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Sammanfattning 
 
Undersökningar har visat att många gymnasieelever känner sig omotiverade till sina studier – 
speciellt elever på yrkesförberedande program, och det är de gymnasiegemensamma ämnena som 
dessa elever har lägst motivation till. Denna studie har med hjälp av en enkät tagit reda på om det 
är någon skillnad i motivation till det gymnasiegemensamma ämnet naturkunskap mellan klasser 
som läser högskoleförberedande program och yrkesförberedande program. Enkäten bestod av 
påståenden rörande elevernas upplevda förmåga, ämnets lärovärde och lärandemiljön. Efter 
enkätstudien genomfördes kvalitativa intervjuer med klassernas två naturkunskapslärare för att ta 
reda på deras åsikter om resultatet. Enkätstudien visade att eleverna generellt sett var motiverade 
till ämnet naturkunskap, då de hade svarat övervägande positivt på enkäten. Elever på 
högskoleförberedande program var något mer positiva än elever på yrkesförberedande program i 
kategorierna ”upplevd förmåga” och ”ämnets lärovärde”. Svarssammanställningen för hela 
enkäten uppvisade inga generella könsskillnader. Båda de intervjuade lärarna menade att 
yrkeselevernas något mer negativa inställning till sin förmåga kunde förklaras med att de har haft 
det jobbigt i grundskolan därmed har med sig en mer negativ självbild när de går över till 
gymnasiet. De nämnde också att man kan försöka anpassa ämnet till det eleverna är intresserade 
av och vill lära sig mer av för att öka deras motivation. Det betyder dock nödvändigtvis inte att 
ämnet ska kopplas mer till deras framtida yrke. 
 
English title 
 
Students’ motivation towards natural science – differences between vocational and university 
preparatory secondary school programs 
 
Nyckelord 
 
Gymnasiegemensamma ämnen, naturvetenskap, upplevd förmåga, ämnets lärovärde, lärandemiljö 
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1 Introduktion 
 
1.1  Inledning 
 
Sveriges elevkårer och Lärarnas riksförbund (2015) genomförde tillsammans en studie om avhopp 
från gymnasieskolan bland 1000 sistaårselever på gymnasiet. Resultatet från studien visade att 
mer än hälften av deltagarna har lite eller ingen motivation alls till sina studier, och 20 % svarade 
även att de någon gång under sin studietid har övervägt att hoppa av gymnasiet. Den vanligaste 
anledningen till detta övervägande hade varit just brist på motivation. Om svaren därefter delas 
upp i programkategorier visade det sig att elever på yrkesförberedande program är än mindre 
motiverade än elever på de högskoleförberedande programmen. På dessa program är det även en 
större andel elever som någon gång har övervägt att hoppa av gymnasiet på grund av 
motivationsbrist. Även Skolinspektionen (2014) skriver att knappt 8 av 10 elever slutför sin 
gymnasieutbildning och att studieavbrott är vanligare bland elever på yrkesförberedande program. 
De skriver också att en faktor som påverkar studieavbrotten på yrkesprogrammen är att eleverna 
inte har tillräcklig motivation till att studera. På yrkesförberedande program upplever många 
elever även att praktiskt inriktade yrkesämnen är mer stimulerande än teoretiska 
gymnasiegemensamma ämnen (Skolinspektionen 2014). Bland lärare på gymnasiet finns det även 
föreställningar om att elever som studerar yrkesförberedande program inte har lika hög 
motivation och kapacitet till gymnasiegemensamma ämnen som elever som läser 
högskoleförberedande program (Skolinspektionen 2017). Det skulle dock kunna göras fler studier 
för att konfirmera dessa skillnader mellan yrkesförberedande och högskoleförberedande program 
när det kommer till motivation till olika gymnasiegemensamma ämnen. Fler studier om elevers 
studiemotivation skulle kunna ge lärare och skolledare mer kunskap och fler verktyg att använda 
för att öka motivationen hos eleverna. 
 
Bland de gymnasiegemensamma ämnena ingår Naturkunskap, som fungerar som en översiktskurs 
i de naturvetenskapliga ämnena biologi, fysik, kemi och geovetenskap. En av de mest omfattande 
internationella studierna som gjorts angående elevers intresse för naturvetenskapliga ämnen är 
ROSE (Relevance Of Science Education) projektet, som undersöker 15-åringars attityd och 
motivation till naturvetenskap. Sammanfattningsvis visar ROSE projektet att elever i Sverige, och 
även övriga nordiska länder, har lägst intresse för naturvetenskapliga ämnen bland de 40 
deltagande länderna. I dessa länder var också pojkar mer positivt inställda till naturvetenskap än 
flickor (Sjöberg och Schreiner 2010). De internationella kunskapsmätningarna PISA (Programme 
for International Student Assessment) och TIMSS (Trends in International Mathematics and 
Science Study) har sedan sekelskiftet visat en sjunkande resultatutveckling för Sveriges 14- och 15-
åringar i de naturvetenskapliga ämnena. I de senaste undersökningarna, som skedde 2015 i båda 
fallen, visar resultatutvecklingen däremot tendenser på att ha vänt och blivit positiv. Resultaten är 
dock inte statistiskt signifikanta för varken PISA eller TIMSS, och resultaten är fortfarande 
betydligt lägre än de var vid undersökningarnas inledande år (Skolverket 2016 a; Skolverket 2016 
b). I PISA kan det förbättrade resultatet i naturvetenskap även delvis förklaras med att OECD-
genomsnittet har sjunkit sedan 2012 (Skolverket 2016 b). Både PISA och TIMSS genomför i 
samband med kunskapsmätningarna också undersökningar gällande elevers motivation och 
inställning till de olika ämnena som mäts. Dessa undersökningar visar att det finns ett samband 
mellan elevers inställning till naturvetenskap och deras resultat på proven. Elever som har en 
positiv inställning till att lära sig naturvetenskap tenderar att prestera bra på proven, samtidigt 
som de också värderar ämnet högre och har mer självförtroende i ämnet än de elever som 
presterar sämre. Undersökningarna visar även att flickor är mycket mer negativt inställda till att 
lära sig naturvetenskap än pojkar (Skolverket 2015 a; Skolverket 2015 b).  
 
Majoriteten av eleverna som deltar i PISA och TIMSS på grundskolan kommer så småningom att 
gå vidare till gymnasiet, och därmed ta med sig sin kunskap och sina inställningar till olika ämnen 
även dit. Därför kan det vara intressant att undersöka motivationen hos elever som går på 
gymnasiet. Rent allmänt är studier gällande elevers motivation numera mer kognitivt inriktade, 
från att tidigare ha genomförts ur ett behavioristiskt perspektiv. Den kognitiva inriktningen har 
lett till att fokus ofta ligger på bl.a. lärandemiljön och elevers tro på sin förmåga i ett visst ämne 
(Cavas 2011). För att ge en djupare förståelse till på vilket sätt elever kan öka sitt lärande, få en mer 
givande skoltid och kanske öka sin motivation till skolan så kommer rapportens bakgrundsdel att 
innehålla ett fördjupande avsnitt om behaviorism och konstruktivism.  
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1.2 Syfte och frågeställning 
 
Studier visar alltså att den generella uppfattningen om elever som läser yrkesförberedande 
program är att de är mindre motiverade än elever som läser högskoleförberedande program, och 
ett flertal undersökningar bekräftar att det faktiskt kan vara så. Studier visar också att elever på 
yrkesförberedande program är mer intresserade av yrkesämnen än gymnasiegemensamma ämnen. 
På grund av resultatet från dessa studier vill jag med detta examensarbete undersöka om 
slutsatserna från dessa studier går att konfirmera på en utvald gymnasieskola. Syftet med det här 
examensarbetet är därmed att få mer kunskap om elevers motivation till det 
gymnasiegemensamma ämnet naturkunskap, samt om den skiljer sig mellan yrkesförberedande 
och högskoleförberedande program. Elevernas grad av motivation kommer att undersökas genom 
att ta reda på deras uppfattning om lärandemiljön, uppfattning om sin förmåga i naturkunskap 
och uppfattning om naturkunskapens lärovärde. Till denna undersökning kommer följande 
frågeställning att besvaras: 

-   Hur motiverade är eleverna på yrkesförberedande resp. högskoleförberedande 
gymnasieprogram i ämnet naturkunskap?  

-   Vad tror elevernas naturkunskapslärare att orsaken till den uppvisade motivationsnivån 
för de yrkesförberedande och högskoleförberedande programmen kan bero på? 

 
Baserat på resultat från tidigare studier har även en hypotes utarbetats: 
 

-   Elever som studerar ett yrkesförberedande program kommer att vara mindre motiverade 
än eleverna som studerar ett högskoleförberedande program gällande ämnet 
naturkunskap. 
 

Ovanstående frågeställning och hypotes besvarades med hjälp av en enkätundersökning som 
genomfördes i fyra klasser på en och samma gymnasieskola i Västerbotten, Sverige. Två av 
klasserna läser två olika högskoleförberedande program, och de resterande två klasserna läser två 
olika yrkesförberedande program. Enkätstudien kompletterades med en litteraturundersökning 
med fokus på elevers motivation till naturvetenskapliga ämnen, samt en kvalitativ intervjustudie 
med klassernas naturkunskapslärare för att ta reda på deras åsikter gällande elevernas 
motivationsnivå. 
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2 Bakgrund 
 
2.1 Motivation 
 
Motivation är någonting centralt när det kommer till förståelsen av människans beteende. 
Begreppet definieras vanligen som det som driver en människa till att genomföra en handling, 
samtidigt som motivationen även håller igång handlingen och ger den ett mål och en mening. 
Motivation är sammankopplad med människans grundläggande värderingar. Den påverkas av vad 
en individ anser är bra eller dåligt, viktigt eller oviktigt och vilket värde individen tillsätter olika 
handlingar och uppgifter (Imsen 2006). När man talar om motivation kan man skilja på inre och 
yttre motivation. Inre motivation definieras som en inre drivkraft, där en individ gör någonting för 
att den finner det intressant och meningsfullt, medan yttre motivation innebär att aktiviteten 
upprätthålls för att det leder till en belöning eller ett resultat som inte har med själva aktiviteten 
att göra (Imsen 2006; Wiliam och Leahy 2015). Skillnaden mellan inre och yttre motivation kan på 
många sätt löpa samman med skiljelinjen mellan behavioristisk och kognitiv motivationsteori. 
Behaviorism kopplas nämligen ofta ihop med yttre motivation, eftersom det centrala i behaviorism 
är yttre påverkansfaktorer som belöning och bestraffning. I skolans värld är betygssystemet en 
vanlig koppling till detta. Det kognitiva perspektivet förknippas vanligen med inre motivation, då 
dessa teorier fäster större vikt på hur våra tankar påverkar motivationen (Imsen 2006). Wiliam 
och Leahy (2015) skriver att inre motivation framställs som ”ren och fläckfri” (s. 232) inom 
utbildningsväsendet, medan yttre motivation har fått en mer negativ betydelse. De anser dock att 
både inre och yttre motivation har en viktig roll i elevers lärande. Inre motivation är en stark 
drivkraft i lärandet, och den förhöjs när elever känner sig skickliga eftersom de flesta människor 
tycker om att göra saker som de anser att de är bra på. Wiliam och Leahy (2015) menar dock att 
elever inte kommer att prestera särskilt mycket om de bara genomför saker som de känner inre 
motivation till. Därför behöver eleverna även en form av yttre motivation. 
 
