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ABSTRAKT 
Denna studie handlar om elevers intresse för naturvetenskapliga ämnen, och då främst 

biologiämnet. Den svenska läroplanen för gymnasieskolan sägs vila på en demokratisk 

grund. Denna studie visar att detta inte alltid är fallet. Tidigare studier har visat att det 

finns en skillnad i intresse för de olika naturvetenskapliga ämnena, beroende på ditt 

biologiska kön, där kvinnor oftast visade ett större intresse för biologi, och särskilt inom 

de områden som är kopplade till vård, såsom hälsa, skönhet och medicin, medan män 

tenderade att ha ett större intresse för kemi, fysik och teknik (Schreiner & Sjøberg 2010; 

Adolfsson et al. 2011). Denna studie visar ett annat resultat, men detta motbevisar inte 

tidigare forskning. Nästan alla elever i denna studie uttrycker ett intresse för 

människokroppen och dess funktioner. Men anledningen till varför, är inte möjligt att 

klargöra utan vidare undersökning. Som i tidigare studier har denna studie visat att 

elevernas intressen för ett specifikt ämne ökar deras motivation för att lära sig mer om det. 

Denna typ av motivation kallas för inre motivation (Deci & Ryan 2000). Ett av de 

viktigaste resultaten av denna studie är lärarens roll. Denna studie är avsedd att fungera 

som ett verktyg för kunskapsförmedling för lärare i praktiken. Därför är det viktig kunskap 

att en lärares inverkan påverkar studenternas motivation att lära sig om ett specifikt ämne. 

Hur en lärare går till väga för att lära ut ett ämne och lärarens inställning till ämnet eller 

en del av ett ämne kan så småningom påverka den kunskap eleverna tar med sig. 
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1 INTRODUKTION 

”Skolväsendet vilar på demokratins grund” är den första meningen i skolverkets 

läroplan för gymnasieskolan 2011. Detta innebär att alla, både lärare och elever, bör 

ha rätt att påverka vad som ska läras ut inom det område som skall undervisas. 

Dessutom beskrivs det i skolans värdegrund att ”Det är inte tillräckligt att i 

undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värden. 

Undervisningen ska dessutom bedrivas i demokratiska arbetsformer och utveckla 

elevernas förmåga och vilja att ta personligt ansvar och aktivt delta i samhällslivet. 

Elevernas möjligheter att utöva inflytande på utbildningen och att ta ansvar för sina 

studieresultat förutsätter att skolan klargör utbildningens mål, innehåll och 

arbetsformer, liksom vilka rättigheter och skyldigheter eleverna har” (Skolverket 

2011). Detta innebär att eleverna ska få vara med och påverka sin utbildning för att 

denna ska förbereda elever för arbetslivet och ett liv i samhället, utanför skolan, och 

att utbildningen måste anpassas efter varje elev. Det gör att en likvärdig utbildning inte 

innebär en likadan utbildning, utan att alla elever ska förberedas på ett sätt som gör att 

de kan vara delaktiga samhällsmedborgare. 

Till de naturvetenskapliga ämnena hör tre ämnen: kemi, fysik och biologi. Valet av ett 

naturvetenskapligt program i gymnasieskolan innebär att man väljer att läsa dessa tre 

ämnen i olika omfattning beroende på programmets inriktning. Trots att 

gymnasieskolan är ett frivilligt val (Sjøberg & Schreiner 2010), så är 

sammansättningen av de ämnen som ingår i programmet inte frivilligt, vilket 

naturligtvis innebär att elevernas intresse för de olika ämnena varierar. Både TIMSS, 

Trends in International Mathematics and Science Study, och PISA, Programme for 

International Student Assessment, visar en stor sänkning av elevers resultat inom 

naturvetenskapliga ämnen och däribland biologi (Skolverket 2008; 2010). Många 

elever anser idag även att de naturvetenskapliga ämnena är tråkiga (Adolfsson et al. 

2011), vilket skulle kunna bidra till de snabbt sjunkande resultaten eftersom elevers 

intresse för biologi har ett positivt samband med deras prestationer (Randler 2009). 

Med kunskap om att elever har rätt att påverka innehåll och att utbildningen till viss 

del ska individanpassas, fokuserar denna studie på elevers intressen för 

naturvetenskapliga ämnen och i synnerhet vad elever anser vara intressant kunskap 

inom Biologi 1. Detta i tro om att en mer intressebaserad undervisning kan leda till 

ökade resultat i de naturvetenskapliga ämnena. 
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2 BAKGRUND 

2.1 Varför är naturvetenskap viktigt i skolan? 

Enligt Sjøberg (2010) är det bara en liten del av eleverna som väljer att läsa vidare 

inom naturvetenskapliga ämnen. Även Osborne et al. (2003) menar att den litteratur 

som berör elevers intresse för de naturvetenskapliga ämnena pekar mot en minskad 

vidareutbildning inom dessa. Så varför är det då så viktigt att eleverna läser 

naturvetenskapliga ämnen i skolan? 

Naturvetenskapliga ämnen har en viktig plats i skolan och är något som alla elever bör 

ta del av. De kan alltså räknas till en del av elevers allmänbildning. Sjøberg (2010) 

argumenterar för detta med hjälp av fyra argument: ekonomiargumentet, 

nyttoargumentet, demokratiargumentet och kulturargumentet. 

