
 

Examensarbete, 30 hp 
Examensarbete för ämneslärarexamen - naturkunskap, 30 hp 

 Vt 2019 
 

    
 

 

 
 
  

 
 

 

Lärare och autonomistödjande beteenden 
En observationsstudie i naturvetenskapliga klassrum 

 

Emma Medin 
 

 
 



 

 

  



 

Sammanfattning  

Skolans undervisning i naturkunskap är av lågt intresse för eleverna. Motivationen tryter, vilket 
kan bero på läraren enligt källor. Lärarens sätt att agera och undervisa i klassrummet påverkar 
elevernas upplevelse av autonomi. Syftet med denna studie är att ge insikt i hur 
autonomistödjande beteenden utifrån self-determination theory används av lärare i ämnet 
naturkunskap. Jag vill undersöka hur naturkunskapslärare använder sig utav dessa beteenden. 
För att uppfylla syftet genomförs observationer i fyra naturkunskapslärares klassrum. Det 
visade sig att autonomistödjande beteenden var vanligare än icke autonomistödjande beteenden 
av de observerade naturkunskapslärarna men att det finns vissa felkällor som kan ha påverkat 
resultatet. Dessutom kom det fram att de situationer som autonomistödjande beteenden 
observerades flest gånger var i samband med att frågor ställdes, vilket kan bidra till att motivera 
eleverna i ämnet naturkunskap.  
 
Nyckelord: Self-determination theory, motivation, autonomi, undervisning, gymnasiet 
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1. Inledning 
Oskarsson (2011) presenterar att de naturvetenskapliga ämnena är de kurser i skolan som det 

finns lägst intresse för hos eleverna. Han påstår att intresset för naturvetenskapliga kurser är 

lägst jämfört med andra kurser som erbjuds på gymnasiet då elevernas upplevelse av hur 

duktiga de är i ämnet påverkar valet och att flera elever inte känner att de är duktiga nog. 

Trots detta är elever enligt honom över lag intresserade av naturvetenskapliga frågor och ser 

en stor mening med ämnet. Utöver detta verkar den faktiska undervisningen i ämnet inte 

korrelera med elevernas intressen, vilket leder till ett bristande engagemang för ämnet hos 

eleverna (Oskarsson, 2011). Däremot har inte svenska elevernas kunskaper i ämnet förändrats 

mycket under de senaste åren, enligt internationella undersökningar (Skolverket, 2018). 

Osborne, Simon och Collins (2003) påstår att attityd och prestation för naturvetenskap 

korrelerar till viss del men att det också finns studier som visar på annat.  

Även Potvin och Hasni (2014) påstår att intresset för naturvetenskap har 

minskat genom åren, inte minst det senaste decenniet. Författarna förklarar att intresset och 

motivationen för ämnet är någonting som minskar över hela världen och i takt med att 

eleverna blir äldre. Om läraren även undervisar på ett traditionellt sätt är risken för 

omotiverade elever större (Potvin & Hasni, 2014).  

Lyons (2006) skriver att det blir färre och färre elever på de naturvetenskapliga 

kurserna, inte bara i Sverige utan även i ett flertal andra länder. En anledning till detta kan 

vara att elever upplever att de naturvetenskapliga kurserna är väldigt lärarstyrda. Enligt 

författaren har flera elever uttryckt att undervisningen är väldigt enformig i det att läraren lär 

ut faktabaserad information och inte ofta bjuder in till diskussioner och samtal. Trots att 

eleverna till en början upplever att de är intresserade av ämnesinnehållet så tappar de intresset 

under kursens gång på grund av hur innehållet lärs ut (Lyons, 2006).  

Att eleverna har ett svagt intresse och engagemang för ämnet kan vara farligt för 

inlärningen enligt Assor, Kaplan, Kanat-Maymon och Roth (2005). Det kan hänga samman 

med negativa känslor för läraren och lärandemiljön, vilket enligt författarna kan visa på att 

lärarens undervisning påverkar elevens intresse – vilket överensstämmer med vad Oskarsson 

(2011) och Lyons (2006) studier presenterar.  

Niemiec och Ryan (2009) förklarar att lärare påverkar elevens motivation och 

intresse för ämnet utifrån hur denne väljer att undervisa. En lärare som är väldigt 

kontrollerande i sin undervisning får, enligt författarna, väldigt ointresserade och omotiverade 

elever. En lärare som arbetar mer utifrån elevernas medfödda intresse, nyfikenhet och 
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förmåga att se samband får elever som är intresserade i ämnet, vilket är någonting som flera 

forskare kan ställa sig bakom (Cheon & Reeve, 2015; Niemiec & Ryan, 2009).  

Enligt en metastudie gjord av John Hattie (2008) har det bland annat visats att 

elevens motivation har en relativt stor betydelse för dennes prestationer i skolan. Han 

fortsätter även att förklara att det verkar vara lättare för läraren att göra eleven mindre 

motiverad än tvärt om. Deci och Ryan (1985) menar att människor väljer att göra någonting 

utifrån hur motiverad de är att utföra arbetet - vad de får ut av det. Om en elev inte känner sig 

motiverad att anstränga sig i naturkunskap skulle det med andra ord kunna leda till att eleven 

väljer att inte prioritera kursen. Eftersom Skolverkets läroplan för gymnasiet (2011a) tydligt 

förklarar att skolan ska hjälpa eleverna att finna en livslång lust att lära sig samt skapa en 

positiv inställning till lärande, kan lärarens sätt att motivera eleverna ses som en stor del i 

detta arbete. 

Som lärarstudent inom ett naturvetenskapligt ämne är det av intresse att forska 

vidare inom vad jag som blivande lärare kan göra för att öka intresset och motivationen hos 

mina framtida elever. Detta i synnerhet för att det finns ett bristande intresse för ämnet idag. 

Denna studie tillför konkreta exempel på hur lärare kan undervisa för att motivera sina elever, 

inte endast i ämnet naturkunskap utan även i andra teoretiska ämnen. Därför anser jag att 

denna studie är av intresse för lärare och lärarstudenter inom fler kurser än de 

naturvetenskapliga. Då jag inte hittat forskning som visar på hur praktiska metoder används i 

naturvetenskapliga klassrum så anser jag även att denna studie tillför någonting nytt och 

användbart.  
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2. Bakgrund 
I detta avsnitt presenteras tidigare forsning inom undervisning i de naturvetenskapliga ämnena 

och motivation.  

 

2.1 Elevers bristande intresse för naturvetenskap 
Enligt Miller (1996) är anledningen till att man läser naturkunskap i skolan bland annat för att 

kunna göra genomtänkta praktiska val i vardagen, vara delaktig i naturvetenskapliga beslut 

samt för att arbeta inom yrken som innefattar naturvetenskap. Ämnesplanen från Skolverket 

(2011b) nämner även att kunskaper i ämnet ska leda till att elever i gymnasiet har möjlighet 

att möta, förstå och påverka sin samtid.   

Lavigne, Vallerand, och Miquelon (2007) förklarar att naturvetenskap är väldigt 

viktigt för det industrialiserade samhälle som råder idag. De påstår att alla lärare inom de 

naturvetenskapliga ämnena borde sträva efter att motivera elever till att vara intresserade av 

naturvetenskapliga angelägenheter. Trots författarnas uppmaning visar flera undersökningar 

att elevers intresse för att läsa naturvetenskap har minskat genom åren (Osborne et al., 2003). 

Hendley, Stables och Stables (1996) påstår att naturvetenskap är ett ämne som antingen är 

älskat eller hatat och som skapar starka känslor hos eleverna, vilket även Osborne et al. 

(2003) visar på. 

Osborne et al. (2003) är tydliga med att det finns två olika sätt att se på intresset 

för naturvetenskap. Ett sätt fokuserar på intresse och åsikter för den form av naturvetenskap 

som lärs ut i skolan och ett annat fokuserar på intresset för ökad förståelse och kunskap inom 

ämnena mer generellt. Oskarsson (2011) påstår, som skrivet ovan, att det finns ett bristande 

intresse för skolans undervisning inom naturvetenskap men att elever generellt är intresserade 

av vad naturvetenskap har att tillföra. I detta arbete ligger fokus på elevernas intresse för 

skolans undervisning av naturvetenskap. 

Enligt Lyons (2006) beror intresset för ämnena på flera faktorer. Eleverna blir 

påverkade av sina upplevelser och sin miljö, vilket i detta fall innebär lärare, föräldrar, media 

och andra elever. I fallet med läraren så uttrycker flera elever, som skrivits ovan, att 

lektionerna är väldigt styrda och inte i takt med deras intressen. Författaren påstår att trots att 

det finns en fascination för naturvetenskap till en början så blir eleverna ointresserade på 

grund av undervisningen. Eleverna i Lyons (2006) artikel påstår att lärarna oftast lär ut fakta 

utan att låta eleverna diskutera innehållet, vilket leder till att eleverna upplever att de inte lär 

sig på bästa sätt. Dessutom upplever eleverna att de inte får vara delaktig i vad de lär sig och 
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att undervisningen blir enformig. Båda dessa faktorer bidrar till att eleverna får en negativ 

inställning till de naturvetenskapliga kurserna (Lyons, 2006).  

 

2.2 Motivation och self-determination theory 
Enligt Ryan och Deci (2000a) så är människor till naturen nyfikna och strävar efter att lära sig 

nya saker. Författarna förtydligar emellertid att människor också kan välja att inte vilja lära 

sig ytterligare och inte ta sitt ansvar, vilket går att observera överallt i vårt samhälle – inte 

minst i klassrummet. Vilken grad av motivation det handlar om ska bero på kultur, område 

och situation, alltså beroende på vilken social kontext som personen utsätts för. 

Motivation beskrivs enligt Ryan och Deci (2000b) som att ha en anledning till 

att utföra ett arbete. Roth, Assar, Kanat-Maymon och Kaplan (2007) förtydligar att motivation 

innebär att en person har ett skäl till att genomföra en handling. Skaalvik och Skaalvik (2016) 

förklarar att motivation består av tre mänskliga fenomen – kognition, emotion och beteende. 

Med kognition menas vad eleverna tänker, deras mål och vad de vill uppnå med lärandet. 

Emotion består av vilka känslor, intressen, engagemang, rädslor och så vidare som eleven 

känner. Det tredje fenomenet, beteende, är lättast att observera och det visar sig i form av 

koncentration, uppmärksamhet, ansträngning, uthållighet och val som eleven gör. Det sist 

nämnda visar dock endast hur motiverad eleven är, inte vilken form av motivation det gäller. 

Ryan och Deci (2000b) påstår att motivation inte bara handlar om ifall man har 

det eller inte utan även i vilken grad man är motiverad samt vilken typ av motivation som 

personen känner. Det finns ett flertal olika teorier som har med dessa typer av motivation att 

göra men fokus i detta arbete ligger på den teori som har med inre och yttre motivation att 

göra, kallad self-determination theory (SDT).  