Elevers motivation till lärande har sitt uttryck i engagemanget i lärandeprocessen och 
inställningen till utmanande uppgifter. Den har också sitt uttryck i den ansträngning elever gör i 
form av användning av aktiva lärandestrategier, envisheten i att uppnå lärande och användandet 
av problemlösning. Studier har även visat att elever med hög motivationsgrad är mer omsorgsfulla 
gällande lärandeprocesser och resultat, uppvisar större utveckling, högre kunskapsnivåer och 
känner sig mer positiva och till freds än elever med låg motivationsgrad (Dermitzaki m.fl. 2013). 
Det har genomförts många studier gällande motivation för lärande, och något som många av dessa 
har gemensamt är att de fokuserar på ungefär samma faktorer som påverkar motivationen hos 
elever (Tuan m.fl. 2005 a; Glynn m.fl. 2009; Cavas 2011; Dermitzaki m.fl. 2013; Skolverket 2016 a; 
Skolverket 2016 b). En studie som har valt att inkludera många av dessa faktorer är Tuan m.fl. 
(2005 a). De valde, efter en del efterforskning, att inkludera sex olika faktorer i en studie där de 
utvecklade en enkät kallad Students’ Motivation Towards Science Learning (SMTSL). Denna enkät 
har sedan 2005 använts i och anpassats till många efterföljande studier om elevers motivation i 
olika naturvetenskapliga ämnen (Cavas 2011; Dermitzaki m.fl. 2013; Tuan m.fl. 2005 b; Tseng 
m.fl. 2010). De sex faktorerna som nämns av Tuan m.fl (2005 a) är; elevernas upplevda förmåga 
(eng: self-efficacy), aktiva lärandestrategier, prestationsmål, bemästrandemål, ämnets lärovärde 
och lärandemiljön. Dessa sex faktorer kommer att förklaras närmare nedan.  
 
Den första faktorn är elevernas upplevda förmåga i ett specifikt ämne. Om elevernas tro på sin 
förmåga i ämnet naturkunskap är hög tror de att de kan genomföra uppgifter oavsett om de är 
enkla eller svåra. Denna faktor har en påverkan på elevers motivation, då studier har visat 
signifikanta resultat när det kommer till kopplingen mellan självförtroende och prestation samt 
motivation (Tuan m.fl. 2005 a; Dermitzaki m.fl. 2013). Den andra faktorn är aktiva 
lärandestrategier. Själva begreppet går att koppla till konstruktivismen. Enligt den teorin tar 
elever en aktiv roll i interaktionen med sin omgivning. De använder då aktiva lärandestrategier för 
att skapa ny förståelse, och det gör de genom att ta in kunskap och tolka nya erfarenheter. De 
försöker aktivt att ta in ny information för att de ska förstå nya, för dem tidigare okända koncept. 
Prestationsmål och bemästrandemål är lärandemål och syftar på vad elever vill uppnå med deras 
prestation i en uppgift inom ett ämne. Om eleverna är prestationsorienterade har de som mål att 
prestera bättre än sina klasskamrater på uppgifter i skolan. De vill imponera både på 
klasskompisar och på läraren. Bemästrandemål kan kopplas till inre motivation, och elever 
tenderar då att vilja genomföra någonting för att de är intresserade av ämnet och vill öka sin 
kompetens. De vill helt enkelt lära sig för sin egen skull (Tuan m. fl. 2005 a). Faktorn ämnets 
lärovärde refererar till ifall eleverna kan uppfatta värdet i ämnet de blir undervisade i. Det finns 
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många karaktärsdrag som belyser värdet med naturvetenskaplig undervisning så som 
problemlösning, att genomföra vetenskapliga undersökningar och laborationer (eng: science 
inquiry), vetenskapligt tänkande och det faktum att kunskap om naturvetenskap är till nytta för 
eleverna i deras vardag (Tuan m.fl. 2005 a). Den sjätte och sista faktorn är lärandemiljön. Den här 
faktorn innefattar lärarens undervisningsmetoder, läroplanen, aktiviteter i klassrummet samt 
interaktionen mellan lärare-student och student-student. Studier har visat att elever med olika 
motivationsnivåer också har olika uppfattning gällande lärandemiljön (Tuan m.fl. 2005 a). 
 
 
2.2 Lärandeteorier 
 
Motivationsstudier genomförda från millennieskiftet och framåt har skiftat utgångsläge. De har 
gått från att ha genomförts ur ett behavioristiskt perspektiv, som betonar omkringliggande 
faktorer som belöning och bestraffning, till en mer kognitiv syn där fokus ligger på lärandemiljön 
och elevernas tro på sig själva (Cavas 2011).  
 
Behaviorismen är en teori där fokus ligger på att vetenskap ska hålla sig till det som kan 
observeras, räknas och mätas. När det kommer till människor så kan man bara observera en 
påverkan (stimulus) och ett beteende (respons) som följer påverkan hos individen. Det som sker 
inuti individen från stimulus till respons går egentligen inte att veta eftersom det inte går att 
observera människors tankar. Behavioristerna menar att människan från födseln är ett oskrivet 
blad (”tabula rasa”), bortsett från ett fåtal medfödda reflexer. Övriga kunskaper är inlärda. 
Inlärningen sker genom stimulus, och genom rätt form av stimulus kan vem som helst lära sig vad 
som helst – det tar bara olika lång tid. Detta kan enligt behavioristerna förklara intellektuella 
skillnader mellan elever. Behaviorismen har med tiden utvecklats till dagens neobehaviorism, där 
inre fenomen som förväntningar, behov, drifter och motiv har fått ta plats (Imsen 2006). Som 
Cavas (2011) nämner så betonar rent behavioristiska inlärningsteorier lärandemetoder byggda på 
belöning och bestraffning. Inom neobehaviorismen ligger fokus dock på mer komplexa 
lärandemetoder innehållande ex. systematisk begreppsinlärning och överföring av kunskap. 
Begreppsinlärning innebär en generalisering av den form att ett ord får stå för en grupp av saker 
eller händelser som har någonting gemensamt. Ett exempel på detta är ordet ”båt”. Det finns 
många olika sorters båtar, men de har alla någonting gemensamt – som att kunna transportera 
saker på vatten. Överföring av kunskap går ut på att kunskaper som eleverna redan har lärt sig får 
komma till användning i nya situationer. Det handlar om att bygga vidare på den kunskap eleverna 
redan har, och det är en integrerad del i all undervisning. Begreppsinlärning och överföring av 
kunskap är exempel som har visat sig vara lämpliga att använda i individanpassade 
undervisningsformer och specialundervisning (Imsen 2006).  
 
Inom konstruktivismen är synen på vetenskap att den konstrueras i tankarna i form av begrepp, 
hypoteser, teorier och modeller. Människan försöker hela tiden förstå omvärlden, och för att göra 
detta konstruerar vi begrepp och uppfattningar om den med hjälp av våra tidigare erfarenheter 
(Imsen 2006; Sjöberg m.fl. 2010). Denna kunskap blir verktyget för att förstå det vi har omkring 
oss. Från generation till generation har redan konstruerad kunskap förts vidare, och när vi inser 
att den gamla kunskapen inte räcker till så kan vi konstruera nya hypoteser, teorier och modeller. 
Man kan alltså säga att kunskap utvecklas med tiden (Sjöberg m.fl. 2010). Man talar ofta om John 
Dewey (1859-1952), även kallad konstruktivismens fader, och hans pedagogiska teori kallad 
”Learning by doing”. Hans teori gick ut på att människor inte lär sig av yttre stimuli, utan genom 
att samla erfarenheter genom att göra saker och studera resultatet. Om människan förstår 
sambanden mellan handling och resultat så lär de sig någonting (Imsen 2006). Konstruktivistiska 
inlärningsmodeller handlar främst att eleven ska arbeta ämnesöverskridande, projektorienterat, 
problemlösande, undersökande och delvis självständigt. Inom pedagogiken har konstruktivismen 
varit central under en lång tid, och under den tiden har den utan tvekan bidragit till att göra 
många klassrumsmiljöer mindre stela och givit många elever en roligare och mer givande vardag i 
skolan (Imsen 2006).  
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2.3 Naturkunskap 
 
Naturkunskap är ett tvärvetenskapligt ämne som har sin grund i biologi, kemi, fysik och 
geovetenskap. I ämnet ingår kunskapsområden som har sin grund där naturvetenskap möter 
samhällsvetenskap. Detta görs exempelvis genom att ta upp ämnet hållbar utveckling. 
Naturkunskapens syfte är att eleverna ska utveckla kunskaper i naturvetenskap samt en förmåga 
att kunna ta ställning och kritiskt värdera frågor med naturvetenskapligt innehåll, ex. hållbar 
utveckling. Eleverna ska dessutom förstå att dessa kunskaper kan användas i både yrkesliv och 
vardagslivet. De ska få möjlighet att lära sig att hantera sina naturvetenskapliga kunskaper och 
arbetsmetoder utifrån ett naturvetenskapligt förhållningssätt. För att eleverna ska kunna förstå 
och påverka samtiden ska de få möjligheten att stärka, fördjupa och utveckla sina 
naturvetenskapliga kunskaper genom att diskutera frågor med anknytning till samhället. Slutligen 
ska ämnet naturkunskap även ge eleverna möjlighet att kunna inhämta mer kunskap om 
naturvetenskap med hjälp av digital teknik (Skolverket 2010).  
 
I ämnet naturkunskap ingår dessa kurser: 
Naturkunskap 1a1, 50 p. Kursen bygger på kunskaper från grundskolan och motsvarande, och kan 
inte ingå i examen tillsammans med kursen naturkunskap 1b. Centralt innehåll som är specifikt för 
den här kursen är:  

-   Frågor om hållbar utveckling med fokus på energi, klimat samt ekosystempåverkan.  
-   Olika aspekter på hållbar utveckling vad gäller konsumtion, resursfördelning, jämställdhet 

och mänskliga rättigheter.  
-   Sex och samlevnad, med fokus på diskussion kring normer, sexualitet, lust, relationer och 

sexuell hälsa. 
 
Naturkunskap 1a2, 50 p. Kursen bygger på kursen naturkunskap 1a1, och kan inte ingå i examen 
tillsammans med kursen naturkunskap 1b. Centralt innehåll som är specifikt för den här kursen är: 

-   Samband mellan individens hälsa, dagliga vanor och livsstilar i samhället, till exempel 
gällande kost, träning, droger och konsumtion. 

-   Evolutionära och etiska perspektiv på bioteknik och genteknik, samt dess konsekvenser för 
människans utveckling och biologisk mångfald. 

 
Naturkunskap 1b, 100 p. Kursen bygger på kunskaper från grundskolan och motsvarande, och kan 
inte ingå i examen tillsammans med kurserna naturkunskap 1a1 och 1a2. Centralt innehåll som 
ingår i kursen är detsamma som både naturkunskap 1a1 och 1a2 tillsammans. 
 
Naturkunskap 2. Kursen bygger på naturkunskap 1a2 eller naturkunskap 1b. Centralt innehåll som 
är specifikt för den här kursen är: 

-   Universums utveckling som förklaring till livets uppkomst och jordens sammansättning. 
-   Evolutionens mekanismer och organismers utveckling.  
-   Människokroppen, med fokus på dess uppbyggnad, funktion, evolutionära utveckling samt 

växelverkan med sin omgivning. 
-   Organiska och oorganiska ämnen i vardagen. I detta ingår industriella processer, 

teknikutveckling och ett miljöperspektiv rörande framställning av bl.a. olika material och 
livsmedel (Skolverket 2010).  

 
Yrkesförberedande program läser kurserna naturkunskap 1a1 och naturkunskap 1a2 medan 
högskoleförberedande program läser naturkunskap 1b. Naturkunskap 1b motsvarar naturkunskap 
1a1 och 1a2. För fördjupning finns möjlighet att läsa naturkunskap 2. 
 