Ekonomiargumentet handlar om samhällelig lönsamhet d.v.s. de naturvetenskapliga 

ämnenas bidragande till en bättre ekonomi på längre sikt. Sjøberg (2010) menar att 

befolkningens utbildningsnivå även är en viktig bidragande faktor i en ökande 

internationalisering och konkurrens med andra länder. Det skulle också kunna vara så 

att människor med tekniska färdigheter är det som behövs i näringslivet, men tekniken 

bygger på en naturvetenskaplig grund, vilket kan rättfärdiga behovet av 

naturvetenskapliga ämnen (Sjøberg 2010).  

Nyttoargumentet handlar om de kunskaper och färdigheter du kan få av 

naturvetenskapliga ämnen som hjälper dig i vardagslivet (Sjøberg 2010). Sjøberg 

(2010) menar att vårt vardagliga liv präglas av vetenskap och teknologi från morgon 

till kväll hela livet ut. Det är då viktigt att få eleverna att förstå detta samband (Sjøberg 

2010). 

Demokratiargumentet går ut på att vi behöver naturvetenskaplig kunskap för att ha en 

fungerande demokrati. Sjøberg (2010) skriver att kunskapen behövs för att förstå 

många av dagens politiska utmaningar. Det är då viktigt att vi förstår vissa 

grundläggande begrepp, teorier och lagar, att vi känner till vetenskapliga metoder och 

processer, samt att vi känner till förhållandet mellan vetenskap, teknologi och samhälle 

för att kunna värdera trovärdigheten i det som sägs. 

Slutligen går kulturargumentet ut på den del av vår gemensamma 

verklighetsuppfattning som naturvetenskapen innebär (Sjøberg 2010). Det behandlar 

även den kulturella bakgrund ämnena får i skolvärlden, där skolan har i uppgift att 

reproducera kunskaper och värderingar som har en central ställning i vår kultur, vilket 

gör att naturvetenskapen blir en del av kulturarvet (Sjøberg 2010). 

Kritiken mot ovanstående argument har bl.a. beskrivits av Wickman & Persson (2008), 

som menar att ekonomiargumentet faller eftersom inte alla skall bli naturvetare. 

Nyttoargumentet fallerar eftersom vi sällan behöver förstå alla tekniska detaljer för att 

kunna använda oss av tekniken som ingår i vår vardag. Resterande argument menar 

författarna kan demonteras genom att man i många fall behöver lita på 

expertkunskaper då vi idag är så specialiserade att det i många fall handlar om att 

bedöma trovärdighet, snarare än att kunna ett ämne eller område. Författarna 

argumenterar istället för vad som definieras som ”scientific literacy”.  

”Scientific literacy innebär att en person kan ställa frågor samt 

finna svar på problem som uppstår ur nyfikenhet över 

vardagsupplevelser. Detta innebär att en person har förmågan att 
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beskriva, förklara och förutsäga företeelser i naturen. Scientific 

literacy förutsätter en förmåga att med insikt kunna läsa 

populärvetenskapliga artiklar och att kunna delta i samtal med 

andra om giltigheten av slutsatserna. Scientific literacy innebär att 

en person kan känna igen bakomliggande naturvetenskapliga 

problem i nationella och lokala beslut och ta ställning på ett 

vetenskapligt och tekniskt kunnigt sätt. En bildad (literate) 

medborgare ska kunna utvärdera värdet av vetenskaplig 

information” (Wickman & Persson 2008 s.160). 

Även om argumenten för varför man från samhällets sida bör läsa naturvetenskap är 

relevanta, är orsakerna till varför elever väljer att läsa eller inte läsa naturvetenskap 

inte lika tydliga. 

2.2 Varför är det svårt för elever att ta till sig just 
naturvetenskap? 

Ovanstående argument om samhällelig lönsamhet och samhällets vilja att utbilda 

folket inom naturvetenskapliga ämnen kanske inte alltid räcker som argument för att 

en elev ska välja att läsa om dessa ämnen, därför tar Sjøberg (2010) även upp den 

personliga nyttan, som handlar om löner och elevernas intresse för att lära sig ett 

särskilt ämne. Kunskapskraven i biologi 1 handlar mycket om att eleven skall kunna 

sätta biologin och dess betydelse i olika sammanhang. Detta skall göras med hjälp av 

vetenskapliga begrepp och teorier. Abell & Lederman (2007) beskriver hur elevers 

tidigare uppfattningar och erfarenheter kan försvåra inlärningen av naturvetenskapliga 

ämnen, eftersom dessa inte alltid stämmer överens och eftersom vardagligt vedertagna 

begrepp som till exempel energi eller ekologiskt finns i flera olika former och inom 

flera olika teorier och lagar. De menar att en individs tidigare erfarenheter har stor 

påverkan på hur denne senare tar till sig kunskap inom ett naturvetenskapligt ämne, 

detta kan vara ord och begrepp som elever använder till vardags men som har en annan 

betydelse inom naturvetenskapen. Detta leder till svårigheter i inlärningen för elever 

med olika erfarenhet av naturvetenskap i vardagen (Abell & Lederman 2007). 