SDT innebär att man ser till vad orsaken eller målet bakom ett beteende är 

(Ryan & Deci, 2000b). I denna teori har man valt att skilja på inre och yttre motivation då 

dessa former av motivation visar på olika orsaker bakom beteendet. Forskning har även 

kommit fram till att elevers prestationer och upplevelser skiljer sig åt beroende på om hen 

känner inre eller yttre motivation till en uppgift. Om en elev känner yttre motivation så ser 

denne uppgiften som ett stopp på vägen mot ett mål. Målet kan vara att undgå bestraffning, att 

bli omtyckt av någon, att få ett betyg, att veta att det är viktigt för till exempel fortsatta studier 

och så vidare. Enligt författarna så är yttre motivation en stor del av många elevers vardag på 

grund av dagens utbildningsform (Ryan & Deci, 2000b). På grund av detta har jag valt att 

både använda mig utav inre och yttre motivation i detta arbete. 

Inre motivation skiljer sig från yttre motivation (Ryan & Deci, 2000b). För att 

förtydliga så ser eleven uppgiften som den slutgiltiga belöningen när hen har inre motivation 
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då denne känner ett intresse för uppgiften i sig. Det kan vara så att eleven känner att uppgiften 

är utmanande, rolig eller på andra sätt positiv som inte har att göra med någon annan belöning 

än vad uppgiften själv kan ge (Ryan & Deci, 2000b).  

Inom self-determination theory finns en underteori som kallas för cognitive 

evaluation theory [CET] (Ryan & Deci, 2000a). Inom denna underteori tar man reda på vilka 

sociala och miljömässiga faktorer som underlättar och försvårar för inre motivation att 

blomstra. CET fokuserar på tre faktorer enligt Ryan och Deci (2000a). Dessa är elevens 

relation till läraren (kallad relatedness på engelska), kompetens och autonomi, som alla 

påverkar den inre motivationen. Det har visat sig att inre motivation har större chans att växa 

hos eleven om denne känner en samhörighet med en auktoritär person i närheten då 

handlingen utförs, vilket är betydelsen bakom relationen till läraren. Det har även kommit 

fram att sammanhängande sociala händelser så som belöning, kommunikation och positiv 

återkoppling av en handling kan leda till att den inre motivationen för just den handlingen 

stärks. Detta har en koppling till teorin om kompetens då utföraren av handlingen får en 

starkare känsla av just kompetens, enligt författarna. Däremot kan kompetens inte stärka den 

inre motivationen om det inte även finns autonomi (Ryan & Deci 2000a). Att ha autonomi 

innebär att en person utför ett beteende av egen fri vilja och av egna anledningar. Som 

exempel när elever själva väljer att lägga ner tid och energi på sina studier (Niemiec & Ryan, 

2009). En lärare kan inte endast ge elever en upplevelse av autonomi utan måste identifiera 

vad elever motiveras av och skapa en miljö där dessa motivationer kan ha möjlighet att frodas 

(Reeve & Jang, 2006). I detta arbete kommer fokus att vara på det senare, hur lärare skapar en 

miljö som antingen ökar eller minskar chansen för autonomi utifrån hur de väljer att agera i 

olika klassrumssituationer. 

Tidigare forskning visar att lärare som använder sig utav autonomistödjande 

beteenden i sin undervisning får elever som är mer engagerade och motiverade jämfört med 

lärare som inte använder sig utav detta (Cheon & Reeve, 2015; Reeve & Jang, 2006). 

Wentzel, Muenks, McNeish, och Russel (2016) kom i sin studie fram till att det främst är 

andra elever som påverkar om en individuell elev är engagerad eller inte i skolan. De förklarar 

att om eleverna som en grupp känner att läraren är stöttande så leder detta till att deras 

prestationer i ämnet ökar. Roorda, Koomen, Spilt, och Oort (2011) utvecklar detta med att 

förklara att elever får högre motivation och engagemang för undervisningen när de upplever 

att lärare visar att de bryr sig om de. Även Newman (2000) håller med om detta då han 

kommit fram till att lärares förmåga att hjälpa elever med akademiska problem påverkar 

elevernas motivation positivt. Autonomi ska även ha flera andra positiva effekter på 

klassrumsklimatet, enligt Reeve och Jang (2006). De påstår att lärare som får autonomi att 
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frodas i sin undervisning inte endast får elever som upplever ökad autonomi utan även elever 

som upplever ökat positivt engagemang, kreativitet, psykiskt mående, förståelse för olika 

koncept, akademiska prestationer och elever som stannar i skolan (Reeve & Jang, 2006).  

På grund av autonomins positiva aspekter på elevernas mående och motivation 

har jag valt att fokusera mitt arbete på hur lärare hjälper elever att utveckla autonomi. Som 

Reeve och Jang (2006) påstår, lärare påverkar elevers autonomi genom att exempelvis skapa 

en miljö där autonomi kan frodas. Denna studie tar därför upp sex olika beteenden som lärare 

kan komma att använda sig av i sin undervisning för att skapa en miljö där autonomin hos 

eleverna stödjs eller inte. Dessa sex beteenden skapades utifrån Reeve och Jangs (2006) 

artikel där de tar upp 21 beteenden som lärare använder sig av i klassrummet och som 

påverkar autonomin. Författarna kom fram till att endast 14 av dessa beteenden faktiskt 

korrelerade med elevers egna upplevelser av autonomi. Det har lett till att endast dessa 14 har 

tagits i beaktning vid skapandet av detta arbete. De till slut valda beteendena presenteras mer 

detaljerat senare i arbetet och kan antingen hjälpa eleverna att känna autonomi, vidare kallas 

dessa för autonomistödjande beteenden, eller inte, vidare kallas dessa för icke 

autonomistödjande beteenden. De autonomistödjande beteendena är i detta arbete exempel på 

hur lärare kan motivera eleverna med hjälp av inre motivation medan de icke 

autonomistödjande beteendena är exempel på hur lärare använder sig utav yttre motivation i 

undervisningen.  
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3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med arbetet är att ge insikt i hur autonomistödjande beteenden utifrån SDT används av 

lärare i ämnet naturkunskap. För att uppfylla detta syfte kommer jag att göra en 

observationsstudie där jag utgå från följande frågor i min rapport:  

 

- Hur frekvent används autonomistödjande och icke autonomistödjande beteenden av 

naturkunskapslärarna under de observerade lektionerna? 

 

- Om autonomistödjande beteenden används, i vilka situationer används 

autonomistödjande beteenden av de observerade naturkunskapslärarna? 
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4. Metod och analys 
I denna del presenteras val av metod, urval, genomförande, observationsprotokoll, etiska 

överväganden samt analysering av data.  

 

4.1 Val av metod 
För att kunna besvara frågeställningarna samt syftet med detta arbete så har kvalitativa 

observationer av lärare skett. Enligt Hedin (1996) används kvalitativa metoder när 

undersökaren vill ta reda på data som har med ord och beskrivningar att göra. Enligt 

författaren sker observationer av en situation eller miljö och de kan antingen vara 

strukturerade eller ostrukturerade. En strukturerad observation innebär att observatören i 

förväg har valt ut några kategorier som denne studerar och använder sig av 

frekvensmarkeringar i samband med kommentarer av händelserna som sker. En ostrukturerad 

observation innebär att observatören noterar händelser i ett så kallat löpande protokoll allt 

eftersom de sker (Hedin, 1996). I detta arbete har strukturerade observationer används där ett 

protokoll har skapats för att utgå ifrån under observationerna. Protokollet går att läsa i Bilaga 

1. Detta protokoll innefattar de sex beteenden som arbetet fokuserar på samt plats för antalet 

noterade tillfällen som beteendet observerats. 

 

4.2 Urval 
Urvalsprocessen gick till så att ett mejl med förfrågan om deltagande i studien skickades ut 

till ett flertal naturkunskapslärare i tre olika städer i Sverige. Mailet finns att läsa i Bilaga 2. I 

ett av fallen fick en kommunanställd skicka vidare mailet till berörda lärare då jag själv inte 

hade kontaktuppgifter till dessa. De fyra lärare som hörde av sig tackade ja till att delta.  

 

4.3 Genomförande 
Observationer skedde i norra Sverige och fyra naturkunskapslärare från två olika städer 

ställde upp. Lektionerna som observerades var mellan 65 och 90 minuter långa och två 

observationer skedde i kursen Naturkunskap 1a1 och två i Naturkunskap 2. Kravet för 

observationerna var att läraren undervisade i lektioner i någon av kurserna inom 

naturkunskap, för att besvara syftet och frågeställningarna. Att det blev två observationer av 

Naturkunskap 1a1 och två av Naturkunskap 2 var inte av betydelse för arbetet. Varje 

observation spelades in med hjälp utav en ljudinspelare monterad på lärarens skjorta.  

Enligt Hammar Chiriac och Einarsson (2018) finns det två olika dimensioner 

som en observatör måste tänka på innan en observation. Dessa är ifall observatören ska vara 
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dold eller öppen. Med öppen observatör menas att undersökningspersonen är medveten om att 

observatören är där och att denne är med i en studie. Att vara en dold observatör däremot 

innebär att undersökningspersonen inte är medveten om att denne blir observerad och/eller att 

denne medverkar i en studie, enligt författarna. Utifrån dessa dimensioner har Hammar 

Chiriac och Einarsson (2018) presenterat olika roller. De olika roller som finns att välja på är 

”dold observatör som inte deltar”, ”känd observatör som inte deltar”, ”dold observatör som 

deltar” samt ”känd observatör som deltar”. Författarna förklarar att en ”dold observatör som 

inte deltar” antingen är anonym eller osynlig och deltar inte i aktiviteten som observeras. En 

”känd observatör som inte deltar” är känd för de som observeras men denne är inte aktiv i 

aktiviteten som observeras utan observerar endast. En ”dold observatör som deltar” är en 

observatör som är delaktig i aktiviteten men som döljer sin roll som forskare och en ”känd 

observatör som deltar” är då observatören är känd för gruppen och deltar i aktiviteten som 

observeras (Hammar Chiriac & Einarsson, 2018).  

I denna undersökning valde jag att inta rollen som ”känd observatör som inte 

deltar” för att ha möjlighet att anteckna under lektionen och samtidigt som jag påverka den så 

lite som möjligt. Med rollen som ”känd observatör som inte deltar” fick jag berätta för 

läraren vem jag var och varför jag var där. Däremot var jag inte aktivt deltagande under 

lektionen utan satt längst bak i klassrummet för att påverka så lite som möjligt samt anteckna 

intressanta händelser och fylla i observationsprotokollet. I observationsprotokollet noterades 

varje tillfälle ett beteende observerades och i anteckningsblocket förtydligades händelsen 

kring observationen av beteendet. 