 
2.4 Naturkunskapens lärovärde 
 
Som lärare i skolan får man säkerligen höra frågan ”men varför ska vi lära oss det här?” ett antal 
gånger under sin yrkestid. De flesta förstår att en blivande fysiker gynnas av att läsa fysik på 
gymnasiet, men varför ska alla gymnasieelever lära sig naturvetenskap? Det är en relevant fråga, 
och som lärare är det viktigt att kunna ge ett bra svar på den frågan. I en skola för alla, där syftet är 
att allmänbilda, är det viktigt att varje ämne ska kunna motivera sin plats i utbudet av kurser. 
Enligt Sjöberg m.fl. (2010) kan man som lärare motivera de naturvetenskapliga ämnenas existens 
på fyra olika sätt. Det första argumentet, som de flesta upplever som ganska självklart, är 
nyttoargumentet. Då belyses det faktum att naturvetenskap idag är en stor och viktig del i vårt 
vardagliga liv. Utifrån den kunskap vi har om vår omvärld har vi haft möjligheten att skapa nästan 
allting vi omger oss med. Utan vår kunskap om naturvetenskap hade denna teknologi varit 
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omöjlig, och för att vi ska kunna bemästra all denna teknologi i vardagslivet så är kunskap om 
naturvetenskap ett bra verktyg. Ett annat argument för naturvetenskapen är ekonomiargumentet. 
Det är ekonomiskt lönsamt för både samhälle och individ att vi har kunskap om de 
naturvetenskapliga ämnena, då näringslivet orienteras mer och mer mot vetenskap och teknologi. 
Demokratiargumentet är den tredje formen av motivering. Det argumentet går ut på att kunskap 
om naturvetenskap är ett viktigt redskap för att Sveriges demokrati ska fungera. För att kunna ta 
ställning i olika frågor är det viktigt att ha kunskap om grundläggande teorier, lagar och begrepp 
för att kunna följa med i diskussioner. Det är även viktigt att ha kunskap om vetenskapliga 
metoder och processer samt kunskap om vetenskapens förhållande till samhället för att kunna 
värdera om argument är trovärdiga eller inte. Slutligen nämner Sjöberg m.fl. (2010) 
kulturargumentet. Historiskt sett har naturvetenskapen varit förbunden med filosofin. De stora 
tankarna inom filosofin har tillsammans med de naturvetenskapliga teorierna skapat en världsbild 
som idag har blivit vår gemensamma verklighetsuppfattning. Den naturvetenskapliga kulturen, det 
vill säga dess metoder, tron på rationalism och förnuft och kritisk diskussion, samt dess ideal, 
värderingar och etik har blivit en del av vår kultur. Vår kunskap om naturvetenskapen är därmed 
också en viktig del i vårt kulturarv, och det är skolans uppgift att förmedla det kulturarvet vidare 
till eleverna (Sjöberg m.fl. 2010). En för många central punkt i naturvetenskapen är även att de ska 
bidra till utveckling av kärlek och respekt till naturen samt en vilja att beskydda den och vår miljö. 
Det finns även mål som de har gemensamt med andra ämnen, och det är att de ska främja 
nyfikenhet, kreativitet och fantasi. De naturvetenskapliga ämnena ska också vara en del i 
realiseringen av generella mål i skolan, som att bidra till att främja jämlikhet och jämställdhet. 
Dessa argument kanske inte motiverar varför just naturvetenskapliga ämnen ska ingå i 
läroplanerna, men de har trots detta ändå en funktion (Sjöberg m.fl. 2010).  
 
 
2.4. Forskning om motivation i naturvetenskapliga ämnen  
 
Idén om att specifika föreställningar inom motivation kan vara relaterat till elevers lärande och 
prestationer inom särskilda ämnesområden har lett till en trend med ämnesspecifika 
motivationsstudier, exempelvis motivation till läsning och motivation till naturvetenskapliga 
ämnen (Dermitzaki m.fl. 2013). Internationella studier gällande elevers motivation till 
natuvetenskapliga ämnen visar att intresset minskar med stigande ålder, samt att det finns en 
könsskillnad då pojkar är mer motiverade än flickor. Sett till skillnader mellan länder så är det i 
länder med lägre HDI (Human Development Index) som eleverna är mest motiverade till 
naturvetenskap (Sjöberg och Schreiner 2010). Studier även har visat att elever har mest negativ 
attityd gentemot fysik, och att biologi är mest populärt av ämnena – speciellt bland flickor (Prokop 
m.fl. 2007).  
 
Gymnasieelever som läser yrkesförberedande program anser att yrkesämnena är mer stimulerande 
än de teoretiska (Skolinspektionen 2014). Det finns även föreställningar hos lärare om att dessa 
elever inte har intresse eller kapacitet att lära sig mer teoretiska ämnen, något som ofta kan leda 
till att lärarna förenklar innehållet i kurserna (Skolinspektionen 2017). Lärande underlättas och 
motivationen ökar om det teoretiska ämnet integreras med ett yrkessammanhang, anser 
Skolinspektionen (2017). När eleven inte upplever att utbildningens innehåll är relevant för det 
framtida yrket så riskerar elevernas inre motivation att sjunka då de kanske inte tycker att ämnet 
är lika intressant och inte heller inser värdet i att ha den ämneskunskapen (Imsen 2006). Därför 
bör det finnas en tydligare koppling mellan yrkesämnen och mer teoretiska 
gymnasiegemensamma ämnen på yrkesförberedande program (Skolinspektionen 2017).  
 
Motivation till naturvetenskap kan kallas för ett konstrukt. Konstrukt är teoretiska konstruktioner 
som används för att uttrycka intressanta idéer, personer, beteenden, händelser och objekt. De går 
inte att mäta empiriskt, men kan användas för att konkretisera en teori och förklara de olika 
komponenterna som teorin består av (Glynn m.fl 2009). Exempel på andra konstrukt än 
motivation är sexism, äktenskap, kön, energi och aminosyror. Elevers motivation till 
naturvetenskap påverkas av ett antal olika faktorer. Med hjälp av dessa kan elevernas motivation 
mätas indirekt. Dessa faktorer kan alltså fungera som empiriska indikatorer av hur motivation för 
naturvetenskapliga studier föreställs hos eleverna (Glynn m.fl. 2009). Exempel på sådana faktorer 
är (Tuan m.fl. 2005 a):

-   Elevernas upplevda förmåga 
-   Aktiva lärandestrategier 
-   Prestationsmål 
-   Bemästrandemål 
-   Ämnets lärovärde 
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-   Lärandemiljön 
 
Ovanstående sex faktorer kan ge ett mått på en elevs motivation inom naturvetenskapliga ämnen. 
Tuan m.fl. (2005 a) arbetade fram dessa utifrån resultat från ett flertal studier – både studier 
gjorda av dem själva och studier gjorda av andra forskare.  
 
Tuan m.fl. (2005 a) redovisar resultat från studier som säger att elevers brist på motivation i 
naturvetenskapliga ämnen beror på elevernas bristande ansvarstagande, lågt självförtroende och 
dysfunktionella familjeförhållanden. De har även visat att motivationsnivån påverkas av elevernas 
intresse för ämnet, vilket betyg de får på kursen, hur de tolkar en uppgift, om det sker någon 
framgång gällande att få ökad kunskap om naturvetenskap och deras generella mål för kursen. 
Bortsett från personliga skäl som dessa så påverkas elevers motivation bl.a. också av lärarnas 
förväntningar på eleverna, lärarnas feedback och läroplaner (Tuan m.fl 2005 a). Tuan m.fl. (2005 
a) genomförde även egna studier som visade att elevers motivation i naturvetenskapliga ämnen 
kunde kopplas till eleverna själva, lärarens prestation och hur relevant innehållet upplevs vara. 
Elevernas lärandemål visade sig också vara både yttre, som att känna sig bäst och att ta emot 
lovord från läraren, och inre, som att stilla deras egna nyfikenhet. Ovanstående orsaker 
sammanfattar Tuan m.fl. (2005 a) genom de sex faktorer de tog fram för deras enkät kallad 
Students’ Motivation Towards Science Learning (SMTSL).  
 
SMTSL var den första ämnesspecifika enkäten om elevers motivation i naturvetenskapliga ämnen. 
Sedan 2005 har den använts och anpassats till ett flertal olika ämnen och åldersgrupper (Tuan 
m.fl. 2005 b; Cavas 2011; Dermitzaki m.fl. 2013). Rent generellt är SMTSL baserad på teoretiskt 
välgrundade motivationskonstrukt som det har forskats kring under 30 år, samt på resultat från 
tidigare studier som bekräftar de konstrukt som motivation till lärande i naturvetenskapliga 
ämnen innefattar. Den teoretiska och empiriska bakgrunden baseras på tidigare forskning 
gällande elevers motivation till lärande kopplat till både motivationsteorier och konstruktivistisk 
lärandeteori (Dermitzaki m.fl. 2013). I framställandet av enkäten inkluderade Tuan m.fl. (2005 a) 
både kvalitativa och kvantitativa data insamlade med hjälp av ett antal metoder, ex. fallstudier, 
klassrumsobservationer och intervjuer med både elever och lärare. De använde och justerade även 
delar från tidigare framställda enkäter rörande elevers självreglering och motivation till lärande 
när de tog fram enkätens mätskala. (Dermitzaki m.fl. 2013). En stark poäng som SMTSL har är 
enligt Dermitzaki m.fl. (2013) att enkäten tar upp både personliga (som upplevd förmåga och 
ämnets lärovärde) och miljömässiga faktorer (som lärandemiljön). 
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3 Metod 
 
3.1 Undersökningsdesign  
 
Kvantitativa data samlades in med hjälp av enkäten SMTSL, framtagen av Tuan m.fl. (2005). Från 
SMTSL valdes tre av sex faktorer ut för undersökningen, och frågorna som har framtagits för att 
undersöka dessa faktorer översattes och anpassades till ämnet naturkunskap på gymnasienivå. 
Enkäten samlade in information om elevers åsikter och uppfattning gällande: 

-   Upplevd förmåga, det vill säga deras tro på sin förmåga att kunna lära sig och prestera bra 
på uppgifter i naturkunskap. Elevernas tro på sig själva i ämnet. 

-   Ämnets lärovärde, alltså huruvida eleverna uppfattar värdet i att lära sig naturkunskap i 
skolan. 

-   Lärandemiljön t.ex. undervisningsstrategier, aktiviteter i klassrummet samt interaktionen 
mellan elev-lärare och elev-elev under lektioner i naturkunskap. 
 

Valet att begränsa studien till tre faktorer motiveras främst av tidsaspekten. Det faktum att det här 
examensarbetet är på kandidatnivå medför vissa begränsningar gällande hur stor studie som kan 
genomföras. Arbetet skrivs på halvtid i samband med en 16-veckors praktikperiod, och för att ha 
möjlighet att färdigställa arbetet i tid är det viktigt att det inte blir för omfattande. Motiveringen 
till valet av just ovanstående tre faktorer är ett genuint intresse från författaren själv, men också på 
grund av en strävan efter ett bredare resultat som går att applicera på motivation till 
naturvetenskapligt lärande i största allmänhet. Att välja exempelvis faktorerna aktiva 
lärandestrategier, prestationsmål och bemästrandemål hade gett ett snävare resultat som snarare 
går att applicera på en gren av ämnet motivation till naturvetenskapligt lärande än till ämnet som 
helhet. En fördel med att välja att undersöka just upplevd förmåga, ämnets lärovärde och 
lärandemiljön är att både personliga och miljömässiga faktorer ingår. Enkäten indelades i 
kategorier utefter ovanstående faktorer. En översikt över enkätens uppbyggnad hittas i tabell 1, 
och alla enkätfrågor hittas i bilaga 1. 
 
Tabell 1. Översikt över enkätens uppbyggnad, med kategorier, antal frågor och en exempelfråga. 

 
Kategori 

 
Antal frågor 

 
Exempelfråga 

 
 

Upplevd förmåga  
 

 
7 

 
”Jag har förmågan att förstå komplicerade begrepp 
och teorier i naturkunskapen” 
 

 
Ämnets lärovärde 

 

 
5 

 
”Naturkunskap är viktigt att lära sig eftersom jag 
kan använda mig av kunskapen i min vardag” 
 

 
Lärandemiljön 

 

 
6 

 
”Min naturkunskapslärare använder många olika 
undervisningsmetoder” 
 

 
 
Enkäten bestod av flervalsfrågor i form av påståenden där eleven graderar sitt svar enligt en 
femgradig likertskala - från ”håller absolut inte med” till ”håller helt med”. Eftersom skolan har en 
1:1-satsning har alla elever en egen bärbar dator vilket gjorde det möjligt att göra enkäten digitalt 
via Google forms. Att låta enkäten vara i digital form hellre än i pappersform underlättar 
datainsamlingen på flera sätt; enkäten går snabbare att konstruera och revidera, det går snabbade 
att samla in enkätsvar och insamlat data går att exportera direkt till Excel efter insamling. Att inte 
använda sig av pappersenkäter kostar dessutom mindre och är bättre för miljön då man sparar in 
på papper och skrivarbläck. Eventuella nackdelar med en webb-baserad enkät är att 
svarsfrekvensen kan bli lägre (Weimiao och Zheng 2010). Innan datainsamlingen genomfördes en 
pilotstudie där enkäten testades av fem personer i samma åldersgrupp. Testpersonerna gick åk 1 
på vård- och omsorgsprogrammet på samma gymnasieskola som eleverna som skulle delta i 
huvudstudien. De hade läst naturkunskap höstterminen 2017 och deltog inte i 
huvudundersökningen. Testpersonerna svarade på enkätfrågorna och hade under tiden möjlighet 
att ställa frågor om det var någonting de inte förstod. När de hade genomfört enkäten fördes ett 
samtal kring huruvida frågorna gick att förstå eller inte. Därefter gjordes en smärre revidering av 
ett par frågor som testpersonerna ansåg var en aning för komplicerade. Bland annat 
omformulerades fråga 9, från ”naturkunskap är viktigt att lära sig eftersom det stimulerar mitt 
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tänkande” till ”naturkunskap är viktigt att lära sig eftersom det sätter fart på mitt tänkande” då 
den tidigare formuleringen uppfattades som svår att förstå. Även fråga 12 omformulerades för att 
vara enklare att förstå. Att låta ett antal testpersoner göra enkäten innan den riktiga 
datainsamlingen är bra då det möjliggör revidering av frågorna, vilket minskar risken för att frågor 
missförstås. Detta leder i sin tur till en minskad risk för missvisande data.  
 