Vetenskapen använder ett svårt språk med många termer och begrepp, som ofta liknar 

varandra men som betyder helt olika saker, det är ett språk som läraren måste förmedla 

till eleven och som eleven måste försöka ta till sig genom att bruka det i sociala 

situationer, både i och utanför klassrummet (Abell & Lederman 2007). Wickman & 

Persson (2015) diskuterar två övergripande mål för naturvetenskap ”introduktion till 

naturvetenskap” och ”lära av naturvetenskap”. Introduktion till naturvetenskap 

handlar om målet att förmedla den kunskap som behövs för vidare studier och arbeten 

som är naturvetenskapligt relaterade (Wickman & Persson 2015). Lära av 

naturvetenskap är ett mål mer inriktat mot livsorienterad naturvetenskap där eleverna 

kan få en direkt nytta av kunskapen, även utan vidare studier. Detta kan handla om 

ämnen som hälsa eller miljövård (Wickman & Persson 2015).  

2.3 Samspelet mellan motivation och intresse 

Många studier visar att intressebaserad undervisning leder till en djupare förståelse 

för, och bättre inlärning av ett ämne (Krapp 2002). Self determination theory (SDT) 

(Deci & Ryan 1985) är en teori som behandlar två olika sorters motivation: inre 

motivation som innebär att man gör något för att det är intressant eller roligt och yttre 

motivation innebär att man gör något för att det leder till t.ex. ett bra betyg eller högre 

lön. Deci & Ryan (2000) diskuterar yttre motivation som något både bra och dåligt. 
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Det kan användas på ett dåligt sätt om det gör att eleven utför arbetet men tycker att 

det är jobbigt och tråkigt, men det kan också användas på ett bra sätt om det leder till 

att eleven ser en egen nytta i uppgiften vilket påverkar den inre motivationen positivt. 

Deci & Ryan (2000) skriver däremot om inre motivation som en naturlig motivation, 

vilken är kritisk för kognitiv, social och fysisk utveckling där elevernas egna intressen 

styr tillväxten av de kunskaper och färdigheter de erhåller. I denna studie är det först 

och främst den inre motivationen som är av störst vikt, då den handlar om elevernas 

intresse för biologi. Men även den yttre motivationen är intressant då olika yttre 

faktorer kan påverka varför eleverna får ett intresse för biologi. 

2.4 Hur ser elevers intresse för de 
naturvetenskapliga ämnena ut? 

Schreiner & Sjøberg (2004) har skapat ett projekt kallat ROSE-projektet där ROSE 

står för the Relevance of Science Education. De har undersökt ungdomars intresse för 

naturvetenskapliga ämnen bl.a. i Sverige. Det författarna kom fram till var att 

ungdomar var positiva till ämnena, men att de ändå var mer skeptiska mot 

naturvetenskapen och teknologin än vuxna. De visade även att flickor tenderade att 

vara mer skeptiska än pojkar (Schreiner & Sjøberg 2010). I studien har de även visat 

att elever, särskilt i rikare länder, inte tycker att naturvetenskapliga ämnen ger dem 

någon större chans till en bättre karriär eller att det har lärt dem något om vikten av 

naturvetenskapliga ämnen i vardagen eller den egna hälsan (Schreiner & Sjøberg 

2010). De såg även ett mönster i vad elever vill lära sig och kom fram till att elever i 

väl utvecklade länder såsom Sverige, var mycket mindre intresserade av att lära sig 

om naturvetenskapliga ämnen och särskilt det innehåll som de flesta kursböcker 

behandlar (Schreiner & Sjøberg 2010). Adolfsson et al. (2011) visar att ungdomars 

intresse för de naturvetenskapliga ämnena minskat jämfört med år 1995, och många 

ser idag de naturvetenskapliga ämnena som ”tråkiga”. Flera undersökningar visar 

också en stor skillnad mellan vad pojkar och flickor är intresserade av att lära sig om, 

där pojkar är mer intresserade av det tekniska, mekaniska, elektriska, våldsamma och 

explosiva, medan flickor är mer intresserade av hälsa, medicin, skönhet, 

människokroppen, etik och det övernaturliga (Schreiner & Sjøberg 2010; Adolfsson 

et al. 2011). De visar även att flickor tror mer på att varje individ gör en inverkan på 

naturen och att människor borde bry sig mer om att skydda den, medan pojkar tror mer 

på att teknologin och vetenskapen kan lösa i stort sett alla problem (Schreiner & 

Sjøberg 2010). Detta kan ledas tillbaka till att flickor var mer skeptiska än pojkar 

gentemot vetenskapen och teknologin. 

2.5 Hur ser elevers intresse för biologi ut? 

Hagay et al. (2013) har undersökt elevers biologiintresse i fyra olika europeiska länder, 

där resultaten pekar mot att elever främst var intresserade av mänsklig hälsa, 

reproduktion och genetik. Den största intresseskillnaden fanns mellan grupper med 

olika religiös bakgrund, följt av skillnader mellan könen. Den största skillnaden mellan 

de biologiska könen var inom det kardiovaskulära systemet och reproduktion, där 

flickor var mycket mer intresserade än pojkar (Hagay et al 2013). Så trots att pojkar 

generellt visade mindre intresse för biologi än flickor (Schreiner & Sjøberg 2010), 

fanns ett intresse för biologi, men inom olika delar beroende på om du, biologiskt sett, 

är man eller kvinna (Hagay et al. 2013). Även Uitto et al. (2006) visade en skillnad i 

intresse för biologi mellan de biologiska könen där flickor var mer intresserade av 

human biologi såsom utseende, träning, hälsosam kost eller ätstörningar, medan pojkar 
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intresserade sig mer för ekologiska och cellulära fenomen som delar av biologiska 

processer. Krapp & Prenzel (2011) menar att skolan bör fånga upp och ta till vara 

elevernas intressen, samt bygga vidare på dessa för att skapa en bättre undervisning. 