 

4.3.1 Observationsprotokollet 

Noteringar på observationsprotokollet (Bilaga 1) skedde då läraren uttryckte sig i enighet med 

något av de sex beteenden som finns skrivna i protokollet. Ett streck drogs för varje tillfälle 

som ett beteende observerades och händelsen kring beteendet noterades på ett separat 

anteckningsblock.  

Observationsprotokollet (Bilaga 1) är skapat med utgångspunkt i artikeln av 

Reeve och Jang (2006), som förklarats tidigare. Utifrån de 14 beteenden som de visade 

påverkade på elevernas upplevelse av autonomi valde jag ut åtta stycken att använda mig av i 

detta arbete. Två av dessa åtta beteenden ansåg jag vara så pass lika två andra beteenden att de 

sammanflätades, vilket ledde till att den slutgiltiga siffran av använda beteenden blev sex. De 

beteenden som valdes bort och bakomliggande anledning finns att läsa i Bilaga 3. I urvalet av 

beteendena utgick jag ifrån möjlighet att fokusera på maximalt sex beteenden samtidigt, tre 

autonomi-stödjande och tre icke autonomi-stödjande. Dessa sex beteenden valdes bland annat 
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utifrån deras uppskattade sannolikhet att observeras i ett klassrum, att beteendena skulle 

mätas kvalitativt och liknelser med andra beteenden i artikeln. Om två beteenden liknade 

varandra för mycket valdes endast ett av de ut till observationsprotokollet för att ha möjlighet 

att täcka så många beteenden från Reeve och Jangs (2006) artikel som möjligt. De tre första 

punkterna i protokollet har positiv effekt på elevers autonomi medan de tre sista inte är 

autonomi-stödjande. I avsnittet analysmetod presenteras förtydliganden till varje beteende 

samt exempel till dessa.  

 

4.3.2 Forskningsetiska överväganden 

I detta arbete har vissa forskningsetiska aspekter hafts i åtanke eftersom studien berör 

människor. Det betyder att deltagarna till studien fick ta del av information kring syftet med 

observationen, vilken roll de spelade i arbetet och att deltagandet var frivilligt samt att de när 

som helst kunde välja att avbryta sin medverkan. Däremot berättades inte arbetets fulla syfte, 

innan observationen var gjord, för att inte påverka lärarnas prestationer i klassrummet. Den 

information lärarna fick ta del av innan observationen finns att läsa i Bilaga 2. De fick i stället 

fullständig information om arbetet direkt efter att observationerna var gjorda. Lärarna fick då 

ta del av det fullständiga syftet med undersökningen, vad som noterades under lektionerna 

samt vilka beteenden som det noterades att de använde sig mest av.  

 Ytterligare någonting som fanns i åtanke var att inte använda sig av någon data 

som kunde identifiera individerna i dessa observationer samt att inte dela med sig av detta 

data med en tredje person. Utifrån detta har jag valt att kalla de observerade lärarna för lärare 

A, B, C och D i detta arbete.  

 

4.3.3 Lektionsinnehåll observationer 

Under de observerade lektionerna undervisade naturkunskapslärarna om olika ämnesinnehåll 

och på olika sätt. Detta presenteras separat från resultatet för att tydligare visa på skillnaderna 

mellan lärarna och deras sätt att undervisa, vilket kan komma att påverka resultatet. 

 Lärare A höll i en lektion i kursen Naturkunskap 2 på 65 minuter där hen 

undervisade i celler och deras uppbyggnad. Lärare A började lektionen med en kortare 

genomgång om djurcellens olika organeller och deras funktioner för att sedan gå vidare till 

mikroskopering för eleverna. De fick då observera både djurceller i form av deras egna celler 

från munnen samt växtceller i form av en rödlök.  

 Lärare Bs lektion skedde i kursen Naturkunskap 2, varade i 70 minuter och 

handlade om bland annat människans immunförsvar. Läraren hade till en början en 

genomgång på just immunförsvaret i cirka 20 minuter för att sedan låta eleverna arbeta själva 
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eller tillsammans resterande tid av lektionen med instuderingsfrågor inför ett kommande prov 

som de skulle ha.  

 Lärare C undervisade i kursen Naturkunskap 1a1 och höll i en lektion på 90 

minuter vid observationstillfället. Under lektionen höll läraren i en genomgång om ozon och 

miljögifter i cirka 20 minuter samt lät eleverna arbeta självständigt med frågor i deras 

läroböcker resterande del av tiden. Eleverna fick även en rast på 15 minuter vid lektionens 

mitt.  

 Lärare D undervisade i kursen Naturkunskap 1a1 vid observationstillfället och 

höll i en lektion på 80 minuter. Under denna lektion undervisade hen i droger och beroende 

där hen började lektionen med en genomgång på lite mindre än 30 minuter varav eleverna 

sedan fick se två filmer inom ämnet de sista 50 minuterna. Däremot bestod dessa 50 minuter 

även av en rast på lite mer än fem minuter mellan filmerna.  

 

4.4 Analysmetod  
Analysen skapades utifrån Reeve och Jangs (2006) autonomistödjande och icke 

autonomistödjande beteenden som användes till observationsprotokollet. Till dessa skapades 

egna krav och exempel. Dessa användes för att operationalisera beteendena och för att lättare 

knyta ett påstående och situation till uppförandet. Resultatet kom sedan att presenteras i form 

av diagram.  

Beteenden, en kort förklaring utifrån Reeve och Jangs artikel till varje, de 

egenskapade kraven och exemplen följer i Tabell 1.  

 
Tabell 1. Förklaring, krav och exempel för varje beteende.  

 

1. Offering encouragements 

Offering encouragements kan översättas till ”beröm som återkopplingsmetod eller av 

uppmuntran” på svenska. Denna punkt är en sammanslagning av två autonomistödjande 

beteenden från Reeve och Jang (2006) som de kallar för ”Praise as informational feedback” 

och ”Offering encouragements”. Det förstnämnda beteendet berör lärarens sätt att ge positiv 

feedback till eleven. Det sistnämnda beteendet visar på lärarens sätt att uppmuntra eleven i 

dess arbete. Dessa båda yttrandena från läraren ansågs vara så pass närliggande varandra att 

de slogs ihop i detta arbete. De ansågs båda innebära att läraren ger uppmuntran till eleven i 

form av positiv feedback för någonting som eleven har gjort. Kraven har skapats för att 

beteendet berör tillfällen då läraren stöttar eleven i dennes inlärning genom att ge bekräftelse 

på att eleven tänker i rätt bana eller för att få eleven att fortsätta vara engagerad i sitt arbete. 
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Meningar där läraren svarar t.ex. ”ja, precis” för att eleven t.ex. sagt vilken sida i boken de 

ska läsa på har inte tagits i räkning då svaret på frågan inte har med elevens inlärning att göra, 

utan endast att ge instruktioner. 

 Krav: 

1.1 Läraren ger beröm för elevens inlärning. 

1.2 Punkt 1.1 får inte ske i samband med att eleven följer lärarens instruktioner då detta är en 

form av yttre motivation istället för en inre (se Bilaga 3).  

1.3 Läraren försöker få eleven att bibehålla sitt engagemang för någonting med hjälp av 

positiv återkoppling.  

 Av dessa krav krävs det att antingen punkt 1.1 tillsammans med 1.2 eller att 

punkt 1.3 är uppfyllda för att en situation ska räknas till detta beteende.  

 Exempel:  

- Läraren svarar: ”ja, precis” efter att ha fått en fråga om ämnesinnehållet som denne just gick 

igenom på tavlan.  

- Läraren svarar med meningar så som ”du har nästan löst det” när eleven har fastnat med en 

uppgift.  

 I det första exemplet ovan visar läraren att eleven har förstått ämnesinnehållet 

rätt genom att svara jakande på elevens fråga. Därmed uppfyller exemplet punkt 1.1 samt 

punkt 1.2 av kravspecifikationerna. I det andra exemplet försöker läraren hjälpa eleven att 

behålla engagemanget för uppgiften genom att ge denne positiv återkoppling på dennes arbete 

än så länge. Därmed uppfyller exemplet kravet för punkt 1.3 ovan.  

 

 2. Offering hints 

Offering hints kan översättas till ”erbjuder tips” på svenska. Med detta autonomistödjande 

beteendet menas att läraren hjälper eleven på traven när denne verkar ha fastnat i sitt 

tänkande. Här är det viktigt att tänka på att läraren inte får ge eleven det rätta svaret på en 

gång. Meningen med beteendet är att eleven ändå ska kunna använda sig utav sina tidigare 

kunskaper för att lösa problemet så att denne får tänka efter själv (Reeve & Jang, 2006).  

 Krav: 

2.1 Läraren förenklar frågan/uppgiften när eleven verkar ha fastnat i sitt tankesätt, inte 

förklarar. 

 Exempel: 

- Läraren säger: ”problemet liknar problemet med förra frågan, läs den och fundera lite på hur 

de hänger ihop” när en elev har fastnat på en fråga.  
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- Läraren frågar: ”Kommer ni ihåg vilka organeller som finns i en växtcell?” när denne vet om 

att eleverna har lärt sig detta tidigare. Om ingen elev svarar kan läraren fortsätta med till 

exempel: ”En organell innehåller ämnet som gör växten grön, klorofyll. Vad heter organellen 

som innehåller klorofyll?” 

 I det första exemplet ovan använder läraren sig av att eleven har löst och förstått 

föregående fråga för att denne sedan ska kunna använda sig av det denne har lärt sig för att 

lösa kommande fråga. Därmed hjälper läraren eleven på traven utan att ge det rätta svaret, 

läraren förenklar därmed frågan och får eleven att tänka i nya banor och därför uppfylls kravet 

för beteendet. I det andra exempel sker samma sak. Läraren använder sig utav att eleverna har 

tidigare kunskaper om cellens uppbyggnad och efter att denne inte fått ett svar på första 

frågan så förenklar läraren frågan genom att utveckla den och låta eleven se på frågan från ett 

annat perspektiv, därför uppfylls kravet.  

 

 3. Being responsive to student-generated questions or experiences 

Being responsive to student-generated questions or experiences kan översättas till “är 

mottaglig för elevers frågor eller upplevelser” på svenska. Även detta autonomistödjande 

beteende är hopslagen från två originalbeteenden av Reeve och Jang (2006) som de har valt 

att kalla för ”Being responsive to student-generated questions” och ”Communicating 

perspective-taking statements”. Då det förstnämnda beteendet handlar om hur läraren svarar 

instämmande på en elevs fråga och den sistnämnda om hur läraren svarar instämmande på en 

elevs upplevelse så har jag valt att kombinera dessa två. Detta för att båda punkterna tar upp 

hur läraren håller med eleven och visar empati för dennes åsikt eller upplevelse.  