Resultatet sammanställdes i tabeller och figurer, och jämförelser gjordes mellan kön och 
programtyp (yrkesförberedande eller högskoleförberedande program). Svarsalternativen 
kategoriserades utifrån hur positiva eller negativa de är. Detta eftersom enkäten innehåller några 
s.k. ”omvända frågor” (fråga 4-6). Ett exempel på en av de ”omvända” frågorna är: ”När uppgifter i 
naturkunskap är svåra så gör jag bara de enkla delarna, eller så ger jag upp helt” och ”Trots att jag 
anstränger mig så kan jag INTE lära mig naturkunskap”. När eleven svarar på dessa frågor 
indikerar svarsalternativen ”håller helt med” och ”håller med” en negativ inställning. I övriga 
frågor indikerar dessa svarsalternativ en positiv inställning. Att endast redovisa den ursprungliga 
fördelningen mellan svarsalternativen utan att ta hänsyn till om svaren indikerar en positiv eller 
negativ inställning kan leda till att resultatet misstolkas.  
 
Efter analys av insamlat data genomfördes intervjuer med två naturkunskapslärare som vid 
tidpunkten undervisade två av klasserna. Intervjuerna var öppna och kvalitativa i den form att 
deltagarna fick formulera sig precis som de ville och ge öppna svar på eventuella frågor. Intervjun 
var heller inte särskilt standardiserad. Som kontrast hade en kvantitativ intervju varit 
standardiserad och innehållit frågor i given ordning, med fasta svarsalternativ. En efterföljande 
kvantitativ analys hade också utförts. Intervjuerna i denna studie utgick inte från någon 
intervjuguide, utan det underlag som användes för intervjun var de figurer som presenteras i 
undersökningens resultatdel. Lärarna fick studera figurerna och fick därefter möjlighet att 
kommentera dem och ge förklaringar till varför de trodde att resultatet såg ut som det gjorde. För 
att underlätta transkribering av intervjuerna spelas intervjuerna in, efter den intervjuades 
godkännande. Intervjutiden begränsades till en timme. 
 
 
3.2 Val av undersökningsgrupp 
 
Enkäten besvarades av ett ungefär lika stort antal elever som läser yrkesförberedande- som 
högskoleförberedande program på samma gymnasieskola, och kravet för att delta var att de ska 
läsa en kurs i naturkunskap samma termin som undersökningen genomförs (vt-18). Detta krav 
motiveras av att de ska ha en uppfattning om vad ämnet naturkunskap innebär och av att deras 
minnen av kursens innehåll och lektionsupplägg ska vara färska. Vid undersökningens 
genomförande var det fyra klasser som läste naturkunskap på den utvalda skolan. De program som 
representeras i studien är; Samhällsvetenskapliga programmet (SA) åk 1 med 12 elever, 
Ekonomiprogrammet (EK) åk 3 med 12 elever, Barn- och fritidsprogrammet (BF) åk 1 med 15 
elever samt Fordons- och transportprogrammet (FT) åk 2 (och några från åk 3) med 19 elever. I de 
utvalda klasserna var det totala elevantalet 58 stycken. 
 
På den utvalda skolan undervisar för närvarande tre lärare i naturkunskap, vilket begränsade valet 
av intervjudeltagare till just dessa tre personer. En av dessa undervisade vid 
undersökningstillfället de båda högskoleförberedande klasserna, medan de två andra lärarna 
undervisade var sin yrkesförberedande klass. Vid den valda intervjudagen hade två av tre lärare 
möjlighet att delta. En kort presentation av intervjudeltagarna kommer nedan: 
 
Anna (Anna heter egentligen någonting annat): Anna har undervisat i ämnet naturkunskap på 
skolan i ca 15 år. Hon har erfarenhet av att undervisa både högskoleförberedande och 
yrkesförberedande program, och hon undervisade vid intervjutillfället en klass som läser BF-
programmet i naturkunskap 1a2. 
 
Elin (Elin heter egentligen någonting annat): Elin har undervisat i ämnet naturkunskap på skolan i 
snart 20 år. Hon har erfarenhet av att undervisa både högskoleförberedande och 
yrkesförberedande program, och hon undervisade vid intervjutillfället en klass som läser FT-
programmet i naturkunskap 1a1.  
 
 
3.3 Etiska ställningstaganden 
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I denna studie, likt alla andra studier som rör människor, är individskyddskravet en självklar 
utgångspunkt när det kommer till forskningsetik. Individskyddskravet kan preciseras i fyra 
huvudkrav. Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Informationskravet innebär att deltagarna i enkätstudien blev informerade om 
deras uppgift i studien och vilka villkor som gällde för deltagande i enkätstudien. De blev även 
upplysta om att det var helt frivilligt att delta i studien (Vetenskapsrådet 2002). Deltagarna 
informerades om detta muntligt innan de gjorde enkäten, och i enkätens inledande text fanns även 
information om detta. Samtyckeskravet innebär att deltagarna i studien ska lämna sitt samtycke 
till att delta. De har alltså själva rätt att bestämma över om de skulle medverka i studien eller inte 
(Vetenskapsrådet 2002). Detta krav uppfylldes genom att de innan enkätens genomförande 
muntligt blev informerade om att enkäten är frivillig och att de som inte vill delta har rätt att stå 
över. I konfidentialitetskravet ingår att alla deltagare i studien ska vara anonyma och att eventuella 
personuppgifter ska förvaras så att obehöriga inte ska kunna ta del av dem (Vetenskapsrådet 
2002). Kravet uppfylldes genom att enkäten inte samlade in några personliga uppgifter mer än 
könstillhörighet och namnet på skolklassen de gick i. Slutligen innebär nyttjandekravet att alla 
uppgifter om deltagare som samlas in under studien endast kommer att användas för 
forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2002). Enkätresultatet kommer därmed att endast användas 
för denna studie, och eftersom enkätresultatet inte innehåller någon personlig information är det 
inte möjligt att ta reda på hur en specifik person har svarat, även i originaldatat. Originaldata 
kommer trots detta ändå inte att ingå i undersökningen. Endast sammanställningar över 
deltagarnas svar kommer presenteras. 
 
 
3.4. Reliabilitet och validitet 
 
När man genomför mätningar av olika slag brukar man diskutera mätsäkerhet. Då används 
vanligen termerna reliabilitet och validitet, vilka är två begrepp som hänger ihop med varandra. 
Reliabilitet handlar om mätningarnas stabilitet och tillförlitlighet – kan vi lita på mätningens 
resultat eller påverkas resultatet av skäl som inte är relaterade till det vi avser att mäta? Man 
undersöker om mätningen påverkas av olika slumpmässiga faktorer (fel) som inte går att ha 
kontroll över (Patel och Davidson 2011; Wikström 2013). Om en mätning har hög reliabilitet 
uppkommer i stort sett samma resultat vid upprepade mätningar, medan en mätning med låg 
reliabilitet ger ett varierat resultat vid upprepade mätningar. Ju högre grad av slumpmässiga fel 
som finns desto lägre blir reliabiliteten. Exempel på slumpmässiga fel vid en enkätstudie kan vara 
enkätens konstruktion, så som ett obekant enkätformat, för få frågor eller för dåligt formulerade 
frågor. Detta försökte i denna studie att undvikas genom att genomföra en test-undersökning med 
ett anal elever i samma ålder som hade läst naturkunskap tidigare. De fick ge kommentarer på 
enkätens format och frågornas formulering. Ett annat exempel är yttre omständigheter så som ett 
stort bortfall (många frånvarande elever), stressade och oförberedda elever (Wikström 2013).  
 
Validitet handlar om relevans, alltså huruvida det som avses att mätas faktiskt är det som mäts, 
och om man mäter det på rätt sätt. Det handlar också om att man tar hänsyn till mätningens 
konsekvenser (Wikström 2013). När det gäller undersökningar som rör människor handlar det 
oftast om att mäta abstrakta begrepp som inställningar, upplevelser, kunskap o. dyl. Det är inte 
särskilt enkelt att bestämma vad dessa begrepp är för någonting eftersom det inte går att ta fram 
dem och undersöka dem – som det ju går när man undersöker ex. längd och vikt (Patel och 
Davidson 2011). Längd och vikt är exempel på saker som går att mäta direkt, medan inställningar, 
upplevelser och kunskap är exempel på saker som måste mätas indirekt. Direkta mätningar 
behöver absolut inte vara mer valida än indirekta mätningar, men vid indirekta mätningar är 
risken för fel större, och det är svårare att uppskatta hur nära sanningen man har kommit med 
hjälp av den mätningen (Wikström 2013). Denna studie undersöker ett konstrukt som inte går att 
mäta direkt, men som däremot går att mäta indirekt med hjälp av faktorer som har tagits fram 
genom omfattande studier i ämnet motivation. Att valet av dessa faktorer är så väl förankrade i 
teori ökar validiteten. 
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4 Resultat 
 
Antalet elever som besvarade enkäten var 41, vilket innebär ett bortfall på 29 %. Bortfallet var 
högst på de båda yrkesförberedande programmen. En sammanställning av klassernas storlek, 
bortfall och könsfördelning hittas i tabell 2. 
 
Tabell 2. En sammanställning av deltagare i enkätstudien. Tabellen inkluderar det totala antalet elever i 
respektive klass, antal svarande, bortfall samt könsfördelning bland svarande. 

 
Klass 

 
Antal 
elever  

 

 
Antal 

svarande 

 
Bortfall 

(%) 

 
Kvinnor 

 
Män 

 
Annat 

SA 12 9 25 7 2 0 

EK 12 11 8 2 8 1 

BF 15 9 40 3 6 0 

FT 19 12 37 8 4 0 

Totalt 58 41 29 20 20 1 

 
Bland de 41 svarande var det svarsalternativen som kategoriserades som positiva som valdes flest 
antal gånger bland de 18 frågorna, medan mycket negativa svarsalternativ valdes minst antal 
gånger. Fördelningen mellan positiva och negativa svarsalternativ visar en förskjutning åt det 
positiva hållet, och detta svarsmönster ser likadant ut mellan både kvinnor och män samt för 
programtyp. Fördelningen mellan programtyp visar att fler elever inom yrkesförberedande 
program har valt de mycket positiva svarsalternativen (figur 1). Fördelningen mellan kön visar inte 
någon utmärkande skillnad mellan män och kvinnor (figur 2). En övervikt åt de positiva 
svarsalternativen indikerar att eleverna är motiverade till ämnet naturkunskap. 
 

 
Figur 1. Diagrammet visar den totala svarsfördelningen mellan de olika svarskategorierna för 
högskoleförberedande och yrkesförberedande program. 
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Figur 2. Ett diagram som visar den totala svarsfördelningen mellan de olika svarskategorierna för kvinnor 
och män.  
 
Kommande avsnitt kommer att innehålla tabeller och diagram som sammanfattar fördelningen 
mellan svarskategorierna för de tre utvalda faktorerna – upplevd förmåga, ämnets lärovärde och 
lärandemiljö. Avsnitten kommer även att innehålla diagram som visar svarsfördelningen för ett 
antal utvalda frågor, samt kommentarer från de intervjuade lärarna. De frågor som har blivit 
utvalda uppvisar ett resultat som i någon mån avviker från den generella trenden som går att se i 
figur 1 och figur 2.  
 