Enligt Hagay et al. (2013) var elevers frågor under lektioner en av de bästa riktlinjerna 

för en lärare. Genom dessa kan läraren samla information om elevernas intressen och 

om det kanske finns vissa delar av biologin som flera av eleverna är intresserade av 

(Hagay et al. 2013).  
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3 SYFTE 
Både TIMSS och PISA visar en sänkning av elevers resultat inom naturvetenskapliga 

ämnen generellt och inom biologi som enskilt ämne (Skolverket 2008; 2010). En mer 

intressebaserad undervisning kanske kan ge de ökade resultat (Krapp 2002) som gång 

på gång efterfrågas. Syftet med denna studie är att åskådliggöra intressen och åsikter 

som elever har om biologiundervisningen, samt klargöra om det finns skillnader 

mellan de biologiska könen inom dessa intressen och åsikter. Kopplat till det centrala 

innehållet syftar studien även att undersöka vad eleverna anser vara relevant kunskap 

för dem själva, och även om de får vara med och påverka vad de läser om inom de 

olika områdena i tron om att detta kan leda till en högre studiemotivation, då intresse 

skapar motivation. Här undersöks även vad som motiverar eleverna till att lära sig nya 

saker, generellt och inom biologin, med fokus på elever som läser en naturvetenskaplig 

linje i tron att de åtminstone är intresserade av ett av de naturvetenskapliga ämnena.  

3.1 Frågeställningar 

1. Kopplat till det centrala innehållet. Vad ser eleverna som relevant kunskap, 

relaterat till deras intressen och framtidsplaner, i biologiundervisningen? 

2. Hur mycket får eleverna påverka sin utbildning? 

3. Vad motiverar elever att lära sig nya saker inom biologin? 
4. Skiljer sig detta mellan de biologiska könen, och i så fall på vilket sätt? 
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4 METOD 

4.1 Val av metod 

Jag har valt att göra en kvalitativ intervju. ”Den kvalitativa forskningsintervjun söker 

förstå världen ur de intervjuades synvinkel, utveckla innebörden av människors 

erfarenheter, frilägga deras livsvärld före de vetenskapliga förklaringarna” (Kvale 

1997). Detta innebär att intervjuaren kan lyssna in sig på vad den intervjuade säger, 

såväl i ord som i tonläge. Intervjuer kan på detta sätt ge en större bild av elevernas 

tankesätt än en skriftlig enkät eller dylikt. Intervjun ska vara ett samtal med en struktur 

och ett syfte, och handlar om att få en grundlig uppfattning av den intervjuades åsikter 

och svar på varsamt ställda frågor. Att intervjun är semistrukturerad ger även 

intervjuaren möjlighet att ställa följdfrågor (Kvale 1997). På detta sätt blir det möjligt 

att följa upp beskrivningar och be om förtydliganden av ord och begrepp. Här valdes 

även en inspelning av intervjun för att enkelt kunna blicka tillbaka på vad som sagts 

och för att ingen viktig information skulle missas. Anledningen till att intervjuerna 

endast utfördes på elever som läste biologi 1 var för att biologi 1 är obligatoriskt för 

alla elever som läser en naturvetenskaplig inriktning, vilket gav en möjlighet att 

intervjua både elever med stort intresse för biologi och elever som inte har särskilt 

stort intresse för biologi. Detta ger ett mer omfattande resultat.   

4.2 Insamling av data 

Flera skolor tillfrågades inför denna studie men endast en svarade, vilket då fick bli 

den skola som undersöktes. Eleverna av de klasser som fanns tillgängliga på denna 

skola tillfrågades och frivilliga ställde upp på intervju. Dessa frivilliga var 12 elever, 

6 flickor och 6 pojkar från två olika klasser på en naturvetenskaplig 

gymnasieutbildning och de intervjuades i en kvalitativ intervju. Det var 3 flickor och 

3 pojkar från varje klass, där den ena klassen gick första året i gymnasiet och den andra 

klassen gick andra året i gymnasiet. En jämn uppdelning mellan de biologiska könen 

och mellan de olika klasserna uppnåddes genom efterfrågan av detta, samt tur att det 

fanns så många elever som ställde upp. Eleverna intervjuades en och en i ett rum skiljt 

från övriga klasskamrater, de informerades innan samtalet om att de inte var tvingade 

att svara på någon fråga om det var någon de tyckte var jobbig att uttala sig om. 

