 

Ο Never Ο Rarely Ο Sometimes Ο Usually Ο Always 

13. I worry about failing the science tests. 

Ο Never Ο Rarely Ο Sometimes Ο Usually Ο Always 

14. I am concerned that the other students are better in science. 

Ο Never Ο Rarely Ο Sometimes Ο Usually Ο Always 

15. I think about how my science grade will affect my overall grade point 

average. 

Ο Never Ο Rarely Ο Sometimes Ο Usually Ο Always 
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16. The science I learn is more important to me than the grade I receive. 

Ο Never Ο Rarely Ο Sometimes Ο Usually Ο Always 

17. I think about how learning the science can help my career. 

Ο Never Ο Rarely Ο Sometimes Ο Usually Ο Always 

18. I hate taking the science tests. 

Ο Never Ο Rarely Ο Sometimes Ο Usually Ο Always 

19. I think about how I will use the science I learn. 

Ο Never Ο Rarely Ο Sometimes Ο Usually Ο Always 

20. It is my fault, if I do not understand the science. 

Ο Never Ο Rarely Ο Sometimes Ο Usually Ο Always 

21. I am confident I will do well on the science labs and projects. 

Ο Never Ο Rarely Ο Sometimes Ο Usually Ο Always 

22. I find learning the science interesting. 

Ο Never Ο Rarely Ο Sometimes Ο Usually Ο Always 

23. The science I learn is relevant to my life. 

Ο Never Ο Rarely Ο Sometimes Ο Usually Ο Always 

24. I believe I can master the knowledge and skills in the science course. 

Ο Never Ο Rarely Ο Sometimes Ο Usually Ο Always 

25. The science I learn has practical value for me. 

Ο Never Ο Rarely Ο Sometimes Ο Usually Ο Always 

26. I prepare well for the science tests and labs. 

Ο Never Ο Rarely Ο Sometimes Ο Usually Ο Always 

27. I like science that challenges me. 

Ο Never Ο Rarely Ο Sometimes Ο Usually Ο Always 

28. I am confident I will do well on the science tests. 

Ο Never Ο Rarely Ο Sometimes Ο Usually Ο Always 

29. I believe I can earn a grade of “A” in the science course. 

Ο Never Ο Rarely Ο Sometimes Ο Usually Ο Always 

30. Understanding the science gives me a sense of accomplishment. 

Ο Never Ο Rarely Ο Sometimes Ο Usually Ο Always 

 

Note. Science educators who wish to use the Science Motivation Questionnaire 

(SMQ) for research and teaching have permission to do so if they acknowledge 

the SMQ authors (Glynn&Koballa, 2006) and comply with the fair use of this 

copyrighted and registered work. This permission extends to SMQ versions such 

as the Biology Motivation Questionnaire (BMQ), Chemistry Motivation 

Questionnaire (CMQ), and Physics Motivation Questionnaire (PMQ) in which 

the words biology, chemistry, and physics are respectively substituted for the 

word science. See http://www.coe.uga.edu/smq for more information (Glynn, 

Taasoobshirazi & Brickman, 2009, s. 144-146). 



44 

 

Bilaga 2 

Elevenkät 

Vänligen besvara alla frågor. Tänk på att dina svar är värdefulla! 

Ange ditt kön Tjej  Kille 

Namn __________________________________________________ 

(ingen utom jag kommer att få veta vad du tycker och det är endast för att jag senare ska kunna välja ut 

elever med olika uppfattningar till intervju. Enkäten är fullständigt konfidentiell, det vill säga att bara 

jag får veta vad du tycker). 

 

1. Vad, tycker du, är meningen med att läsa Naturkunskap i skolan? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

2. Tycker du att Naturkunskap ska fortsätta vara en obligatorisk kurs? 

Varför/Varför inte? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

3. Hur brukar Naturkunskapslektionerna se ut, vad brukar ni göra? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

4. Tycker du att du lyckas med dina ambitioner i Naturkunskap? 

Varför/Varför inte? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Hur tycker du att dessa påståenden stämmer med verkligheten?  

Kryssa i ett av alternativen på varje fråga 

(1 = stämmer mycket bra, 2 = stämmer bra, 3 = stämmer varken bra eller dåligt, 

  4 = stämmer dåligt, 5= stämmer mycket dåligt) 

  1 2 3 4 5 

 Detta är frågor om din inställning till ämnet 

Naturkunskap 

     

5 Jag ser fram emot Naturkunskapslektionerna        

6 Jag är intresserad av det jag lär mig under 

Naturkunskapslektionerna  

     

7 Jag tycker att Naturkunskap är roligt      

8 Jag tycker om att lära mig om naturvetenskap      

9 Jag kommer att ha nytta av det som jag lärt mig i 

Naturkunskapen 

     

10 Jag gör mitt bästa inom Naturkunskapen      

11 Jag tycker att Naturkunskap är svårt      

 Detta är frågor om undervisningen      

12 Jag tycker att undervisningen känns givande      

13 Jag tycker att undervisningen är varierad, det är teori, eget 

arbete, laborationer, o.s.v. 

     

14 Jag tycker att undervisningen hade kunnat vara mer varierad      

15 Jag har fått vara med och utforma undervisningen      

16 Jag tycker att jag ”hänger med” undervisningen      

17 Jag tycker att undervisningen är för krävande      

 

Tack för hjälpen! 

Mvh/Ida 

 

 