 Krav:  

3.1 Läraren uttrycker att denne håller med en elevs upplevelse, fråga eller åsikt. 

3.2 Läraren svarar eleven med empati för dennes upplevelse eller åsikt.  

 För detta beteende krävs att antingen punkt 3.1 eller punkt 3.2 uppfylls, inte 

båda två.  

 Exempel: 

- Läraren svarar: ”Du har rätt, det är en svår uppgift” efter att en elev uttryckt att en uppgift är 

svår att lösa. 

- Läraren svarar: ”Jag håller med er” efter att flera elever har sagt att de tycker att 

mobiltelefoner borde bannlysas i klassrummet.  

- Läraren svarar: ”Det har du rätt i, det är andra frågan” efter att en elev har frågat om det är 

andra frågan de ska besvara.  
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 I det första exemplet ovan uppfylls krav 3.2 då läraren uttrycker empati för att 

eleven upplever en uppgift som svår. I det andra och tredje exemplet uppfylls krav 3.1 då 

andra exemplet visar på att läraren instämmer i elevernas åsikter och tredje exemplet på 

instämmandet av elevens fråga. 

 

 4. Uttering solutions/answers 

Uttering solutions/answers kan översättas till ”uttalar lösningar/svar” på svenska. I motsats 

till ”offering hints” så innebär detta icke autonomistödjande beteende att läraren inte ger 

eleven en chans att själv komma på det rätta svaret på någonting (Reeve & Jang, 2006), alltså 

ges kanske inte möjligheten att eleven lär sig att lära sig själv. Denna punkt syftar på att 

läraren ger eleven det rätta svaret utan att låta denne tänka efter själv först.  

 Krav: 

4.1 Läraren ger eleven svaret på frågan utan att denne själv har fått tid att besvara den.  

 Exempel: 

- Läraren ställer frågan: ”Varför är växthuseffekten bra för våran planet?” under en 

genomgång och besvarar själv frågan direkt efter att den är ställd genom att säga ”för att den 

ser till att vår planet inte blir för kall för oss levande varelser att bo på”.  

 Exemplet ovan faller in under kravet för beteendet ovan för att läraren direkt 

efter att ha ställt frågan själv besvarar den. Alltså har inte eleverna fått tid till att bearbeta 

frågan och fundera på ett möjligt svar. 

 

 5. Uttering directives/commands 

Uttering directives/commands kan översättas till ”yttrar direktiv/ordrar” på svenska. Detta 

icke autonomistödjande beteende syftar till uttalanden där läraren använder verb så som 

”gör”, ”flytta”, ”lägg”, ”vrid” och så vidare för att ge eleven en form av direktiv (Reeve & 

Jang, 2006). Det har tolkats som att eleven tvingas lyda läraren eller riskera negativ 

uppmärksamhet från denne.  

 Krav: 

5.1 Verb så som ”gör”, ”flytta”, ”lägg”, ”vrid” och så vidare används utan en artig fras så som 

”är du snäll” eller liknande.  

 Exempel: 

- Läraren säger: ”Lägg undan telefonerna”. 

- Läraren säger: ”Gör som jag säger”. 

- Läraren säger: ”Lös de där uppgifterna innan du går vidare med nästa”. 
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 Alla dessa exempel ovan använder sig utav olika former av verb för att uttrycka 

en önskan hos läraren att eleven gör som denne säger. På grund av detta stämmer de in på 

kravet och passar till beteendet.  

 

 6. Asking controlling questions 

Asking controlling questions kan översättas till ”ställer styrda frågor” på svenska. Med detta 

icke autonomistödjande beteende menas att läraren ger direktiv till eleven i form av en fråga. 

Direktivet är formulerat som en fråga och med samma intonation som en fråga, trots att 

meningen bakom frågan inte är att ge en valmöjlighet till eleven (Reeve & Jang, 2006).  

 Krav: 

6.1 Lärarens uttalande är formulerat som en fråga. 

6.2 Betydelsen bakom frågan är egentligen att ge en instruktion till eleven. 

 Här krävs det att båda kraven är uppfyllda för att ett påstående ska passa in på 

beteendet.  

 Exempel: 

- Läraren säger: ”Lägger du bort telefonen är du snäll?”.  
 Exemplet ovan uppfyller kraven för att läraren har formulerat meningen som en 

fråga, vilket uppfyller punkt 6.1, samtidigt som läraren egentligen inte förväntar sig ett svar 

på frågan utan istället att eleven utför en handling, vilket uppfyller krav 6.2.  

 

4.4.1 Transkribering 

Vid analysering av data har jag utgått ifrån de inspelade ljudklippen och kraven för varje 

beteende. Först transkriberades allt som sades under inspelningarna, även skratt och 

lyssnandeljud, så som ”aha”, ”mhm” och liknande, togs med och dokumenterades i fyra 

dokument för var sin observation. Sedan jämfördes transkriberingen med kraven för varje 

beteende. De relevanta delarna klipptes in i ett nytt dokument där varje uttalande fick varsin 

siffra beroende på vilket beteende det stämde in på. Uttalandena fick även en och samma 

bokstav för att visa vilken lärare som hade uttalat sig under observationen. Alltså fick ett uttal 

som tillhörde beteendet Offering encouragements siffran 1 samt bokstav B ifall det var lärare 

B som hade uttryckt sig. Även en kort förklaring av situationen kring uttalandet skrevs ner i 

det nya dokumentet när det var möjligt att höra hela situationen. Dessa uttalanden jämfördes 

sedan med observationsprotokollet (Bilaga 1) för att se till så att alla observationstillfällen av 

vardera beteende noterats korrekt, om inte så justerades protokollets data. Data från 

observationsprotokollet sammanställdes sedan i en tabell för att besvara den första 
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frågeställningen – hur frekvent autonomistödjande och icke autonomistödjande beteenden 

används bland de observerade lärarna. Det slutgiltiga dokumentet användes för att besvara 

den andra frågeställningen – på vilket sätt de observerade lärarna skapar ett klassrumsklimat 

med hjälp av autonomistödjande beteenden. 

 

4.4.2 Analysexempel   

I denna del presenteras exempel på beteenden som observerats samt hur de har analyserats 

och sorterats in i de olika autonomistödjande eller icke autonomistödjande grupperingarna. Ett 

exempel till varje beteende tas upp.  

 

 ”Lärare - Är det någon som vet vad ozon är för någonting? 

Elev – Ett lager. 

Lärare – Ett lager, ja det brukar man kunna säga, att det är ett lager.” 

 

I exemplet ovan uppvisas ett tillfälle under en av observationerna då en naturkunskapslärare 

ställer en fråga till eleverna och får ett svar. Läraren väljer sedan att bekräfta elevens svar 

genom att ge positiv feedback i form av ett jakande svar. Läraren bekräftar alltså att eleven 

har förstått vad ozon är för någonting och därmed uppfylls kraven 1.1 samt 1.2 för beteendet 

Offering encouragements.  

 

”Lärare - Kommer ni ihåg vad han jämförde… att man var som ungdom? (Ingen 

elev svarar) Vad han jämförde det med? Hjärnans utveckling i tonåren? (Ingen 

elev svarar) Han jämförde det med att ha en bil, vad var det för speciellt med 

den där bilen?  

Elev – De hade typ inga bromsar.  

Lärare – Den hade fungerande gassystem men ingen broms. Så det var det han 

jämförde med. ” 

 

I exemplet ovan har eleverna precis fått se en film om hur hjärnan fungerar när man är 

tonåring som de sedan diskuterade kring. I exemplet frågar läraren eleverna om de kom ihåg 

vad personen i filmen jämförde tonårshjärnan med men får till en början inget svar från dem. 

Då väljer läraren att förenkla och förklara frågan ytterligare genom att ge ledtrådar till vad 

personen i filmen sa istället för att ge eleverna svaret. Då uppfylls alltså kravet 2.1 för 

beteendet Offering hints och detta exempel sorterades till att tillhöra det beteendet. 
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 ”Lärare - Nej det där vita det är luft. 

Elev – Luft? 

Lärare – Fast man inte tror det. Det kan alltså vara luft.” 

 

I exemplet ovan genomför en elev en mikroskopering och denne frågar läraren om hen har 

hittat en cell i mikroskopet. Efter att läraren har svarat att så inte är fallet så uttrycker eleven 

sig i likhet med att denne inte kan tro att det är luft hen ser i mikroskopet och inte en cell. Hen 

gör detta i form av intonation, som inte kan avläsas endast med detta exempel utan även med 

hjälp av deras inspelade röster. Eftersom läraren väljer att hålla med eleven i dennes uttryck 

så uppfylls kravet 3.1 för beteendet Being responsive to student-generated questions or 

experiences. 

 

”Lärare - Men man har sett att de (miljögifter) är mycket farligt för 

vattenlevande organismer. Och då tänker vi så här: ja men små vattenlevande 

organismer, det bryr väl inte mig, eller? För när är vi vattenlevande? Jo när vi 

ligger i mammas mage.” 

 

I exemplet ovan så utför läraren en monolog framför eleverna. Läraren ställer flera frågor och 

ger därmed intrycket att denne bjuder in eleverna att svara. Däremot besvarar läraren själv 

frågorna innan eleverna har fått tid att göra det, vilket uppfyller krav 4.1. Därför faller detta 

exempel in under beteendet Uttering solutions/answers.  

 

 ”Lärare - Bort med telefonerna och jobba utav bara den nu grabbar.” 

 

I exemplet ovan använder sig läraren av verbet jobba för att ge eleverna instruktioner, vilket 

uppfyller krav 5.1 för beteendet Uttering directives/commands. 

 

”Elev – Nu kan vi jobba.  

Lärare – Mm. Då kan ni diskutera de här frågorna, eller hur?” 

 

Exemplet ovan är formulerat som en fråga, vilket stämmer in på krav 6.1. Dessutom är 

lärarens påstående inte utformat för att fråga eleverna om de är villiga att diskutera frågorna, 

som det kan verka, utan att indirekt säga till eleverna att diskutera. Därför passar exemplet 

även in på krav 6.2 för beteendet Asking controlling questions.  
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4.4.3 Bortvalda situationer 

Ett flertal påståenden har valts bort i detta arbete på grund av olika anledningar. Under följer 

några situationer med påståenden som har varit svåranalyserade men som tillslut valts bort 

samt en förklaring till varför.  

Situationer där läraren har svarat jakande till ett påstående skulle vanligtvis ha 

sorterats in under beteende 1 om Offering encouragements. Däremot har det förekommit 

situationer då svarets faktiska betydelse kan ifrågasättas och därför har jag valt att inte 

använda mig utav dessa påståenden, som under:  

 

”Elev – Det känns som att det är mycket mindre fiskar nu än vad det var förut. 