Intervjun spelades in med endast ljud och varje enskild intervju tog ca 5 minuter. Kvale 

1997 skiljer mellan tre olika bruk av samtalet/intervjun: samtalet som del av vardagens 

samspel, som professionell utfrågning och som filosofisk dialog. I intervjufrågorna 

speglas detta, där de tre första frågorna är mer inriktade mot det vardagliga samspelet, 

de kommande fem handlar mer om den professionella utfrågningen där avsikten var 

att få veta deras åsikter inom ett specifikt område och de sista tre blir en mer filosofisk 

dialog då framtiden och deras drömmar, diskuteras alltså något de inte med full 

säkerhet kan veta förrän de är där. Samtliga frågor gav möjlighet till följdfrågor om 

sådana behövdes. Under intervjun visades det centrala innehållet upp eftersom detta 

ligger i fokus för studien och för att eleverna inte kan förväntas kunna detta utantill. 

Frågorna från intervjun var dessa: 

1. Varför har du valt att läsa natur/teknikprogrammet? 

2. Vad gör du på fritiden? 

3. Vad motiverar dig att lära dig nya saker? 

4. På vilket sätt intresserar du dig för biologi? 

5. Vad skulle kunna få dig mer intresserad av biologi? 

6. Hur skulle du koppla biologi till din vardag? 
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7. På vilket sätt anser du att du får vara med och påverka undervisningen i 

biologi? 

8. Vad tycker du är det mest intressanta med biologiundervisningen? 

9. Vad vill du göra efter gymnasiet? 

10. Vad vill du jobba med i framtiden? 

11. Tror du just nu att du kommer läsa vidare? Om ja, vad? 

Intervjun spelades in för att senare kunna lyssna på materialet och för att få med så 

mycket som möjligt av vad eleverna sade. Vid en inspelning framkommer eventuella 

skillnader i tonläge som till exempel kan påvisa elevernas grad av entusiasm när de 

diskuterar ett visst ämne.   

4.3 Analys av data 

Intervjuerna transkriberades och fördes in i ett analysprotokoll. Ett exempel på ett 

protokoll bifogas som Bilaga 1. När data analyserats, kategoriserades den i 7 olika 

kategorier. Utifrån dessa togs ett resultat fram som visar gemensamma drag, men även 

skillnader bland elevernas svar. Tolkningen har baserats på den tidigare forskningen 

som beskrivits under kapitel 2 – bakgrund.  

4.4 Forskningsetik 

Hänsyn till anonymisering togs genom att skolans namn och läge inte beskrivs, samt 

att informanterna har tilldelats fiktiva namn (Vetenskapsrådet 2017). Den skyddas 

även genom att elevernas utlåtanden finns med skriftligt och ordagrant, med en 

tolkning av dessa vid sidan om i bilagan. På så vis vet läsaren hur tolkningarna ser ut 

och kan själv dra slutsatsen om denne anser dessa vara för hårt tolkade eller precis 

lagom (Kvale 1997). Eleverna informerades tydligt om att informationen inte kommer 

att spridas, och att inspelningarna raderas när arbetet är färdigt så att inga obehöriga 

kan komma åt uppgifterna, samt att det själva kunde avsluta intervjun när de ville 

(Vetenskapsrådet 2017).  
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5 RESULTAT 

5.1 Elevers val av inriktning 

Flera av eleverna visade ett intresse för ett eller flera av de naturvetenskapliga ämnena.  

”Jag har alltid tyckt att de naturvetenskapliga ämnena är 

intressanta, det är områden som intresserar mig” – Maria, 15 

En del av eleverna valde denna inriktning för att de inte visste vad de ville bli, men för 

att de ändå hade ett intresse för ämnena och/eller för att kunna läsa vidare till något 

som kunde ge dem ett bra arbete.  

”Jag är ju intresserad både av naturämnena biologi, kemi och 

fysik och sen lite eftersom jag är väldigt osäker på vad jag vill 

göra efter gymnasiet, så ett bredare program ger fler möjligheter” 

– Per, 17 

En av eleverna uttryckte att studiemotivationen på den naturvetenskapliga linjen var 

högre och att detta var en stor faktor till varför denne gjorde sitt gymnasieval.  

”För det första vet jag att studiemotivationen på naturprogrammet 

är lite högre […] samtidigt är det skönt att ha gått en bred linje” – 

Eva, 15 

5.2 Motivation baserat på intresse? 

Många elever antyder även att det är intresset för ett visst ämne eller område som 

motiverar dem till att lära sig nya saker. Det som också motiverade eleverna till att 

vilja lära sig nya saker var om de kände att de hade någon form av nytta av det, 

antingen i form av att det kunde ge dem bättre framtidsmöjligheter eller för att det gav 

dem en bättre grund att stå på i diskussioner med vänner eller dylikt.  

”Ifall jag finner det intressant eller om jag har nytta av det.” – 

Anders, 17. Svar på frågan: Vad motiverar dig till att lära dig nya 

saker? 

Något som tydligt framkom under intervjun var att många elever var intresserade av 

människokroppen och dess funktioner. Många elever utövade någon form av sport 

eller spelade instrument som kräver särskilda former av kroppskontroll vilket också 

kan kopplas till intresset för människokroppen. 