 
4.1 Upplevd förmåga  
 
Resultatet från svarsfördelningen mellan de olika svarsalternativen i kategorin ”upplevd förmåga” 
visar att positiva svarsalternativ valdes flest gånger sett till både kön och programtyp. De mycket 
positiva svarsalternativen ligger på andraplats. Den totala fördelningen mellan de olika 
svarsalternativen visar en förskjutning mot de mer positiva svaren (figur 3; figur 4). Vid närmare 
jämförelser av diagrammet som visar fördelningen för programtyp går det att se att 
yrkesförberedande program valde negativa svarsalternativ i större utsträckning än de 
högskoleförberedande programmen, medan högskoleförberedande program valde mycket positiva 
svarsalternativ mer än de yrkesförberedande programmen (figur 3). När det kommer till 
fördelningen mellan kvinnor och män har männen valt positiva svarsalternativ i större 
utsträckning än kvinnorna (figur 4).  

 

 
Figur 3. Diagrammet visar den totala svarsfördelningen mellan de olika svarskategorierna i fråga 1-7 för 
högskoleförberedande och yrkesförberedande program. 
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Figur 4. Diagrammet visar den totala svarsfördelningen mellan de olika svarskategorierna i fråga 1-7 för 
kvinnor och män. 
 
Observera att kommande tre frågor (fråga 4-6) är omvända frågor och att positiva svarsalternativ 
innebär att eleverna var svarat ”håller inte med” eller ”håller absolut inte med” på frågorna. 
 
 
4.1.1 Fråga 4: Trots att jag anstränger mig kan jag INTE lära mig 
naturkunskap 
 

 
Figur 5. Diagrammet visar den totala svarsfördelningen mellan de olika svarskategorierna i fråga 4 för 
högskoleförberedande och yrkesförberedande program.  
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Figur 6. Diagrammet visar den totala svarsfördelningen mellan de olika svarskategorierna i fråga 4 för 
kvinnor och män. 
 
Elever på yrkesförberedande program har i större utsträckning valt svarsalternativ som antyder en 
negativ uppfattning om deras förmåga att lära sig naturkunskap, medan högskoleförberedande i 
större utsträckning har valt svarsalternativ som antyder en positiv uppfattning (figur 5). Sett till 
fördelning mellan kön uppvisar de svar som kvinnorna har lämnat en mer negativ syn på deras 
förmåga att lära sig naturkunskap, medan männen har valt svar som visar en tilltro på sin förmåga 
(figur 6). 
 
Resultatet för programtyp verkade inte förvåna vare sig Anna eller Elin. Båda menade att de 
yrkesförberedande programmens mer negativa uppfattning om deras förmåga att lära sig 
naturkunskap skulle kunna grunda sig i elevernas tid i grundskolan: 
 
Anna: Jag tänker att det kan vara att många av de som väljer ett yrkesprogram, inte alla, 
absolut inte alla, men många har inte haft en jättelätt skolgång innan. Och de har därmed också 
en självinsikt, alltså synen på sitt eget lärande, som kan vara tillstukad på olika sätt. (…) Men 
jag upplever att våra yrkesprogramselever kan minst lika mycket, men de tror inte att de kan 
det. Och det tror jag att de någonstans har blivit skolade i under grundskolans tid. Och då har de 
satt en stämpel på sig att ”jag kan inte lära mig den här typen av information”. 
 
Elin: Jag tror att på yrkesprogrammen så kommer de hit med en ganska negativ självbild av sin 
egen förmåga när det gäller att läsa in teoretisk kunskap. Och litegrann blir det ju då 
självuppfyllande. Att de tänker ”jag kan inte” och därför så kan de inte. (…) Och jag tänker att 
just på yrkesprogrammen så har de det med sig lite mera. Har man valt ett teoretiskt program 
så har man ofta inte det med sig för då väljer man inte ett teoretiskt program. Det handlar om 
att vi måste försöka ta bort den där stämpeln som de sätter på sig själv. 
 
Anna menar också att många elever, kanske speciellt på yrkesförberedande program, har 
förutfattade meningar om ämnet naturkunskap: 
 
Anna: En del dömer ju också naturkunskapen - inte för det ämne det är på gymnasiet utan för 
det ämne det har varit på grundskolenivå. Och det är inte samma sak. De dömer den från kemin, 
fysiken och biologin från grundskolan innan de ens har gett ämnet chansen. 
 
När kommer till resultatet för kvinnor och män anser Elin att resultatet beror på mönster i 
samhället generellt: 
 
Elin: Killar har ofta ett högre självförtroende, tror mer om sig själva, att de kan. Men tjejer är 
mycket mer kritiska, och tror att de inte kan. Alltså det tror jag att man kan se generellt i 
samhället, i alla åldrar – men kanske särskilt i den här åldern. Framförallt tror jag att killarna 
är väldigt liksom ”världen är deras” på något vis.  
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4.1.2 Fråga 5: När uppgifter i naturkunskap är svåra så gör jag bara de enkla 
delarna, eller så ger jag upp helt. 

 

 
Figur 7. Diagrammet visar den totala svarsfördelningen mellan de olika svarskategorierna i fråga 5 för 
högskoleförberedande och yrkesförberedande program.  
 
Svarsfördelningen för högskoleförberedande program visar en relativt jämn fördelning mellan alla 
svarskategorier. För elever på yrkesförberedande program har de flesta valt både negativa 
svarsalternativ som indikerar att eleverna har en benägenhet att ge upp och positiva 
svarsalternativ som indikerar att de faktiskt gör både de enkla och de svåra delarna i en uppgift.  
Detta visar att gruppen har en splittrad uppfattning i den här frågan. Eleverna på 
högskoleförberedande programmen är de enda av grupperna som har valt ett mycket negativt 
svarsalternativ i denna fråga, vilket indikerar att det till skillnad från yrkeselever finns ett antal 
elever som är mycket mer benägna att ge upp när de stöter på svåra uppgifter (figur 7). 
 
De intervjuade lärarna har inga förklaringar till varför svarsfördelningen ser ut som den gör för 
högskoleförberedande program. Anna tror sig dock ha en förklaring till den höga negativa stapeln 
för elever på yrkesförberedande program: 
 
Anna: …Och det kanske inte är för att det är svårt, det är för att de inte prioriterar ämnet. De vill 
fixa ett E så de gör de enkla delarna som de måste, men på något sätt orkar de inte lägga energi 
för att kliva högre även om de allra flesta kanske har kapaciteten att göra det. (…) Jag tror att 
ordet ”svåra” i påståendet kanske inte spelar så stor roll. De prioriterar att göra det de måste 
men inte mer. 
 
Elin kommenterar varför hon tror att det går att se två grupperingar, en mer positiv och en mer 
negativ, på de yrkesförberedande programmen. Hon jämför även den mer negativa gruppen med 
resultatet på föregående fråga (fråga 4): 
 
Elin: Det är väl lite samma grej här – om man har sagt innan att man tycker att man inte 
förstår så gör man inte heller de svårare uppgifterna. Helt enkelt för att ”jag kan inte”. (…) Och 
särskilt när det gäller grabbar, så kan de ha ett enormt självförtroende, faktiskt. Och jag tror att 
det är någonstans det här i att de vet att de får jobb och de vet att de kommer tjäna pengar. (…) 
Och det är därför det är två grupperingar. Det är de som har lite för mycket, just när det gäller 
de teoretiska ämnena, att de aldrig klarar någonting och därför så klarar de ingenting helt 
enkelt. 
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4.1.3 Fråga 6: När jag gör uppgifter i naturkunskap så föredrar jag att be 
andra säga de rätta svaren till mig, istället för att tänka ut dem själv. 
 

 
Figur 8. Diagrammet visar den totala svarsfördelningen mellan de olika svarskategorierna i fråga 6 för 
högskoleförberedande och yrkesförberedande program. 

 

Figur 9. Diagrammet visar den totala svarsfördelningen mellan de olika svarskategorierna i fråga 6 för 
kvinnor och män. 
 
På fråga 6 syns en tydlig skillnad mellan de olika programtyperna. Många elever på 
högskoleförberedande program har valt positiva svarsalternativ, vilket innebär att inte ber 
klasskamrater att säga de rätta svaren utan att de faktiskt försöker tänka ut dem själv. Svaren 
bland elever på yrkesförberedande program är dock jämnt utspridda mellan alla svarskategorier 
(figur 8). Svarsfördelningen mellan kön uppvisar generellt en positiv uppfattning när det kommer 
till deras förmåga att tänka ut svar på uppgifter självständigt. Figuren visar dock en könsskillnad i 
den form att män har valt negativa svarsalternativ i större utsträckning än kvinnor (figur 9). 
 
Både Anna och Elin tar upp skillnad i studieteknik som potentiell förklaring till skillnaden mellan 
de båda programtyperna. Elever på högskoleförberedande program har då bättre studieteknik än 
elever på yrkesförberedande program: 
 
Anna (om elever högskoleförberedande program): Här tänker jag att den här studietekniksbiten, 
studievanan gör att man är lite mer självgående. Åtminstone på de inte alltför höga 
betygsstegen så är man mer självgående. Man är mer van att svara på frågor, man är mer van 
att ta tag i uppgifter. Framförallt skriftliga kanske. Så det är inte så förvånande. 
 
Elin: Det är väl det här om att elever på yrkesprogram ”tar den enkla vägen”. De behöver inte 
tänka så mycket själv, medans om man går på ett högskoleförberedande program, ja, de är väl 
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lite mer skolade i att man ska ta reda på saker själv. Och nu vet jag inte med de 
högskoleförberedande i det här fallet, alltså hur mycket studieteknik de har, men de som går på 
yrkesprogrammen har oftast noll. De vet inte hur de ska söka fakta, de tränger aldrig in i en text 
utan bara skummar igenom. Jag menar, går man på ett högskoleförberedande program så 
måste man ju vara lite intresserad av att försöka hitta de där svaren själv.
 
Anna och Elin är inte förvånade över könsskillnaden: 
 
Anna: Det förvånar mig inte, men jag vet inte riktigt varför det är så. Men det stämmer väl med 
vad jag ser, så att säga. Tjejerna jobbar oftast lite mer åt det studiemotiverade hållet. Killarna 
tar gärna hjälp av antingen varandra eller av tjejerna. Och när killarna har kryssat i det här så 
tror jag inte att menar att de skriver av utan att de gör det liksom tillsammans. De är inte 
drivande liksom. (…) Och de kan ju behöva ganska mycket lotsning av oss lärare också. 
 
Elin: Så kvinnorna är egentligen mer för att hitta egna svar än män, och vet du – det tror jag. 
Jag tänker att, om man liksom ska generalisera så är ju killar liksom oftast ganska effektiva, och 
det effektivaste sättet är ju att någon annan säger vad man ska kunna eller skriva. De kanske 
inte riktigt ser egenvärdet i att ”jag ska kunna ta reda på det här själv”.  
 
 
4.2 Ämnets lärovärde 
 
Resultatet från frågorna gällande ämnets lärovärde visar att eleverna har valt svarsalternativ som 
indikerar en positiv uppfattning om ämnets lärovärde. Därefter har många valt det neutrala 
svarsalternativet. Alla mycket negativa svar som indikerar att de inte tycker att naturkunskap är 
värt att lära sig valdes av elever på yrkesförberedande program, och på de högskoleförberedande 
programmen valdes de mycket positiva svarsalternativen i större utsträckning än på de 
yrkesförberedande programmen (figur 10). Könsmässigt visar fördelningen mellan de olika 
svarskategorierna en förskjutning åt det positiva hållet för både kvinnor och män, och kvinnorna 
har valt positiva och mycket positiva svar i större utsträckning än män (tabell 3; figur 11). 

 

 
Figur 10. Diagrammet visar den totala svarsfördelningen mellan de olika svarskategorierna i fråga 8-12 för 
högskoleförberedande och yrkesförberedande program.
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Figur 11. Diagrammet visar den totala svarsfördelningen mellan de olika svarskategorierna i fråga 8-12 för 
kvinnor och män. 
 
 
4.2.1. Fråga 8: Naturkunskap är viktigt att lära sig eftersom jag kan använda 
mig av kunskapen i min vardag. 

 

 
Figur 12. Diagrammet visar den totala svarsfördelningen mellan de olika svarskategorierna i fråga 8 för 
högskoleförberedande och yrkesförberedande program. 
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Figur 13. Diagrammet visar den totala svarsfördelningen mellan de olika svarskategorierna i fråga 8 för 
kvinnor och män. 
 