Lärare – Ja. Det är…” 

 

I denna situation är det oklart ifall läraren svarar ja till att det faktiskt är mindre fiskar än vad 

det har varit tidigare, vilket skulle passa in i beteendets krav, eller om denne svarar jakande 

till elevens upplevelse av det, vilket möjligtvis skulle passa beteendet Being responsive to 

student-generated questions or experiences. Därför användes inte detta påstående i analysen.  

Ett annat scenario som kunde ha passat in på beteende nummer 4, Uttering 

solutions/answers, var detta då läraren svarar på sin egen fråga snabbt efter att den är ställd:  

 

”Lärare – Det innebär att ozonet aldrig försvinner i ozonlagret. I den naturliga 

processen. Hur kommer det sig då att man hör hela tiden att ozonlagret minskar 

då? [Väntar i tre sekunder] Det finns något som heter freoner.”  

 

I exemplet ovan får eleverna chans att svara på frågan innan läraren själv väljer att besvara 

den. Pausen är inte särskilt lång, endast tre sekunder, men det ges möjlighet att besvara frågan 

och därför har jag valt att inte ta med detta scenario i analysen. 

 Ett påstående så som ”Lägger du bort telefonen”, utan intonationen av en fråga, 

från lärarens håll skulle kunna passa in i två olika icke autonomistödjande beteenden, Uttering 

directives/commands och Asking controlling questions. Detta eftersom Uttering 

directives/commans kräver att läraren använder sig av ett verb för att ge eleven ett direktiv 

och Asking controlling questions kräver att direktivet är format som en fråga. Då påståendet 

är formulerat som en fråga stämmer den inte in på kraven för beteendet Utterin 

directives/commands. Däremot har påståendet inte intonationen som en fråga, vilket gör att 

det heller inte passar in på det andra beteendet.  

 



 19 

 

 

  



 20 

5. Resultat  
I denna del presenteras det analyserade resultatet från de observerade lektionerna. Först 

presenteras data som besvarar forskningsfråga 1, sedan presenteras data som besvarar 

forskningsfråga 2. Efter varje forskningsfråga följer även en sammanfattning som summerar 

det presenterade resultatet.  

 

5.1 Hur frekvent används autonomistödjande och icke autonomistödjande 

beteenden av naturkunskapslärarna under de observerade lektionerna?  
Frågan syftar till att ta reda på hur ofta autonomistödjande och icke autonomistödjande 

beteenden uppvisas av naturkunskapslärare i praktiken, om alls. Genom att ta reda på hur ofta 

dessa beteenden uppvisas i klassrumssituationer kan man få en större förståelse av hur några 

naturkunskapslärare som är aktiva idag motiverar sina elever. Utifrån detta kan man därefter 

dra slutsatser om huruvida dessa observerade lärares sätt att undervisa hjälper elever att 

utveckla autonomi eller inte.  

Till en början presenteras varje lärares användande av beteendena enskilt, från 

Lärare A till Lärare D, i form av diagram. I figurerna är de tre autonomistödjande beteendena 

överst, i grön färg, och de tre icke autonomistödjande beteendena underst, i röd färg.  

 

 
Figur 1. antal observerade beteende för Lärare A under dennes lektion. 

 

Det som går att utläsa från figur 1 är att det förekom flest tillfällen då beteendet Uttering 

directives/commands användes av Lärare A men att även beteendena Offering 
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encouragements och Being responsive to student-generated questions or experiences förekom 

i större skala jämfört med de andra tre. Dessa förekom endast en gång vardera förutom 

beteendet Offering hints som aldrig observerades. Sammanlagt förekom det fler tillfällen då 

Lärare A uppvisade ett autonomistödjande beteende än ett icke autonomistödjande beteende. 

Detta eftersom de tre översta, gröna, beteendena i diagrammen är autonomistödjande och de 

tre understa, röda, är icke autonomistödjande, vilket gör att summan av de autonomistödjande 

beteendena blir 27 och de icke autonomistödjande beteendena blir 17.  

 

 
Figur 2. Antal observerade beteenden för Lärare B under dennes lektion. 
 

Det som kan utläsas från figur 2 är att det förekom flest tillfällen då Lärare B använde sig av 

det autonomistödjande beteendet Offering encouragements i sin undervisning. Däremot 

förekom även det icke autonomistödjande beteendet Uttering directives/commands i större 

skala jämfört med övriga beteenden. Lärare B använde sig aldrig av beteendet Offering hints 

under sin lektion. Sammanlagt använde sig Lärare B utav autonomistödjande beteenden vid 

17 tillfällen och icke autonomistödjande beteenden vid 16 tillfällen.  
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Figur 3. Antal observerade beteenden för Lärare C under dennes lektion. 
 

Det som går att utläsa från figur 3 är att Lärare C uppvisade flest tillfällen då hen använde sig 

av det autonomistödjande beteendet Offering encouragements samt att beteendet Offering 

hints endast förekom en gång under lektionen. Totalt sett använde Lärare C sig av icke 

autonomistödjande beteenden vid fler tillfällen än vad hen använde sig utav 

autonomistödjande beteenden. Detta för att den totala summan av autonomistödjande 

beteenden avläses till 23 medan summan av de icke autonomistödjande beteendena är 25.  

 

 
Figur 4. Antal observerade beteenden för Lärare D under dennes lektion. 
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Det som går att utläsa från figur 4 är att Lärare D använde sig av det autonomistödjande 

beteendet Offering encouragements vid flest tillfällen samt att varken beteendet Being 

responsive to student-generated questions or experiences, Uttering directives/commands eller 

Asking controlling questions demonstrerades under lektionen. Antal tillfällen som beteendet 

Offering hints och beteendet Uttering solutions/answers uppvisades var färre än Offering 

encouragements. Sammanlagt använde Lärare D sig av fler autonomistödjande beteenden än 

vad hen använde sig utav icke autonomistödjande beteenden. Detta för att summan av de 

autonomistödjande beteendena är 17 medan de icke autonomistödjande beteendena endast 

observerades två gånger, i form av Uttering solutions/answers.  

 

5.1.1 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar resultatet att Lärare A uppvisade nästan varje beteende minst en 

gång och att denne demonstrerade autonomistödjande beteenden vid tio tillfällen fler än vad 

denne demonstrerade icke autonomistödjande beteenden. Lärare B visade på ett 

autonomistödjande beteende mer än icke autonomistödjande beteende och använde sig utav 

alla de observerade beteendena minst en gång under lektionen förutom beteendet Offering 

hints. Lärare C använde sig utav alla de observerade beteendena minst en gång under 

lektionen men flest icke autonomistödjande beteenden observerades, två gånger fler än de 

autonomistödjande. Lärare D demonstrerade inte tre av de sex beteendena, både 

autonomistödjande och icke autonomistödjande beteenden, en enda gång under lektionen. 

Däremot observerades 15 fler autonomistödjande beteenden än icke autonomistödjande under 

dennes lektion.  

 

5.2 Om autonomistödjande beteenden används, i vilka situationer används 

autonomistödjande beteenden av de observerade naturkunskapslärarna? 
Frågan syftar till att ta reda på hur autonomistödjande beteenden används av 

naturkunskapslärare. Genom att besvara frågan kan man få en större förståelse för i vilka 

situationer lärare kan använda sig utav autonomistödjande beteenden för att bidra till att 

utveckla elevers autonomi. Utifrån detta kan man sedan diskutera huruvida de observerade 

lärarnas sätt att undervisa påverkade resultatet. I denna del presenteras tillfällen då varje 

enskild lärare använde sig utav autonomistödjande beteenden under sina lektioner.  

Under Lärare As lektion i kursen Naturkunskap 2 höll Lärare A i en kortare 

repetition om cellens uppbyggnad samt tillät eleverna titta på växt- och djurceller i 
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mikroskop. Under sin lektion använde Lärare A sig av alla beteenden enligt figur 1 ovan 

förutom Offering hints. De autonomistödjande beteenden som förekom var Offering 

encouragements och Being responsive to student-generated questions or experiences. Lärare 

A använde beteendet Offering encouragements mestadels i situationer som nedan:  

 

”Lärare – Kommer ni på någon annan del eller kommer ni på vad ribosomer har 

för funktion? 

Elev – Mitokondrier? 

Lärare – Mitokondrier, en annan organell. Bra.” 

 

I det observerade tillfället ovan pratar Lärare A i sin genomgång om cellens olika delar och 

vad de har för uppgift. Ett flertal andra tillfällen då beteendet observerades skedde under 

samma förutsättningar som detta, då läraren ställde en fråga till eleverna och sedan bekräftade 

elevens inlärning genom att svara jakande och positivt på elevens svar. Andra tillfällen som 

beteendet uppvisades skedde i samband med att eleven ställde en fråga som Lärare A sedan 

besvarade jakande på för att visa eleven att denne hade förstått rätt.  

 Lärare A använde sig av det autonomistödjande beteendet Being responsive to 

student-generated questions or experiences vid 13 tillfällen enligt figur 1. Beteendet 

observerades oftast i situationer som denna: 

 

” Elev – Det här är bara en bubbla i färgämne.  

Lärare – Det är en bubbla i färgämne. Helt rätt. Ja.  

Elev – Men gud vad tråkigt.  

Lärare – Ja det var det. Ni hade hoppats på en sån här amöba som tar över.” 

 

I situationen ovan konstaterar en elev att hen observerar en luftbubbla i dennes mikroskop, 

varpå eleven uttrycker att det var tråkigt att se det. Lärare A väljer då att svara medhållande 

på elevens upplevelse. Majoriteten av de observerade tillfällena skedde i liknande situationer, 

då eleven gav ett påstående som läraren instämde med.  

 Under Lärare Bs lektion i kursen Naturkunskap 2 höll hen i en genomgång om 

immunsystemet samt lät eleverna arbeta själva eller i grupp med instuderingsfrågor inför ett 

kommande prov. Enligt figur 2 använde Lärare B sig av två av de tre autonomistödjande 

beteendena, Offering encouragements och Being responsive to student-generated questions or 

experiences. Lärare B använde sig av det förstnämnda beteendet främst i situationer som 

denna:  
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 ”Elev – Är det därför man bara typ såhär eh… blir sjuk av vattkoppor en gång? 

Lärare – Ja, precis. Det är exakt därför. För då har vi det här… då kan det för… 

immunförsvaret sätta igång jättesnabbt då eftersom det finns antikroppar emot.” 

 

I situationen ovan får Lärare B en fråga av eleven där denne ber Lärare B att bekräfta att 

minnesceller är det som gör att immunsystemet snabbare kan återhämta sig efter att man blivit 

sjuk en andra gång av samma virus. Lärare B svarar jakande på elevens påstående och visar 

därmed eleven att denne lärt sig rätt. Alla andra observerade tillfällen då detta beteende 

uppstod skedde i liknande situationer, efter att en elev ställde en fråga om ämnesinnehållet. 