”Det har alltid varit något som jag tycker är häftigt att veta hur vi 

fungerar” – Maria, 15 

”[…] jag är intresserad av hur allt fungerar i kroppen” – Eva, 15 

”Vad det är som faktiskt finns i våra kroppar eller vad det är som 

påverkar oss och naturen” – Linnea, 17 

”Det är intressant att veta hur saker i kroppen och utanför 

påverkar mig. Så att jag vet vad som händer om jag åker på en 

sjukdom eller något sånt så är det liksom kul att veta själv så att 

man inte lämnar sig helt och hållet i andras händer. Det har med 

lite såhär självkontroll att göra.” – Anders, 17 
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”För jag finner kroppen intressant, dess processer […]” – Per, 17 

Det var även viktigt, enligt vissa elever, att läraren visade ett engagemang och intresse 

för ämnet, och att detta ”smittade av sig” och gjorde eleverna mer motiverade och 

intresserade av ämnet.  

”Men vår lärare har gjort mig väldigt intresserad för han älskar 

ämnet och då smittar det av sig.” – Ingrid, 17 

5.3 Elevers intresse för biologi 

Vad som behövdes för att en elev skulle bli mer intresserad av biologi som ämne 

skiljde sig mellan de olika eleverna. En del var redan så intresserade att de ansåg att 

de inte kunde bli mer intresserade, medan andra tyckte att det krävdes mer praktiskt 

arbete eller en mer engagerad lärare. En del elever tyckte också att det var viktigt att 

de kunde se en nytta med det de skulle lära sig och att det gärna fick vara kopplat till 

vardagen. 

” Jag vet inte. Läraren måste hela tiden såhär, vara väldigt 

engagerad i det själv och kunna förklara hur det är kopplat till 

vardagen så att man inte bara gör någon konstig labb som man 

inte förstår varför man gör.” – Eva, 15 

Vid frågan om eleverna kunde koppla biologi till vardagen uppkom igen mycket om 

den egna kroppen, men också om hur vissa hade fritidsintressen som var biologiskt 

inriktade, medan någon elev inte alls tyckte att biologi kunde kopplas till vardagen.  

” Biologi har ju med allting att göra som ens humör, vad man äter, 

hur man sover och hur ämnen reagerar med varandra i kroppen, 

beroende på vilken sorts proteiner man har ätit eller liknande.” – 

Maria, 15 

”Jag tror inte det kopplas med vardagen men det känns bra när 

man vet sån information. Eller ja, när man blir sjuk så kan man 

veta vad som är problemet.” – Erik, 17 

” Med jakten jag håller på med så är ju det en form av reglering 

av populationer.” – Mikael, 17 

5.4 Elevers inverkan på utbildningen 

Elevernas åsikter skiljde i hur mycket de tyckte att de fick vara med och påverka sin 

egen undervisning, vissa var nöjda och andra tyckte att de inte fick vara med och 

påverka någonting. Trots att vissa var nöjda var det ingen som tyckte att biologins 

arbetssätt och metoder var något intressant område att läsa om, medan de flesta tyckte 

att mänsklig hälsa, genetik och hållbar utveckling var mest intressant inom det centrala 

innehållet i biologi 1. Ingen av de intervjuade eleverna verkade heller veta att de fick 

lov att påverka innehållet på ett eller annat sätt: 

”Alltså vi har ju det vi ska lära oss, men hur vi lär oss har vi ändå 

hyfsat okej chans att påverka” – Maria, 15 

”Vi får bestämma lite när proven ska ligga och så. Men sen är 

upplägget ofta detsamma hela tiden.” – Ingrid, 17 
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”Lite genom att ställa frågor eller så” – Lars, 16 

”Det vet jag inte om vi får så mycket men det har jag inte känt 

något behov av att göra, tycker inte jag.” – Anders, 17 

5.5 Elevernas framtidsplaner 

Nästan alla elever hade en plan för vad de skulle göra efter gymnasiet och den 

gynnades av att de läste en naturvetenskaplig inriktning. Detta gällde även de som inte 

hade någon riktig framtidsplan ännu eftersom de kände att utbildningen gav dem goda 

chanser ändå. Många av eleverna ville arbeta inom biologiska yrken såsom läkare, 

lärare, ingenjör eller forskare inom genetik eller biokemi. 

” Antingen vill jag forska inom genetik och genetiska sjukdomar 

eller så tycker jag det är intressant med miljö och samhällsfrågor 

och då skulle jag vilja läsa till jurist inom det eller om hur vi 

påverkar miljön.” – Maria, 15 

” Jag vill ta sabbatsår och sen vill jag börja på Uppsala 

universitet och utbilda mig till biologi- och kemilärare.” – Linnea, 

17 

” Jag vet inte. Hitta på någonting som inte har med skolan att 

göra. Plugga något inom kanske biologi eller kemi.” – Anders, 17 

5.6 Könsskillnader 

I just dessa klasser fanns ingen tydlig skillnad mellan vad pojkarna var intresserade av 

och vad flickorna var intresserade av. Kroppen och hållbar utveckling var det mest 

intressanta, oavsett kön. Det fanns även ett intresse för genteknik, och flera elever ville 

forska inom detta, men inte heller här fanns det någon skillnad mellan de biologiska 

könen. 

5.7 Lärarens inverkan på elever 

Många av elever tog upp att de hade en lärare som inspirerade dem. De berättade också 

att en mer engagerad lärare gjorde ett ämne mer intressant och motiverade dem själva 

till att vilja lära sig mer.  

”Alltså det är mycket roligare nu för att på högstadiet hade jag 

inte en så bra lärare […]” – Eva, 15 

Trots att detta inte huvudsakligen undersöktes, framkom detta tydligt i elevernas svar, 

vilket visar en stor vikt på lärarens roll. 