För påståendet rörande naturkunskapens användning i vardagen går det att se skillnader i 
svarsfördelningen när man jämför figurerna för programtyp och kön med varandra. I figuren som 
visar programtyp följer svarsfördelningen den generella trenden, där de positiva svarsalternativen 
har fått flest svar (figur 12). Figur 13, som visar svarsfördelningen för kvinnor och män, följer inte 
alls detta mönster. De svar som männen har lämnat ligger jämnt fördelade mellan alla 
svarsalternativ, medan majoriteten av kvinnornas svar hamnar i den positiva svarskategorin. 
Endast en kvinna har valt ett negativt eller mycket negativt svarsalternativ. Kvinnornas svar kan 
tolkas som att de har insett att naturkunskapens innehåll går att använda sig av i deras vardag. 
 
Elin menar att den höga positiva stapeln för båda programtyperna går att förklara med att eleverna 
blir positivt överraskade av vad ämnet naturkunskap är för någonting. Hon menar att eleverna i 
början av kursen tror att den kommer att se likadan ut som NO-ämnena på grundskolan, och de 
tror därför att naturkunskapen kommer vara någonting svårt. 
 
Elin: De kan ibland säga ”Hur mycket kemi är det? Jag kan ingenting om kemi”. Och då kan det 
bli lite positivt, att naturkunskapen handlar ju ingenting om sånt. Det här är ju andra grejer 
man tar upp helt och hållet, och ingenting är ju liksom svårt naturvetenskapligt. Så jag kan 
tänka mig att de får en ganska positiv inställning ändå. 
 
När Anna kommenterar figur 13 som visar könsfördelningen kommer även hon in på de 
förutfattade meningarna elever han ha om ämnet naturkunskap när de jämför med NO-ämnen i 
grundskolan. Anna kopplar det dock till den höga positiva stapeln för kvinnorna: 
 
Anna: Jag tänker att naturkunskapen är ju så lite kemi, fysik och biologi på det tydliga sättet så 
jag tänker att det är formen som naturkunskapen har på gymnasiet som kanske tilltalar tjejer, 
när de får ett större sammanhang. För det är ju lite det naturkunskapen går ut på – att det är ett 
större sammanhang och mer resonerande och tankar och mindre detaljkunskap.  
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4.2.2. Fråga 9: Naturkunskap är viktigt att lära sig eftersom det sätter fart på 
mitt tänkande. 
 

 
Figur 14. Diagrammet visar den totala svarsfördelningen mellan de olika svarskategorierna i fråga 9 för 
högskoleförberedande och yrkesförberedande program. 
 
Svarsfördelningen för fråga 9 indikerar att många elever inte tycker att naturkunskapen har en 
tankestimulerande förmåga. Detta är särskilt tydligt för elever på de yrkesförberedande 
programmen (figur 14).  
 
Anna: Och det är ju ett misslyckande i sig, kan jag tycka. Jag kan tycka att det är en av de 
viktigare grejerna vi gör i naturkunskapen, att vidga deras vyer.  
Elin: Oj, här ger vi dem fel sorts utmaningar med andra ord. De teoretiska programmen blir på 
något vis mer tillfredsställda här. De får tänka, medan de yrkesförberedande inte får det. Och 
det är nog ett misslyckande. Vi har inte utmanat dem på rätt sätt.  
 
När Elin får frågan om hur man skulle kunna göra för att utmana dem så svarar hon: 
 
Elin (om elever på yrkesförberedande program): Det är de gångerna då man ser ljuset tändas i 
deras ögon. Det har inte hänt så ofta, men det händer ibland. Och då är det nästan alltid 
praktiska saker. (…) Men de gånger man har gjort laborationer där…alltså skulle man kunna få 
till det så att de gjorde undersökningar där de själva får veta något som är av intresse - då kan 
man få igång en del. (…) Jag vet att jag pratade med xxxx (lärarkollega), och då sa hen ”utmana 
dem”. Jag har tänkt på det hen har sagt, och jag är dålig på det. Och det är också att det är lite 
jobbigt med de här praktiska grejerna. Det är mycket som ska ordnas och fixas för att man ska 
kunna göra det. 
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4.2.3. Fråga 12: Det är viktigt för mig att ta reda på saker jag är nyfiken på 
när jag lär mig naturkunskap. 
 

 
Figur 15. Diagrammet visar den totala svarsfördelningen mellan de olika svarskategorierna i fråga 12 för 
högskoleförberedande och yrkesförberedande program. 

 

 
Figur 16. Diagrammet visar den totala svarsfördelningen mellan de olika svarskategorierna i fråga 12 för 
kvinnor och män. 
 
Fråga 12 visar att elever överlag är positiva eller mycket positiva till att arbeta med och ta reda på 
saker de är nyfikna på i naturkunskap. Detta gäller för både programtyp och kön (figur 15; figur 
16).  
 
Anna tycker att resultatet på frågan 12 känns väldigt positivt, för att ämnet då fyller en funktion. 
Hon menar att det då känns som att man som lärare gör någonting meningsfullt när man 
undervisar naturkunskap. Hon säger också att det är viktigt att försöka hitta det eleverna är 
intresserade av. Hon menar dock att det inte alltid betyder att man ska anpassa ämnet till det 
program som eleverna läser, ex. fordons- och transportprogrammet: 
 
Anna: Det här har jag ju varit med om, och det ska man ta med sig, att man ofta tror att 
fordonselever vill höra om fordonsgrejer och sånt. Men där har de många gånger sagt att ”Nä, 
men vi vill inte det. Vi har pratat så mycket om det. Vi vill höra om något annat och vidga våra 
vyer”. Så man ska inte tänka att det alltid är så att om man knyter det till deras program så blir 
det intressantare. Det är viktigare att lyssna på vad de faktiskt tycker är intressant än att tro att 
de vill hålla på med bilar till exempel. 
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4.3. Lärandemiljön 
 
För frågorna rörande lärandemiljön visar enkätresultatet även här en förskjutning mot det positiva 
hållet. De positiva svarsalternativen har valts flest gånger, och det neutrala svarsalternativet 
kommer på en andraplats. Yrkesförberedande program valde de positiva svarsalternativen i större 
utsträckning än de högskoleförberedande programmen, medan fler elever från de 
högskoleförberedande programmen valde de mycket positiva svarsalternativen (figur 17). Figur 18 
visar en skillnad i svarsfördelningen mellan kvinnor och män - kvinnorna är mer neutrala än 
männen när det kommer till deras lärandemiljö. 
 

 
Figur 17. Diagrammet visar den totala svarsfördelningen mellan de olika svarskategorierna i fråga 13-18 för 
högskoleförberedande och yrkesförberedande program. 
 

 
Figur 18. Diagrammet visar den totala svarsfördelningen mellan de olika svarskategorierna i fråga 8-12 för 
kvinnor och män. 
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4.3.1. Fråga 13: Innehållet i naturkunskap är spännande och varierande. 
 

Figur 19. Diagrammet visar den totala svarsfördelningen mellan de olika svarskategorierna i fråga 13 för 
högskoleförberedande och yrkesförberedande program. 
 
Eleverna som deltog i enkätundersökningen har överlag lämnat positiva svar till påståendet 
gällande om de tycker att innehållet i naturkunskap är spännande och varierande. De 
yrkesförberedande har dock valt fler negativa eller mycket negativa svarsalternativ i jämförelse 
med de högskoleförberedande, medan den övervägande delen neutrala svar har lämnats av elever 
på högskoleförberedande program (figur 19).  
 
Anna och Elin är inte förvånade över att det ändå är en del som inte håller med om att ämnet är 
intressant och spännande: 
 
Anna: Det förvånar mig inte, för det får man ju höra när man gör utvärderingar och så. Att det 
är ett tråkigt ämne. ”Jag har gjort vad jag ska, men det här är ett tråkigt ämne. Det är ett ämne 
som inte intresserar mig”. 
 
Elin: Jag tror att det är en liten klick som är väldigt svåra att komma åt, som har en väldigt 
negativ inställning. De kommer att vara negativa. Det spelar nästan ingen roll vad vi gör så 
sitter det negativa kvar. 
 
 
4.3.2. Fråga 15: Min naturkunskapslärare har höga förväntningar på mig. 
 

Figur 20. Diagrammet visar den totala svarsfördelningen mellan de olika svarskategorierna i fråga 15 för 
högskoleförberedande och yrkesförberedande program. 
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Figur 21. Diagrammet visar den totala svarsfördelningen mellan de olika svarskategorierna i fråga 15 för 
kvinnor och män. 
 
Många elever ställer sig neutrala till påståendet om deras lärare har höga förväntningar på dem. 
Antingen så vet de inte om lärarna har höga förväntningar på dem eller så har de ingen åsikt om 
det. Mönstret ser likadant ut för båda programtyperna (figur 20). Männen har valt positiva eller 
mycket positiva svarsalternativ i större utsträckning än kvinnorna (figur 21). 
 
Anna tror att det kan ha att göra med att lärare lägger förväntningarna på en för låg nivå, speciellt 
på yrkesförberedande program, för att de vill ha med sig så många som möjligt: 
 
Anna: Många kommer med kraschade skolbakgrunder och så, och skulle vi lägga oss på en högre 
förväntansnivå så skulle vi kanske tappa fler. Men vi tappar också en del i och med det, de som 
vill att vi ska ha höga förväntningar på dem. Det är liksom en liten knut där att lösa. (…) Jag 
tror liksom att det är en balansgång att ha höga förväntningar, men inte för höga för att knäcka 
folk. Samtidigt vill man ha förväntningar för att kunna utmana dem. 
 
Anna menar också att begreppet ”höga förväntningar” är något som är svårt att mäta, då det kan 
tolkas annorlunda av lärare och elever: 
 
Anna: Vissa av eleverna vet jag inte om de tycker att det är bra att vi har höga förväntningar. 
För vi tycker ju att det är bra att ha det, men jag är inte så säker på att när vi frågar eleverna så 
är det en positiv grej.  
  

0

2

4

6

8

10

12

Mycket
negativa

Negativa Neutrala Positiva Mycket
positiva

An
ta

l s
va

r

Kvinnor Män



  

   27  

4.3.3. Fråga 18: Vi som elever får vara delaktiga i diskussioner på 
naturkunskapslektionerna. 
 

Figur 22. Diagrammet visar den totala svarsfördelningen mellan de olika svarskategorierna i fråga 18 för 
högskoleförberedande och yrkesförberedande program. 
 

 
Figur 23. Diagrammet visar den totala svarsfördelningen mellan de olika svarskategorierna i fråga 18 för 
kvinnor och män. 
 
Så som resultatet ser ut på fråga 18 så har en majoritet av eleverna valt positiva eller mycket 
positiva svarsalternativ. Detta är den fråga som har den tydligaste positiva trenden. Eleverna anser 
alltså att de får delta i diskussioner på naturkunskapslektionerna. De högskoleförberedande 
programmen är något mer positiva än de yrkesförberedande programmen (figur 22), och männen 
är något mer positiva än kvinnorna (figur 23).  
 
Både Anna och Elin tror att resultatet för programtyp beror på att elever på högskoleförberedande 
program är lite mer intresserade av och tränade i att ha diskussioner, och att det därför är lite 
enklare för lärare att ha undervisningssituationer när de får jobba mer med diskussioner i dessa 
program. 
 