Det andra autonomistödjande beteendet observerades i lite olika situationer i klassrummet. Ett 

exempel var detta:  

 

”Elev – Ska vi kunna det där, alltså? 

Lärare – Eh, njae. Ja, men vi… vi tittar lite grann på det här… den är ju… ser ju 

väldigt hemskt komplicerad ut den här bilden och det går inte att lära sig 

utantill, det gör det ju inte. Så att, men vi bara kikar på delar först då av det här 

och så tittar vi här.” 

 

I situationen ovan uttrycker eleven som ställer frågan oro för att den information som Lärare 

B tar upp i sin genomgång är för omfattande. Lärare B identifierar denna oro och väljer att 

bemöta den genom att bland annat bekräfta att det är svårt att lära sig ämnesinnehållet utantill. 

Ett annat tillfälle som beteendet observerades var i slutet av lektionen då Lärare B talade till 

hela klassen och då valde att uppmärksamma elevernas oro inför de omfattande 

instuderingsfrågorna. Ytterligare tillfällen då beteendet observerades skedde i samband med 

att Lärare B hjälpte elever under den egna studietiden och då förklarade för eleven att hen 

förstod att ämnesinnehållet var komplicerat samt att det var mycket att lära sig.  

 Under Lärare Cs lektion i kursen Naturkunskap 1a1 valde hen att ha en 

genomgång om ozon och miljögifter samt lät eleverna göra instuderingsfrågor i sina 

läroböcker. Enligt figur 3 använde sig Lärare C av alla de autonomistödjande beteendena 

minst en gång under lektionen. De flesta tillfällen som beteendet Offering encouragements 

observerades skedde i likhet med denna situation: 

 

 ”Elev – Vad är ozon? Jag vill ju skriva typ lager.  

Elev 2 – Ja, det är ett lager.  
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Lärare – Ja, det gick vi igenom idag. 

Elev – Syreatomer.  

Lärare – Ozon, ja. Består av tre syreatomer kan man säga, ja.  

Elev – De skyddar oss från UV-ljus.  

Lärare – Mm. 

Elev 2 – Tre syreatomer 

Lärare – Mm.” 

 

I situationen ovan ger Lärare C positiv feedback upprepade gånger genom att svara Mm till de 

två elever som är delaktiga i diskussionen och ställer frågor. Alla tillfällen som beteendet 

observerades skedde antingen i anslutning till att Lärare C var den som ställde en fråga till en 

eller flera elever eller till att Lärare C besvarade en fråga eller kommentar som hen fick från 

eleverna. Den enda gång som beteendet Offering hints observerades skedde i denna situation: 

 

 ”Lärare – Lägesenergi och så rörelseenergi. Vad händer mer då? 

Elev – Touch, den touchar.  

Lärare – Ja fast det blir nog inget mer än det tar stopp. Men det kommer 

någonting av att det rör sig och att det sker energiomvandlingar.  

Elev – Friktion.  

Lärare – Nej det var inte direkt friktion jag tänker på. Varje energiomvandling 

ger en rest…  

Elev – Det ger ju en… Jag har det inte.  

Lärare – Om vi tittar här i början på kapitlet, jag ska bara se vart det långt bort. 

Här har vi (pekar i boken).” 

 

I situationen ovan försöker en elev besvara frågan om vilka energiomvandlingar som sker när 

en boll faller mot golvet och har i början av detta citat tagit upp två energiformer som sker. 

Lärare C försöker då hjälpa eleven att tänka ut de andra formerna av energi som sker genom 

att ge eleven en ledtråd. När detta inte verkar fungera så går hen över till att visa var i boken 

som eleven kan läsa mer om ämnet. De tillfällen som beteendet Being responsive to student-

generated questions or experiences observerades under lektionen skedde under liknande 

förutsättningar som detta: 

 

 ”Lärare – Går det bra? 

Elev – Nej, det går inte bra.  
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Lärare – Nähä, vad är det för fråga då?  

Elev läser upp frågan (otydligt). 

Lärare – (Mumlar)… och tillför energi. Ja, den var ju knepig fråga.” 

 

I situationen ovan har Lärare C uppfattat att en elev behöver hjälp. Eleven uttrycker att det 

inte går bra med skolarbetet och efter att ha fått frågan uppläst till sig förstår Lärare C varför 

eleven upplever att det är svårt att komma vidare. De övriga situationer som beteendet 

observerades skedde alltid efter att läraren ställt en fråga till eleverna och därefter svarar 

medstämmande på elevens upplevelse eller påstående. 

 Under Lärare Ds lektion i kursen Naturkunskap 1a1 höll hen i en genomgång 

om droger och beroende samt visade två filmer om ämnet. Av de autonomistödjande 

beteendena visade Lärare D endast upp situationer då Offering encouragements eller offering 

hints kunde observeras. Det förstnämnda beteendet observerades i situationer som denna: 

 

 ”Lärare – Kan man bli beroende av allt?  

Elev – Det känns som det.  

Lärare – Känns som det, okej.  

Elev – Sex.  

Lärare – Sex, kan man bli beroende av.” 

 

I situationen ovan har Lärare D en genomgång och under denna ställer hen frågor till 

eleverna. Efter att eleverna besvarar frågan ger Lärare D positiv feedback genom att upprepa 

deras svar och bekräfta deras inlärning. Alla andra tillfällen då beteendet observerades skedde 

i samband med att Lärare D ställde en fråga till eleverna. De tillfällen som beteendet Offering 

hints observerades skedde i liknelse med detta tillfälle: 

 

”Lärare – Samt, även en annan sak som man ofta åker dit för med rattfylla! Vet 

ni vad det är? Någon som kan komma på? 

Elev – När du är ungdom? Eller vad då? 

Lärare – Nej. Om jag har festat på fredagen och så tar jag bilen på lördagen.  

Elev – Och du vet inte hur länge… man är inte medveten om hur länge… 

Lärare – Precis.” 

 

I situationen ovan ställer Lärare D en fråga till eleverna under dennes genomgång. När läraren 

uppfattar att eleverna antingen inte förstår frågan eller kan besvara den så förenklar hen 
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genom att ge en ledtråd till vad hen söker för svar. De tillfällen som det autonomistödjande 

beteendet observerades under lektionen skedde alla under samma förutsättningar, Lärare D 

ställde en fråga till eleverna som denne sedan förenklade. 

 

5.2.1 Sammanfattning 

Lärare A använde sig av de autonomistödjande beteendena när hen ställde frågor till eleverna, 

fick frågor ställda till sig eller då eleverna uttryckte missnöje över någonting direkt till 

läraren. Lärare B använde sig utav de autonomistödjande beteendena när hen fick frågor 

ställda till sig av eleverna eller när eleverna uttryckte känslor över ämnesinnehållet eller 

instuderingsfrågorna. Lärare C visade upp de autonomistödjande beteendena när hen fick 

frågor ställda till sig eller själv ställde frågor till eleverna. Dessutom uppvisades 

autonomistödjande beteenden när Lärare C försökte hjälpa elever att besvara 

instuderingsfrågor. Lärare D visade på autonomistödjande beteenden efter att hen hade ställt 

frågor till eleverna.  
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6. Diskussion 
I denna avslutande del av studien presenteras först resultatdiskussionen. Vidare presenteras 

metoddiskussionen för att sedan avslutas med förslag på vidare forskning samt slutord för att 

summera rapporten.  

 

6.1 Resultatdiskussion 
I denna del av arbetet förs en diskussion kring det presenterade resultatet fram. Varje 

forskningsfråga diskuteras enskilt för att avslutningsvis summeras till en helhet. 

 

6.1.1 Hur frekvent används autonomistödjande och icke autonomistödjande beteenden 

av naturkunskapslärarna under de observerade lektionerna 

Resultatet visar att tre utav de fyra observerade naturkunskapslärarna visade upp fler 

autonomistödjande beteenden än icke autonomistödjande. Utifrån detta resultat kan man dra 

slutsatsen att autonomistödjande beteenden är vanligare i naturkunskapsundervisningen av 

dessa observerade lärare än icke autonomistödjande. Eftersom flera källor påpekar att lärarens 

undervisning påverkar elevernas motivation och intresse för kursen (Assor, Kaplan, Kanat-

Maymon & Roth, 2005; Oskarsson, 2011) samt att lärare som använder sig utav autonomi i 

sin undervisning får intresserade och motiverade elever gör detta att slutsatser kan dras. 

Eftersom tre av lärarna visade på fler autonomistödjande beteenden än icke 

autonomistödjande beteenden borde detta tyda på att dessa tre observerade lärare har elever 

som, tack vare lärarnas undervisning, har utvecklat autonomi. Däremot stämmer resultatet inte 

med det fakta som bland annat Lyons (2006), Oskarsson (2011) och Potvin och Hasni (2014) 

presenterat - att naturvetenskapliga kurser inte är av intresse för de äldre eleverna. Varför 

detta resultat inte stämmer överens med tidigare forskning kanske kan förklaras utifrån antalet 

tillfällen som beteendet Offering encouragements observerades. Anledningen till att beteendet 

observerades flest gånger totalt kan ha att göra med att det ursprungligen består av två 

beteenden från Reeve och Jang (2006). Alternativt kan det bero på att min tolkning av 

beteendet har varit något frikostig i detta arbete. I studien har situationer där lärare endast 

besvarat en fråga jakande tagits med i resultatet så länge det inte kopplas till instruktioner, 

inte bara då ord så som bra, duktig, snyggt och så vidare varit en del av lärarens uttryck. Om 

detta enstaka beteende skulle ha haft färre observerade tillfällen än vad det har haft i detta 

arbete skulle det leda till att fler av de observerade lärarna visade på fler icke 

autonomistödjande beteenden än autonomistödjande beteenden. Detta skulle därmed stämma 

bättre överens med vad tidigare forskning visar på. 
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Ytterligare en faktor som kan ha påverkat resultatet är hur de uppvisade 

beteendena korrelerar med undervisningen under observationerna. Under Lärare Ds lektion 

exempelvis så hade läraren två filmer som hen visade för eleverna. Eftersom dessa filmer tog 

upp nästan 50 minuter av lektionstiden så gjorde det att data påverkades då ingen interaktion 

mellan lärare och elever skedde under den tiden. Detta ligger troligtvis till grund till varför 

Lärare D aldrig uppvisade några av beteendena – för att det inte fanns tillräckligt med 

interaktiv tid för att observera de.  

Sambandet mellan beteende och undervisning kan ha påverkat resultatet på fler 

sätt. Situationer där läraren till exempel uttrycker att eleverna ska göra någonting i stil med 

kraven för Uttering directives/commands visades i stor skala för Lärare A. Däremot skedde en 

mikroskopering under Lärare As lektion, vilket gjorde att de flesta av uttrycken från läraren 

skedde i situationer då denne uppmanade eleverna att följa instruktioner för laborationen. 