”Jag var inte så intresserad när jag valde natur faktiskt. Men vår 

lärare har gjort mig väldigt intresserad för han älskar ämnet och 

då smittar det av sig.” – Ingrid, 17 

”Om vi typ har en lärare som är väldigt engagerad […]” – Maria, 

15  

”Läraren måste hela tiden såhär, vara engagerad i det själv.” – 

Eva, 15 



14 

 

 

 



15 

 

6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 

Först och främst gav intervjuerna väldigt bra svar på de frågeställningar jag hade. De 

gav en inblick i elevernas tankar kring skolan och vardagen och deras intresse för 

biologi både i och utanför skolan. Eleverna som ställde upp pratade öppet om sina 

åsikter och även de som inte var särskilt intresserade av biologi uttryckte detta. Det 

var en stor fördel med en intervju eftersom jag som intervjuare kunde försäkra eleverna 

om att jag bara ville höra deras åsikter oavsett om de var ställda för eller emot 

biologiämnet. För den som har intervjuat mycket och är bra på det, hade denna studie 

säkert kunnat ge ännu mer värdefull information än vad jag fick. Trots detta är jag nöjd 

med resultaten, och jag fick dessutom svar på en fråga jag inte ställt, nämligen hur 

läraren kan fungera som en motiverande faktor. Denna information var värdefull och 

många av elevernas svar gav en längtan att få undervisa på riktigt och kanske ta 

elevernas intressen mer i beaktning än vad som verkade göras för tillfället (Krapp 

2002). Den kvalitativa intervjun gav ingående svar som var relativt enkla att tolka och 

inspelningen gav mig en bra möjlighet att göra så rättvisa tolkningar som möjligt. En 

annan reflektion gäller antalet intervjuade, om fler elever intervjuats hade studien 

naturligtvis haft en högre reliabilitet. 

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Elevers val av inriktning 

Många av eleverna såg en nytta i att välja en naturvetenskaplig utbildning då detta gav 

goda framtidsutsikter i form av arbete. Detta kan ge ett stöd till ekonomiargumentet 

där Sjøberg (2010) menar att de naturvetenskapliga ämnena ska leda till en bättre 

ekonomi. Detta argument är dock mer inriktat mot samhällets ekonomi, men med fler 

invånare som har bra jobb och kan sköta sin egen ekonomi borde ju samhällets börda 

och behovet av olika typer av bidrag minska. 

”Jag är ju intresserad både av naturämnena biologi, kemi och 

fysik och sen lite eftersom jag är väldigt osäker på vad jag vill 

göra efter gymnasiet, så ett bredare program ger fler möjligheter” 

– Per, 17 

Allt från denna intervju tyder på att intresse är en stor motivationsfaktor, både för val 

av utbildning, motivation under utbildning och val av arbete (Abell & Lederman 2007; 

Wickman & Persson 2015). En av eleverna beskriver även att det är en hög 

studiemotivation på den naturvetenskapliga inriktningen och att detta är en av 

anledningarna till dennes val. Detta visar på att det är den inre motivationen (Deci & 

Ryan 2000) som först och främst styr valet av utbildning alltså ett intresse för ett eller 

flera ämnen som elever på en naturvetenskaplig utbildning läser. 

6.2.2 Motivation baserat på intresse 

Eleverna uttryckte flera gånger att det först och främst var intresset som motiverade 

dem till att lära sig nya saker d.v.s. den inre motivationen (Deci & Ryan 2000).  

”Ifall jag finner det intressant eller om jag har nytta av det.” – 

Anders, 17. Svar på frågan: Vad motiverar dig till att lära dig nya 

saker? 
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Vissa menade även att det de gjorde mest på fritiden var att plugga och någon uttryckte 

att det var en krävande linje, men det skulle även kunna vara så att de tycker att det är 

intressanta ämnen de läser om och att detta leder till att de faktiskt vill läsa om det 

även på fritiden, alltså en inre motivationsfaktor (Deci & Ryan 2000). Detta kan i sin 

tur leda till att eleverna får en djupare förståelse i ämnet då intresset styr hur mycket 

tid de lägger ned på att studera det (Krapp 2002). Men Deci & Ryan (2000) skriver 

även om yttre motivation, som till exempel betyg, och detta skulle mycket väl kunna 

motivera de elever som hade framtidsplaner om att bli t.ex. läkare eller ingenjörer. 

Dessa utbildningar kräver höga betyg och eleverna strävar därför efter detta. En annan 

aspekt var att eleverna kände en motivation att lära sig något för att senare kunna nyttja 

denna information i sociala sammanhang som t.ex. i diskussioner med vänner eller 

bekanta. Detta skulle kunna kopplas till målet ”lära av naturvetenskap”, där eleverna 

får en direkt nytta av kunskapen de förvärvar, även utan vidare studier (Wickman & 

Persson 2015). Detta visar på en vilja att kunna applicera sina kunskaper i vardagliga 

situationer och att kunna bruka det ”naturvetenskapliga språket” i sociala 

sammanhang, både i och utanför klassrummet (Abell & Lederman 2007). Här berörs 

även lärarens roll, där eleverna uttrycker ett engagemang och brinnande intresse som 

läraren uppvisar, vilket motiverar dem till att vilja lära sig mer. Detta skulle också 

kunna kopplas till en form av inre motivation (Deci & Ryan 2000) då lärarens intresse 

och engagemang gör att eleverna tycker att det blir roligt att lära sig något nytt. 