Elin: Oftast i yrkesförberedande program så är det ju några stycken som är med och diskuterar, 
och några sitter bara med och lyssnar. Men i ett högskoleförberedande program så tror jag att 
man är medveten om att det liksom gäller att vara med och att de kanske kan ha ett större utbyte 
av det. De ser diskussioner mer som en del i lärandet än vad de yrkesförberedande gör. 
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5 Diskussion 
 
Det övergripande resultatet från enkäten visar att elever från fyra olika klasser representerande två 
högskoleförberedande och två yrkesförberedande program svarade övervägande positivt på 
enkätfrågorna (figur 1; figur 2). Trenden ser likadan ut när svaren delas upp och sammanställs i tre 
olika kategorier utifrån de faktorer som undersöktes (figur 3-4; figur 10-11; figur 17-18). Enkäten 
som användes i denna undersökning är framtagen av Tuan m.fl. (2005 a) i syfte att undersöka 
elevers motivation till naturvetenskapliga ämnen. Utifrån sammanställningen av alla enkätsvar går 
det därför att dra slutsatsen att de elever som svarade på enkäten generellt sett är motiverade till 
ämnet naturkunskap. Det går även att dra slutsatsen att majoriteten av eleverna som deltog i 
enkäten har en positiv bild av sin förmåga att klara uppgifter och lära sig naturkunskap, att de 
förstår värdet i att lära sig naturkunskap och att de har en positiv uppfattning om deras 
lärandemiljö. Undersökningen som Tuan m.fl. (2005 a) gjorde visade att lärandemiljön hade en 
tydlig positiv korrelation till elevers attityd till naturvetenskapliga ämnen, tätt följt av ämnets 
lärovärde. Även den upplevda förmågan uppvisade en positiv korrelation till attityd till 
naturvetenskapliga ämnen. De tre utvalda faktorerna kan alltså i någon mån bidra till att påverka 
elevers inställning till naturkunskap och därmed också motivationen till ämnet.   
 
Studiens första frågeställning löd ”hur motiverade är eleverna på yrkesförberedande resp. 
högskoleförberedande gymnasieprogram i ämnet naturkunskap?”. Svaret är att eleverna vid både 
högskoleförberedande och yrkesförberedande program har svarat övervägande positivt både sett 
till alla enkätfrågor och inom de tre olika kategorierna. Detta motsäger min hypotes om att elever 
på yrkesförberedande program skulle vara mindre motiverade än elever på högskoleförberedande 
program. Majoriteten av eleverna har alltså valt positiva eller mycket positiva svarsalternativ, men 
eleverna på de högskoleförberedande programmen är dock något mer positiva än eleverna på de 
yrkesförberedande programmen. Detta är inte extremt tydligt, men det går ändå att utläsa i 
stapeldiagrammen. Det är dock inte möjligt att med säkerhet dra några slutsatser om detta utan 
att ha gjort några statistiska tester på datat. Att yrkesförberedande i vissa avseenden kan vara 
mindre motiverade bekräftas dock av två undersökningar gjorda av Skolinspektionen (2014; 2017), 
vars resultat visade att elever på yrkesförberedande program generellt sett är mindre motiverade 
till teoretiska ämnen, ex. naturkunskap, än till deras yrkesämnen. De två intervjuade lärarna Anna 
och Elin kan utifrån mer än 10 års erfarenhet vardera av undervisning i både yrkesförberedande 
och högskoleförberedande klasser också bekräfta detta. Jag tror att det är precis som Elin nämner i 
början av hennes intervju; att eleverna på ett yrkesförberedande program har valt den 
programtypen av en anledning. Den anledningen kan vara att de inte är lika intresserade av 
och/eller känner att de kan lära sig teoretiska ämnen - kanske på grund av hur deras tid i 
grundskolan var. Deras skolbakgrund kan ha gett dem en negativ uppfattning om deras förmåga i 
ämnet naturkunskap, och valet av program gör att de inte anser att det finns ett värde i att lära sig 
naturkunskap i lika stor utsträckning som elever på högskoleförberedande program gör. Därför är 
de ofta inte lika motiverade till naturkunskap. Elever på högskoleförberedande program har, till 
skillnad från yrkeselever, valt ett program med teoretisk inriktning och bör därför generellt sett 
vara mer intresserade av och motiverade till ett teoretiskt ämne som naturkunskap. Elins 
kommentar blir också en del i besvarandet av studiens andra frågeställning: ”Vad skulle kunna 
vara orsaken till den uppvisade motivationsnivån hos de yrkesförberedande resp. 
högskoleförberedande programmen?”. I denna undersökning är det inget av programmen som har 
en naturvetenskaplig inriktning, men det hade varit intressant att se om det hade blivit en ännu 
större skillnad mellan programtyp om en klass som läser naturvetenskapsprogrammet hade 
deltagit i undersökningen. 
 
Det övergripande resultatet från hela enkäten visade ingen märkbar skillnad mellan kön, men i 
kategorierna ämnets lärovärde och lärandemiljön syns ändå en viss skillnad mellan kvinnor och 
män (figur 11; figur 18). Den övergripande trenden är för båda könen positiv. Männen är dock mer 
positiva än kvinnorna när det kommer till lärandemiljön, och kvinnorna har en något mer positiv 
uppfattning om naturkunskapens lärovärde än vad männen har. Det senare syns tydligt på fråga 8 
(figur 13): ”Naturkunskap är viktigt att lära sig eftersom jag kan använda mig av kunskapen i min 
vardag”. Kvinnorna har svarat övervägande positivt, medan männens svar är jämnt fördelade 
mellan alla svarskategorier. Resultatet på just denna fråga anser jag är väldigt intressant, eftersom 
det uppvisar den kanske mest tydliga skillnaden mellan två grupper som går att hitta i denna 
undersökning. Studier gjorda med grundskoleelever har visat att pojkar är mer intresserade av 
naturvetenskapliga ämnen än flickor. Gymnasiets naturkunskap skiljer sig dock från grundskolans 
NO-ämnen i den form att NO innehåller mer detaljkunskap kring biologi, kemi och fysik medan 
naturkunskapen fokuserar mer på att fördjupa sin förståelse kring ett naturvetenskapligt innehåll 
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som går att koppla till dem själva och samhället (Skolverket 2011; Skolverket 2016 c). Det kan 
alltså vara så att flickor generellt sett tilltalas mer av att ha en tydlig koppling till dem själva och 
samhället i stort hellre än att lära sig den där detaljkunskapen som möjligtvis kan uppfattas som 
mer ogripbar i NO-ämnen jämfört med naturkunskapen. Detta kan ha inneburit att flickorna, som 
då kanske i större utsträckning hade med sig en föreställning om att naturkunskapen skulle vara 
lik NO-undervisningen i grundskolan, blev positivt överraskade när de insåg att naturkunskapen 
inte ser likadan ut som grundskolans NO-ämnen. Tanken om att elever kommer till första 
lektionen i naturkunskap med förutfattade meningar om ämnet nämner både Anna och Elin under 
sina intervjuer. Elin är dock den som kopplar det till skillnaden mellan kvinnor och män på fråga 
8. Detta är en potentiell förklaring till en del av resultatet, och det är även en del av svaret på 
studiens andra frågeställning. 
 
Någonting som är intressant att diskutera är resultaten på fråga 9: ”Naturkunskap är viktigt att 
lära sig eftersom det sätter fart på mitt tänkande” (figur 14), fråga 12: ”Det är viktigt för mig att 
kunna ta reda på saker jag är nyfiken på när jag lär mig naturkunskap” (figur 15-16), och fråga 13: 
”Innehållet i naturkunskap är spännande och varierande” (figur 19). Svaren på fråga 13 avviker 
från det generella mönstret då en större andel elever har valt negativa eller mycket negativa 
svarsalternativ. Detta innebär att många elever, främst på yrkesförberedande program, inte tycker 
att naturkunskap är särskilt spännande och varierande. Resultatet på fråga 9 antyder att många 
elever inte anser att naturkunskapen stimulerar deras tänkande, samtidigt som de på fråga 12 visar 
att de ändå tycker att det är viktigt att få studera saker som de är nyfikna på och intresserade av. 
Både Anna och Elin drar slutsatsen att de ger eleverna fel sorts utmaningar, och ser speciellt 
resultatet på fråga 9 som ett misslyckande från deras sida. Studier visar att ett arbetssätt som ökar 
elevers motivation till ett ämne, speciellt elever på yrkesförberedande program som redan är mer 
omotiverade till teoretiska ämnen, är att anpassa ämnet efter programinriktning 
(Skolinspektionen 2017). När jag diskuterar detta med Anna så tycker jag att hon säger någonting 
viktigt: Man ska inte anta att en klass som exempelvis läser fordons- och transportprogrammet 
automatiskt vill att naturkunskapsundervisningen ska kopplas till deras program för att de ska 
tycka att undervisningen är mer intressant och bli mer motiverade till ämnet. I många fall har 
Anna upplevt det motsatta – att dessa elever protesterar och säger ”det här kan vi redan” och 
påpekar att de vill vidga sina vyer och lära sig någonting annat istället. Man ska som lärare därför 
skilja på att anpassa undervisningen efter elevernas intresse och att anpassa undervisningen efter 
vilket program eleverna går - det är nämligen inte alltid samma sak. Även det här är ett svar på 
studiens andra frågeställning, och jag själv anser att Annas kommentar var väldigt bra. Jag 
kommer att försöka ha den i bakhuvudet när jag planerar min undervisning. Annas kommentar 
motsäger även det Skolinspektionen menar är viktigt för att öka yrkeselevers motivation till 
teoretiska gymnasiegemensamma ämnen – att koppla ämnet till deras framtida yrke. 
 
 
5.1 Reliabilitet och validitet 
 
Författarna till enkäten SMTSL har gjort omfattande teoretiska studier inför framtagandet av 
enkäten, och den har i ett flertal studier bedömts ha god intern konsistens vilket innebär att 
enkäten har god reliabilitet och faktoranalyser har visat att enkäten även har god validitet (Tuan 
m.fl. 2005 a; Cavas 2011; Dermitzaki m.fl. 2013). Detta, i kombination med det faktum att SMTSL 
är en välanvänd enkät som har anpassats till flera språk, ämnen och nivåer, är ett tecken på att 
enkäten ger ett bra mått på elevernas motivationsgrad. Det går alltså med ganska stor säkerhet att 
dra slutsatser kring elevers motivation till naturkunskap utifrån data som uppkommer vid 
användning av SMTSL-enkäten. 
 
När en undersökning involverar människor anser Patel och Davidson (2011) att det bara finns en 
sorts mätning som kan få ett tillförlitligt mått på reliabiliteten – när man använder sig av en sorts 
mätning som ger varje individ en poäng, till exempel en attitydskala. I denna undersökning 
säkerställs reliabiliteten dock på ett annat sätt. Reliabiliteten kontrollerades i förväg med hjälp av 
en mindre test-undersökning. En handfull elever i samma ålder som hade läst naturkunskap 
tidigare fick besvara frågorna. Därefter skedde en diskussion kring enkätens utformning och 
frågornas formulering för att ta reda på om några missförstånd hade skett. Efter test-
undersökningen gjordes några smärre modifieringar av enkäten för att undvika missuppfattningar 
under den egentliga enkätundersökningen, vilket påverkar reliabiliteten positivt (Patel och 
Davidson 2011; Wikström 2013). Om en enkät kan betraktas som reliabel eller inte går enligt Patel 
och Davidson (2011) inte att veta förrän man ser på vilket sätt den har blivit besvarad.  
I enkäten var det inte möjligt att markera mer än ett svarsalternativ per fråga, och 
svarsalternativen var likadana för alla 18 frågorna. Detta gjorde att enkätens struktur var tydlig 
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och enkel att förstå, vilket minskade risken för missförstånd bland deltagarna. Det fanns heller 
inga frågor som många hoppade över. Under själva datainsamlingen hade eleverna möjlighet att 
ställa frågor om det var någonting de inte förstod, men några sådana frågor ställdes aldrig. I det 
stora hela är enkäten ändå uppbyggd på ett enkelt och lättförståeligt sätt, och elevernas 
svarsmönster indikerar även att frågorna var någorlunda enkla att förstå då det exempelvis inte 
fanns någon fråga som många elever hoppade över eller frågade om medan de gjorde enkäten. 
Resultatet från dessa faktorer ger enkäten en högre reliabilitet.  
 
Den skola som undersökningen genomfördes på hade under vårterminen 2018 ca 600 elever. Det 
var vid datainsamlingstillfället endast fyra klasser som läste ämnet naturkunskap, och detta 
begränsade antalet deltagare till maximalt 58 elever. Vid insamlingstillfället var det 41 elever som 
deltog i enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 71 %. Enkäten genomfördes i början av en av deras 
naturkunskapslektioner. Alla närvarande elever deltog i enkätundersökningen, och bortfallet 
förklaras helt av det faktum att en del elever var frånvarande vid insamlingstillfällena. Bortfallet 
och det relativt låga antalet möjliga deltagare kan påverka reliabiliteten i den mån att det är 
osäkert om enkätsvaren speglar den valda populationens (elever som läser naturkunskap på den 
utvalda skolan) inställning och motivation till naturkunskap. Det kan vara så att de elever som är 
väldigt omotiverade till ämnet naturkunskap har en hög frånvaro eller ofta kommer sent till 
lektionerna. Många av dessa elever kanske därför var frånvarande vid insamlingstillfället.  
 