Eftersom uttryck som ”rita av det ni ser”, ”ta ett nytt objektglas”, ”ta en droppe färgämne”, 

”vrid på den här (förstoringen)” och ”leta upp ett ställe där det är mycket hudflagor” var 

väldigt vanliga under lektionen så gjorde det att det enligt resultatet verkar som att Lärare A 

använder sig av ett flertal tillfällen då denne inte uppmanar till autonomi. Däremot är detta 

svårt att undvika med tanke på innehållet i lektionen.  

  

6.1.2 Om autonomistödjande beteenden används, i vilka situationer används 

autonomistödjande beteenden av de observerade naturkunskapslärarna 

Resultatet för forskningsfrågan visar tydligt att de autonomistödjande beteenden som denna 

studie är uppbyggd på har observerats flest gånger i samband med att lärare och elev ställt 

frågor till varandra. Beteendena observerades även i samband med att eleverna uttryckte 

känslor eller upplevelser för läraren. Detta beteende stämmer väl överens med Skaalvik och 

Skaalviks (2016) definition om motivation eftersom de påstår att motivation bygger på de tre 

mänskliga fenomenen kognition, emotion och beteende och att känslor och hur eleven agerar 

utifrån dessa är en del av motivationen. Resultatet om att autonomistödjande beteenden 

uppvisas ofta i samband med att eleverna uttryckte sina känslor och upplevelser för läraren 

kan även tolkas stämma överens med vad Roorda et al. (2011) och Wentzel et al. (2016) kom 

fram till i sina studier. Detta eftersom de påstår att eleverna ökar sina prestationer i ett ämne 

om de upplever att läraren är stöttande. För att ha en ökad prestation krävs att eleven har en 

ökad motivation eftersom definitionen av ordet innebär att ha en anledning att utföra ett arbete 

(Ryan & Deci, 2000b). Med detta menas alltså att elevernas motivation kan öka om läraren är 

stöttande, vilket resultatet i denna studie visar att de observerade naturkunskapslärarna är.  
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Att ställa frågor, speciellt från elevens håll, kan visa på att eleven är nyfiken och 

vill lära sig mer. Niemiec och Ryan (2009) samt Cheon och Reeve (2015) påstår att lärare 

som bygger på bland annat dessa egenskaper – elevers nyfikenhet och intresse – får elever 

som är mer motiverad att lyckas i kursen. Resultatet som presenterats under denna 

forskningsfråga kan därmed tolkas som att genom att få elever att ställa frågor så har man 

hittat ett sätt att få motiverade elever. Dessutom visar studien att lärare bör vara noga med att 

ställa frågor till eleverna, för att få igång en diskussion. Detta är extra viktigt då Lyons (2006) 

visar på att eleverna upplever att de lär sig bättre och får ett större intresse för naturvetenskap 

om de får vara en del av undervisningen. 

Newman (2000) säger att elevernas motivation ökar om läraren kan hjälpa 

eleverna med akademiska problem. Denna studies resultat om att frågor är viktiga för 

motivationen kan ses som att lärare och elever uppmärksammar dessa akademiska problem 

med hjälp av frågor och sedan försöker lösa de tillsammans, vilket då skulle bekräfta resultat 

av Newmans (2000) samt Reeve och Jang (2006). Det senare med tanke på att de presenterar 

att läraren behöver skapa en miljö i klassrummet där motivation kan frodas.  

Med andra ord så har denna studie kommit fram till att det är viktigt för 

elevernas inre motivation att läraren skapar ett klassrumsklimat där det är accepterat och 

uppmuntrat att ställa frågor och att uttrycka sina känslor. Däremot är frågor och känslor 

endast en liten del av vad som påverkar klassrumsklimatet så denna studie kan endast bidra 

lite till hur klassrumsklimatet påverkar motivationen. Om eleverna däremot känner sig 

bekväma nog att skälla frågor och uttrycka sina känslor anser jag att risken bör minska för att 

negativitet för läraren och lärarmiljön uppstår, vilket Assor et al. (2005) varnar för. Negativa 

känslor för läraren och lärarmiljön påverkar motivationen negativt, enligt författarna (Assor et 

al., 2005). Däremot är ett flertal källor eniga om att motivation är ett komplext begrepp som 

innefattar en rad olika fenomen och beror på en rad olika anledningar (Newman, 2000; 

Roorda, Koomen, Spilt, & Oort, 2011; Ryan & Deci, 2000a; Skaalvik & Skaalvik, 2016).  

På grund av vad dessa forskare presenterar kan bristen på motivation för de 

naturvetenskapliga ämnena bero på en rad olika anledningar. Eftersom både Skolverket 

(2011b) och Lavigne, Vallerand, och Miquelon (2007) visar på vikten med de 

naturvetenskapliga ämnena så är en bristande motivation för dessa någonting att se allvarligt 

på. Lärare som undervisar i dessa ämnen behöver därmed en ökad förståelse för problemet 

som finns och få verktyg för att förändra situationen. Denna studie kan därmed bidra till en 

ökad förståelse för inte bara det ointresse som finns för kurserna inom bland annat 

naturkunskap utan även för hur elevers motivation kan påverkas av läraren. Däremot är 

autonomi, och i synnerhet autonomistödjande beteenden, endast en liten del av den stora 
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komplexa definitionen som är motivation och ytterligare forskning måste göras för att säkert 

säga vad som påverkar motivationen och hur lärare inom naturvetenskapliga ämnen kan 

använda sig av denna forskning för att förändra den negativa statistiken. 

 

6.2 Metoddiskussion 
I denna delen av arbetet förs en diskussion om metod och analysval fram.  

 

6.2.1 Datainsamling 

För att kunna besvara syftet och frågeställningarna i detta arbete valde jag att utföra 

observationer under naturkunskapslärares lektioner. Möjligheten att utföra intervjuer istället 

fanns, däremot ansåg jag att risken för att lärarna skulle vilja framstå på ett visst sätt och 

därmed påverka data var för stor. För att öka chansen för att få ett mer sanningsenligt resultat 

valde jag därmed att göra observationer. Eftersom jag inte berättade det fulla syftet för lärarna 

innan observationerna var gjorda är förhoppningen att jag heller inte påverkade resultatet lika 

mycket än om jag hade berättat syftet innan. Däremot finns risken att både lärare och elever 

agerade annorlunda under den lektion jag observerade eftersom de var medvetna om att en 

person satt och observerade under lektionen, vilket kan ha påverkat data. Utifrån denna insikt 

bör jag ha gjort fler observationer av varje lärare i samma klass ett tag innan jag gjorde den 

slutgiltiga observationen.  

Att använda ett protokoll under observationerna var i efterhand inte nödvändigt 

då jag även valde att spela in lektionerna. Protokollets syfte var att besvara den första 

frågeställningen. Däremot kom inspelningarna att användas till detta för att öka studiens 

tillförlitlighet och minimera felkällor. Därför skulle denna studie vara möjlig att utföra utan 

ett protokoll, så länge inspelaren fungerar utan problem. Användandet av en ljudinspelare för 

uppsamling av data kom att bli väldigt viktigt i denna studie. Detta på grund av att jag vid 

flera tillfällen inte hörde vad den observerade läraren sa då denne var på andra sidan 

klassrummet från mig, vilket då underlättades av att jag kunde återgå till situationen tack vare 

inspelningen vid ett senare tillfälle. Om inspelning inte hade varit aktuellt hade mycket data 

gått förlorat i denna studie.  

 

6.2.2 Analys 

För att operationalisera det data som jag hade samlat in valde jag att skapa krav till varje 

beteende för att lättare klassificera dem. Kraven var nödvändiga för att operationalisera 

kvalitativa data som annars kan tas för endast ord och fraser. Dessa krav kom att justeras ofta 
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under arbetets gång, vilket jag anser är positivt då det ledde till att det data jag hade till mitt 

förfogande blev tydligare och lättare att besvara frågeställningarna med. Däremot skedde 

analysering av data utifrån egna tolkningar av dessa krav, vilket gör att data kan komma att 

skilja sig åt beroende på vem som gör undersökningen. Med tanke på att kvalitativa 

undersökningar kräver att forskaren gör egna tolkningar av data är detta ingenting som kan 

kommas förbi i denna studie. Transkribering av inspelningarna var nödvändigt för att göra det 

lättare att gå igenom det data som samlades in och sortera det.  

   

 

6.3 Studiens tillförlitlighet 
Studiens tillförlitlighet anses vara relativt hög då jag till min hjälp har haft en inspelare, vilket 

har gett mig möjligheten att gå igenom resultatet från analysen flera gånger. Eftersom läraren 

som observerades inte var medveten om exakt vad som undersöktes gjorde det även att det 

var troligare att jag fick undersöka lärarna under en standardutformad lektion än om de hade 

varit medvetna om undersökningens fulla syfte. Tillförlitligheten på arbetet har även 

förstärkts utav utformningen av varje beteendes krav, dels för att studien ska vara upprepbar 

för andra samt för att göra det lättare att kategorisera ett beteende. Tack vare inspelningarna 

har det även varit möjligt att justera dessa krav under arbetets gång för att bättre passa 

studien. Däremot sänks tillförlitligheten lite av att kraven är utformade utifrån egna tolkningar 

av Reeve och Jangs (2006) artikel och inte från vetenskapliga definitioner. Om studien 

dessutom hade inkluderat två forskare istället för en så hade tillförlitligheten ökat eftersom då 

två personer kodar data. Om jag även hade frågat lärarna i efterhand om jag förklarat deras 

undervisning korrekt så hade det ökat tillförlitligheten. Dessa sista två exempel är någonting 

som påtänkts efter att studien var utförd. Däremot har jag använt mig utav en väl testad teori 

av Reeve och Jang (2006) samt varit väldigt tydlig med de egna kategoriseringarna av 

beteendena, vilket ökar tillförlitligheten.  

 

6.4 Vidare forskning 
Eftersom denna studie har visat på att motivation är ett väldigt omfattande och komplicerat 

begrepp anser jag att det behövs ytterligare forskning inom ämnet. På grund av denna studies 

begränsning i form av få observerade lärare kan det vara bra att utföra denna studie på nytt 

med ett större antal naturkunskapslärare för att få mer tillförlitliga data. 

Då detta arbete visar på att frågor i klassrummet kan vara en autonomistödjande 

metod anser jag att det kan vara värt att forska vidare kring frågornas betydelse i klassrummet 
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samt vilken typ av frågor som är autonomistödjande och inte. Även hur lärare kan skapa ett 

klassrumsklimat där frågor och känslor uppmuntras vore värdefullt som ytterligare forskning 

för detta arbete. Detta för att denna studie har visat på flera källor som påpekar 

klassrumsklimatets viktiga roll för motivationen.  

  



 35 

7. Referenslista 
Assor, A., Kaplan, H., Kanat-Maymon, Y. & Roth, G. (2005). Directly controlling teacher 

behaviors as predictors of poor motivation and engagement in girls and boys: The role of 

anger and anxiety. Learning and Instruction 15(5): 397-413. 

 

Cheon, S. H. & Reeve, J. (2015). A classroom-based intervention to help teachers decrease 

students’ amotivation. Contemporary educational psychology 40(SI): 99-111. Doi: 

10.1016/j.cedpsych.2014.06.004.  

 

Deci, E. L. & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human 

behaviour. New York: Plenum Press.  

 

Hammar Chiriac, E. & Einarsson, C. (2018). Gruppobservationer – Teori och praktik (3 

uppl.). Lund: Studentlitteratur AB.  

 

Hattie, J. (2008). Visible learning: a synthesis of over 800 meta-analyses relating to 

achievement. London: Routledge. 

 

Hedin, A. (1996). En liten lathund om kvalitativ metod med tonvikt på intervju. Hämtad 2019-

04-13 från https://studentportalen.uu.se/uusp-filearea-

tool/download.action?nodeId=459535&toolAttachmentId=108197  

 

Hendley, D., Stables, S. & Stables, A. (1996). Pupils’ subject preferences at Key Stage 3 in  

South Wales. Educational studies 22(2): 177-186. Doi: 10.1080/0305569960220204 

 

Lavigne, G. L., Vallerand, R. J. & Miquelon, P. (2007). A motivational model of persistence 

in science education: a self-determination theory approach. European journal of psychology 

of education 22(3): 351-369. Doi: 10.1007/BF03173432 

 

Lyons, T. (2006). Different countries, same science classes: students’ experiences of school 

science in their own words. International Journal of science education 28(6): 591-613. Doi: 

10.1080/09500690500339621 

 

Millar, R. (1996). Towards a science curriculum for public understanding. I S. Amos och R. 

Boohan (Red), Teaching science in secondary schools – a Reader. London: RoutledgeFalmer. 



 36 

 

Newman, R. S. (2000). Social influences on the development of children’s adaptive help-

seeking: the role of parents, teachers, and peers. Developmental review 20(3): 350-404. Doi: 

10.1006/drev.1999.0502  

 

Niemiec, C. P. & Ryan, R. M. (2009). Autonomy, competence, and relatedness in the 

classroom – Applying self-determination theory to educational practice. Theory and research 

in education 7(2): 133-144. Doi: 10.1177/1477878509104318. 

 

Osborne, J., Simon, S. & Collins, S. (2003). Attitudes towards science: a review of the 

literature and its implications. Internatlional journal of science education 25(9): 1049-1079. 

Doi: 10.1080/0950069032000032199 

 

Oskarsson, M. (2011). Viktigt – men inget för mig. Ungdomars identitetsbygge och attityd till 

naturvetenskap. Diss., Linköpings universitet.  

 

Potvin, P. & Hasni, A. (2014). Interest, motivation and attitude towards science and 

technology at K-12 levels: a systematic review of 12 years of educational research. Studies in 

science education 50(1): 85-129. Doi: 10.1080/03057267.2014.881626 

 

Reeve, J. & Jang, H. (2006). What teachers say and do to support students’ autonomy during 

a learning activity. Journal of Educational Philosophy 98(1): 209-218. Doi: 10.1037/0022-

0663.98.1.209 

 

Roorda, D. L., Koomen, H. M. Y., Spilt, J. L. & Oort, F. J. (2011). The influence of affective 

teacher-student relationships on students’ school engagement and achievement: a meta-

analytic approach. Review of educational research 81(4): 493-529. Doi: 

10.3102/0034654311421793 

 

Roth, G., Assor, A., Kanat-Maymon, Y. & Kaplan, H. (2007). Autonomous motivation for 

teaching: How self-determined teaching may lead to self-determined learning. Journal of 

Educational Psychology 99(4): 761-774. Doi: 10.1037/0022-0663.99.4.761 

 



 37 

Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2000a). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic 

motivation, social development, and well-being. American Psychologist 55(1): 68-78. 

doi:10.1037/0003-066X.55.1.68 

 

Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2000b). Intrinsic and extrinsic motivations: classic definitions and 

new directions. Comtemporary Educational Psychology 25(1): 54-67. Doi: 

10.1006/ceps.1999.1020 

 

Skaalvik, E. M., & Skaalvik, S. (2016). Motivation och lärande. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Skolverket. (2011a). Läroplan för gymnasieskolan. Hämtad 2019-01-08 från  

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-

gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan 

 

Skolverket. (2011b). Ämne – Naturkunskap. Hämtad 2019-04-30 från 

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-

gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsu

bject.htm%3FsubjectCode%3DNAK%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3  

 

Skolverket. (2018). PISA 2015 – 15-åringars kunskaper i naturvetenskap, läsförståelse och 

matematik. Hämtad 2019-01-09 från 

https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/

55935574/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf3725.pdf?k=3725  

 

Wentzel, K. R., Muenks, K., McNeish, D. & Russel, S. (2016). Peer and teacher supports in 

relation to motivation and effort: a multi-level study. Comtemporary educational psychology 

49: 32-45. Doi: 10.1016/j.cedpsych.2016.11.002 

 

  



 38 

8. Bilagor 

Bilaga 1 Observationsprotokoll 

 
Lärare:  

Lektionstid: 

Klass: 

Kurs:  

Skola: 

 Praise or 

encourage

ments 

 

 

 

1 

Offering 

Hints 

 

 

 

 

2 

Responsive 

to questions 

or 

experiences 

 

 

3 

Uttering 

solutions/ 

Answers 

 

 

 

4 

Uttering 

directives/ 

commands  

 

 

 

5 

Asking 

controlling 

questions  

 

 

 

6 

Totalt 

antal 

observatio

ner 

Antal 

observera

de 

tillfällen 

under 

lektionen 

       

 

 

 

1. Offering encouragements 

2. Offering hints 

3. Being responsive to student-generated questions or experiences 

4. Uttering solutions/answers 

5. Uttering directives/commands 

6. Asking controlling questions 
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Bilaga 2 Mejl till berörda lärare 

Hej!  

Mitt namn är Emma och jag är för närvarande inne på mitt sista läsår på ämneslärarprogrammet mot 
gymnasieskolan vid Umeå universitet. Mina ämnen är engelska och naturkunskap och under denna termin skriver 
jag mitt examensarbete i naturkunskap. Därför hör jag av mig just till dig som är naturkunskapslärare! Det är 
nämligen så att jag skulle vilja observera några gymnasielärare under en naturkunskapslektion för mitt arbete och 
jag vore föreviga tacksam om du ville ställa upp!  

Observationen går till så att du har en liten ljudinspelare på din person som spelar in din röst under lektionen. 
Lektionen går annars till precis så som du planerar att utföra den, utan påverkan från mitt håll. Jag kommer att 
sitta längst bak i klassrummet och inte vara delaktig till den mån det är möjligt utan att föra lite anteckningar. Då 
fokus under observationen ligger på dig så behöver jag ditt godkännande för inspelningen. 

Då det endast är en observation där jag som observerar inte är delaktig så tas ingen tid från planering, andra 
lektioner, möten eller dylikt utan observationen sker under vanlig lektionstid. 

Medverkandet i observationen är helt frivilligt och du har rätt att tacka nej till att delta, samt avbryta observationen 
när som helst. Du kommer att vara anonym. Inspelningen kommer endast jag att ta del av och den kommer att 
förstöras när examensarbetet är över. Om du är intresserad att ta del av arbetet när det är färdigställt så ordnar 
jag det. 

Examensarbetet handlar om hur lärare interagerar med sina elever i ämnet naturkunskap, ytterligare information 
ges gärna i efterhand för att inte påverka data. 

Hör av dig om du är intresserad av att delta! 

Med vänliga hälsningar, 

 

Emma Medin 
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Bilaga 3 Bortvalda beteendetyper för observationsunderlaget 
Dessa beteendetyper valdes bort under skapandet av observationsunderlaget då de upplevdes 

vara mindre troliga att förekomma under en naturkunskapslektion än de utvalda beteendena 

eller för att de kräver att tidtagning sker under observationen, någonting som inte lades fokus 

på. Reeve & Jang (2006) delar in dessa beteenden i två grupper:  

1 = autonomistödjande. 

2 = kontrollerande (denna definition har jag i mitt arbete valt att kalla för icke 

autonomistödjande). 

 

Typ av beteende Anledning till att beteendet inte valdes med 

1. Time listening  Tidtagning krävdes samt inte tydligt hur 

lång tid krävdes för att det skulle räknas som 

autonomistödjande eller inte.  

1. Asking what student wants  Enligt beprövad erfarenhet är det vanligare 

att denna typ av frågor ställs i början av 

varje moment på gymnasienivå och därmed 

krävdes det att jag var närvarande vid 

momentstart, inte vilken lektion som helst. 

1. Time allowing student to work in own 

way  

Samma som för Time listening. 

1. Time student talking  Samma som för Time listening och Time 

allowing student to work in own way. 

1. Seating arrangements Enligt beprövad erfarenhet är det oftast 

valfritt för eleverna att sitta var de vill i 

klassrummet i gymnasieskolan, därför inte 

relevant för detta arbete. 

1. Providing rationales Reeve och Jang (2006) upptäckte att detta 

beteende inte förekom lika ofta som några 

av de utvalda beteendena. 

2. Time teacher talking Samma som för Time listening, Time 

allowing student to work in own way samt 

Time student talking. 
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2. Time holding/monopolizing learning 

materials  

Samma som för Time listening, Time 

allowing student to work in own way, Time 

student talking samt Time teacher talking. 

2. Exhibiting solutions/answers  Då det ansågs troligare att observera 

uttalade lösningar/svar än fysiska 

lösningar/svar så valdes denna bort.  

2. Making should/ought to statements  Jag ville endast använda mig utav en form 

av beteende där läraren ger en “order” och 

då ansågs Uttering directives/commands 

förekomma oftare. 

2. Deadline statements Då denna typ av beteende endast ansågs 

uppstå i slutet av lektioner då eleven frågar 

när de får sluta så ansåg jag att andra 

beteenden kunde komma att observeras 

oftare och därför valdes detta bort.  

2. Praise as contingent reward  Då detta beteende liknar en av de utvalda, 

Praise as informational feedback, valde jag 

att istället använda mig utav andra 

beteenden som fokuserade på andra aspekter 

för att göra en bredare undersökning.  

2. Criticizing the student Då detta beteende kändes som ett självklart 

val för ett icke autonomi-stödjande beteende 

så ansåg jag att det skulle vara mer givande 

för arbetet att fokusera på inte lika självklara 

beteenden. 

 
 
 



 

  

 