För att kontrollera reliabiliteten vid intervjuer är det en bra idé att ha med sig ytterligare en person 
som registrerar både intervjusvaren tillsammans med den som intervjuar. Hur väl uppfattningen 
och analysen av deltagarnas svar och stämmer överens med varandra utgör ett mått på 
interbedömarreliabiliteten. Ett alternativ till detta är dock att spela in intervjuerna. Då är det 
möjligt att lyssna på intervjuerna flera gånger för att försäkra sig om att man inte har 
missuppfattat någonting som de intervjuade säger (Patel och Davidson 2011). I denna studie 
spelades båda intervjuerna in för att säkerställa att allting viktigt som sägs också sparas. 
Intervjuerna lyssnades även på ett flertal gånger för att minimera antalet missuppfattningar.  
 
Elevers motivation för att lära sig naturvetenskap är ett konstrukt, vilket innebär att det inte går 
att mäta direkt. Mätningarna måste alltså ske indirekt och med hjälp av olika faktorer som kan 
fungera som indikatorer. Tuan m.fl. (2005 a) valde, efter omfattande studier av motivationsteorier 
och tidigare undersökningar gjorda i ämnet, att inkludera sex faktorer i sin enkät för att få en så 
komplett bild av elevernas motivation till naturvetenskap som möjligt. Att mäta konstrukt genom 
att ta fram faktorer utifrån vedertagna teorier och tidigare forskning är en metod som ökar 
undersökningens innehållsvaliditet (Patel och Davidson 2011). Jag valde att endast inkludera tre 
av sex faktorer i min undersökning; upplevd förmåga, ämnets lärovärde och lärandemiljön. 
Studier har visat att dessa faktorer påverkar elevers motivation. Att endast inkludera hälften av 
faktorerna i min undersökning innebär att mitt resultat blir ett mått på motivation som är snävare 
än det resultat studier som har använt hela SMTSL-enkäten har fått (Tuan m.fl. 2005  a; Tuan 
m.fl. 2005 b; Tseng m.fl. 2010; Cavas 2011; Dermitzaki m.fl. 2013). Täckningen av 
problemområdet är något sämre vid inkludering av endast tre faktorer. Innehållsvaliditeten hade 
därför varit högre om jag hade valt att inkludera alla sex faktorer i min studie, vilket är viktigt att 
ha i åtanke vid analys av mitt resultat. De tre inkluderade faktorerna har dock utformats av 
forskare med god överblick av ämnets teoretiska fält, vilket är fördelaktigt.  
 
Kvalitativa studier kan se väldigt olika ut. På grund av detta är det svårt att bestämma raka regler 
och kriterier för att uppnå en god kvalitet på sådana studier. Något som är viktigt för alla 
kvalitativa studier är dock att noggrant beskriva forskningsprocessen så att de som läser 
undersökningen själva kan bilda sig en uppfattning kring de val som forskaren har gjort. Den 
noggranna beskrivningen inkluderar forskarens förförståelse, teoretisk kunskap, val av 
undersökningsdeltagare, i vilka situationer undersökningen har genomförts, hur information har 
samlats in samt analys och redovisning av resultat. Detta ökar både reliabiliteten och validiteten 
vid användning av en kvalitativ metod, men också vid användning av kvantitativa metoder (Patel 
och Davidson 2011). Denna studie bestod av två olika metoder – en enkätstudie som är kvantitativ 
och en intervjustudie som är kvalitativ, vilket innebär att jag har använt mig av s.k. ”mixed 
methods”. Många forskare stödjer användningen av både kvantitativa och kvalitativa metoder i 
samma undersökning med motiveringen att resultatet blir bredare, mer generaliserbart och att de 
ofta kompletterar varandra på ett bra sätt (Christ 2014; David och Sutton 2016). Att använda sig av 
två olika metoder i min studie anser jag har breddat mitt resultat. De båda metoderna tycker jag 
även kompletterar varandra på ett sätt som är fördelaktigt för den efterföljande analysen. Jag 
anser dock att studien är för liten för att kunna generaliseras, även om den kvantitativa 
enkätstudien har ökat möjligheten för detta. När det kommer till min undersöknings validitet och 
reliabilitet så tycker jag att den påverkas positivt av det faktum att jag under hela 
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undersökningstiden har varit noggrann, detaljerad och strukturerad i min beskrivning av 
forskningsprocessen.  
 
För att kunna generalisera resultatet mer borde studien göras om i en större tappning. Ett 
alternativ är att inkludera alla sex faktorer i enkäten för att få ett resultat som bättre speglar 
elevernas motivation till naturkunskap, och att inkludera fler skolor i undersökningen. Fler lärare 
skulle också kunna intervjuas, eller så skulle man kunna intervjua ett antal av de elever som gjorde 
enkäten för att så svar på varför de svarade som de gjorde. Eleverna som intervjuades skulle kunna 
väljas ut från tre grupper: de med mycket hög motivation, de med mycket låg motivation, och de 
med medelhög motivation för att få en representation av hur dessa elevgrupper skulle kunna 
tänka. Detta kräver dock att enkäterna inte är anonymiserade, vilket i sig kan vara ett problem då 
det bryter mot en av de forskningsetiska reglerna. I detta fall anser jag dock att det kan vara 
godtagbart att inte anonymisera enkäterna då den inte undersöker ett ämne som kan uppfattas 
som känsligt för vissa deltagare. Någonting som även hade kunnat vara intressant att inkludera i 
resultatet, även i min något mindre studie, är en tabell där man kan följa en elevs svarsmönster, 
förslagsvis några av de eleverna som intervjuas; en med mycket hög motivation, en med mycket låg 
motivation och en med medelhög motivation. Det skulle kunna vara ett bra komplement till de 
övriga delarna i resultatet – speciellt elevintervjuerna. 
 
5.2 Lärdomar för undervisningen 
 
Under studiens genomförande har jag fått med mig tankar och lärdomar som jag kommer att ta 
med mig när jag går över till att arbeta som lärare. Dessa tankar och lärdomar har dykt upp 
sporadiskt under hela studiens gång, men kanske främst under litteraturgenomgången och 
intervjuerna med två av klassernas naturkunskapslärare. Jag har förstått att många lärare har 
förutfattade meningar om allmänna skillnader som finns mellan elever på yrkesförberedande och 
högskoleförberedande och gymnasieprogram. Även jag själv har haft, och har nog fortfarande, en 
del förutfattade meningar om dessa elever. Studier har visat att dessa förutfattade meningar i 
många fall kanske stämmer, men jag har trots detta ändå insett att man som lärare måste försöka 
lägga dessa åt sidan när man möter en klass för första gången. Jag tar med mig det som en av mina 
praktikhandledare sa när vi diskuterade detta; innan man som lärare möter en klass för första 
gången ska man försöka intala sig själv att man kan möta vilka elever som helst inne i 
klassrummet. Detta gäller etnicitet, sexuell läggning och religion, men också ambitionsnivå och 
motivation. Man måste försöka släppa alla förväntningar och förutfattade meningar och istället 
försöka bilda sig en uppfattning om klassen under lektionerna. Man tar reda på deras 
förkunskaper, hur motiverade de är till att få ett högre betyg och vad de är intresserade av i början 
av kursen och anpassar sin undervisning utifrån det. Jag vill inte gå in till exempelvis en FT-klass 
och anta att de flesta endast vill ha ett E i naturkunskap, utan jag vill försöka vara ett blankt 
papper som under tiden fylls på med information om de elever jag möter. Ett exempel på detta 
som jag kommer ha i bakhuvudet när jag i framtiden eventuellt undervisar yrkesprogram är att 
inte anta att elever som läser ex. FT-programmet automatiskt vill att 
naturkunskapsundervisningen ska vara mer inriktad på fordon, bränslen och liknande. Jag vill 
istället försöka ta reda på vad eleverna faktiskt vill att undervisningen ska handla om, och inte bara 
anta att den ska vara kopplad till deras yrke. Nog för att det påstås att yrkeselevers motivation 
kommer att öka om undervisningen är kopplad till deras framtida yrke, men jag tror ändå att ett 
enkelt sätt att höja elevernas motivation är att lyssna till deras åsikter gällande kursens innehåll 
och anpassa undervisningen efter det.  
 
En insikt som jag har fått under intervjuerna med lärare är att det på något sätt ändå är förståeligt 
att många elever på yrkesförberedande program är något mer negativt inställda till naturkunskap, 
och egentligen teoretiska ämnen överlag. Åtminstone i början av en kurs. Jag tänker på det som 
Elin sa under hennes intervju – att dessa elever har valt ett yrkesförberedande program av en 
anledning. De har ett intresse för någonting praktiskt, och de flesta kommer att börja jobba direkt 
efter examen utan att gå vidare och studera vid ett universitet. Det många av dem förmodligen 
tänker är nog att kunskapen de lär sig när de läser naturkunskap inte är relevant kunskap för dem. 
Detta syns kanske inte så tydligt i min studie, men Elins kommentar känns inte helt orimlig ändå. 
En lösning på detta är väl att försöka få elever att förstå värdet i det ämne man undervisar i, 
oavsett om det är matematik eller naturkunskap eller något annat ämne. Samtidigt ska man 
försöka fånga deras intresse, som redan nämnt, och försöka ta reda på vad de vill lära sig om och 
anpassa undervisningen efter det, utan att missa något centralt innehåll som behöver ingå i 
kursen.  
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Läroplanernas centrala innehåll ändå är formulerat på ett så pass detaljerat sätt att det går att 
anpassa det utifrån elevernas önskemål utan att avvika från den.  
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Bilaga 1 
 
 
Enkätfrågor 
 
Nedan kommer en sammanställning på de frågor och påståenden deltagarna har fått svara på. 
Svarsalternativen var graderade enligt Likert-skalan med svarsalternativen: 
1. Håller absolut inte med 
2. Håller inte med 
3. Ingen åsikt/vet ej 
4. Håller delvis med 
5. Håller helt med  
 
Enkäten inleds med två frågor som underlättar jämförelser mellan kön och 
programtyp:  
 
Kön: 
- Kvinna 
- Man 
- Annat 
 
Vilken klass går du i? 
- Här får eleverna får välja ett alternativ från en lista innehållande de klasser som ska göra 
enkäten. 
 
Upplevd förmåga: 
 
1) Oavsett om innehållet i naturkunskap är enkelt eller svårt så är jag säker på att jag kan förstå 
det. 
 
2) Jag har förmågan att förstå komplicerade begrepp och teorier i naturkunskapen. 
 
3) Jag kan prestera bra på uppgifter i naturkunskap. 
 
4) Trots att jag anstränger mig så kan jag INTE lära mig naturkunskap. 
 
5) När uppgifter i naturkunskap är svåra så gör jag bara de enkla delarna, eller så ger jag upp helt. 
 
6) När jag gör uppgifter i naturkunskap så föredrar jag att be andra säga de rätta svaren till mig, 
istället för att tänka ut dem själv. 
 
7) Om innehållet i ett moment känns svårt så kämpar jag för att lära mig det. 
 
Naturkunskapens lärovärde: 
 
8) Naturkunskap är viktigt att lära sig eftersom jag kan använda mig av kunskapen i min vardag. 
 
9) Naturkunskap är viktigt att lära sig eftersom det sätter fart på mitt tänkande. 
 
10) Det är viktigt att lära sig problemlösning i naturkunskap. 
 
11) Det är viktigt att delta i övningar i form av vetenskapliga undersökningar och laborationer i 
naturkunskap. 
 
12) Det är viktigt för mig att kunna ta reda på saker jag är nyfiken på när jag lär mig naturkunskap. 
 
Lärandemiljö:  
 
13) Innehållet i naturkunskap är spännande och varierande. 
 
14) Min naturkunskapslärare använder många olika undervisningsmetoder. 
 
15) Min naturkunskapslärare har höga förväntningar på mig. 
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16) Min naturkunskapslärare ger mig uppmärksamhet. 
 
17) Kursen i naturkunskap känns utmanande. 
 
18) Vi som elever får vara delaktiga i diskussioner på naturkunskapslektionerna. 
 
 
 