6.2.3 Elevers intresse för biologi 
Det eleverna var mest intresserade av var människokroppen och hållbar utveckling. 

Anders, 17 svarade såhär:  

” Det är intressant att veta hur saker i kroppen och utanför 

påverkar mig. Så att jag vet vad som händer om jag åker på en 

sjukdom eller något sånt så är det liksom kul att veta själv så att 

man inte lämnar sig helt och hållet i andras händer. Det har med 

lite såhär självkontroll att göra”.  

Detta utlåtande visar att elever även vill känna att de har en direkt koppling till 

vardagen eller till sig själv (Abell & Lederman 2007; Wickman & Persson 2015). 

Kroppen är något som alla elever kan känna en direkt koppling till och det verkar vara 

det de flesta tänker på när biologi kommer på tal.  

”För jag finner kroppen intressant, dess processer […]” – Per, 17 

Några av eleverna nämnde dock att de precis läst om människokroppen, vilket skulle 

kunna vara en bidragande faktor till att så många kopplade just kroppen till biologin i 

skolan och vardagen. Även deras fritidsintressen skulle kunna kopplas till detta, då 

många elever utövade någon form av idrott eller annan aktivitet som krävde specifika 

sorters kroppskontroll. 

Flertalet elever uttalade även ett intresse för hållbar utveckling. Något som i dagsläget 

är väldigt aktuellt både bland media och politiker. Det är något som påverkar varje 

människa och som varje människa kan göra något åt. Källsortering är en liten bit av 

detta som även barn och ungdomar kan ta del av, vilket skulle kunna koppla hållbar 

utveckling till en vardag som berör de flesta eleverna. Återigen ligger vikten för 

intresset i vardagskopplingen till ämnet (Abell & Lederman 2007; Wickman & 

Persson 2015). 
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Denna vardagskoppling går även att relatera till Sjøbergs (2010) nyttoargument, där 

författaren menar att det är viktigt för eleverna att förstå sammanhanget mellan de 

naturvetenskapliga ämnena och det liv de lever.  

 

6.2.4 Elevers inverkan på utbildningen 

Här var resultatet väldigt spritt, då några tyckte att de fick vara med och påverka precis 

så mycket som de behövde, medan andra inte tyckte att de fick påverka alls. Urvalet 

av elever (12st) gör det svårt att dra några stora slutsatser av denna fråga. Någon tyckte 

att påverkan var att välja datum för ett prov, medan andra nämnde att de fick välja 

vilket kapitel de skulle läsa eller ställa vilka frågor de ville.  

 

”Alltså vi har ju det vi ska lära oss, men hur vi lär oss har vi ändå 

hyfsat okej chans att påverka” – Maria, 15 

”Vi får bestämma lite när proven ska ligga och så. Men sen är 

upplägget ofta detsamma hela tiden.” – Ingrid, 17 

”Lite genom att ställa frågor eller så” – Lars, 16 

De verktyg dessa elever använde för att påverka sin undervisning var genom att ställa 

frågor till läraren. Ingen av dem uppvisade dock att detta skulle vara något problem. 

6.2.5 Elevernas framtidsplaner 

Elevernas framtidsplaner hör inte till en särskild frågeställning, men man kan se att 

elevers intressen speglas av deras framtidsplaner. Många ville läsa vidare inom 

biologi. Resultaten visade även att det var flera elever som ville arbeta med yrken som 

kräver många år på universitetet, vilket tyder på en studiemotivation baserat på intresse 

(Deci & Ryan 2000), och även ett intresse baserat på kommande vardagsliv som 

motiverar eleverna till fortsatta studier (Abell & Lederman 2007; Wickman & Persson 

2015). 

6.2.6 Könsskillnader 

Elevernas fritidsintressen skulle kanske kunna vara en faktor till att det inte fanns 

någon direkt skillnad i intresse för de olika naturvetenskapliga ämnena mellan flickor 

och pojkar. Denna avsaknad av skillnad skulle även kunna bero på att jag blev 

presenterad som biologilärarstudent och att eleverna direkt kopplade sina svar till detta 

ämne. Det stämmer därför inte överens med vad Schreiner & Sjøberg (2010) skriver 

om att pojkar generellt är mer intresserade av kemi och fysik medan flickor är mer 

intresserade av biologi. Att jag inte hittade någon skillnad motbevisar heller inte det 

Schreiner & Sjøberg (2010) har skrivit eftersom min undersökning endast behandlade 

två klasser på en skola. Däremot skulle man kunna säga att majoriteten av de 

intervjuade eleverna på denna skola är mer intresserade av biologi och där främst 

människokroppen och hållbar utveckling, än kemi, fysik och matematik. Det är dock 

inte helt omöjligt att detta kan vara en generationsfråga, och att kroppen, i ett 

hälsospektrum, är mer på tavlan i skrivande stund än för åtta år sedan. Många av 

eleverna höll även på med olika typer av idrott, vilket också skulle kunna förklara ett 

intresse för den egna kroppen. 
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6.2.7 Motivation som didaktiskt verktyg 
Lärarens inverkan på elever verkar vara stor. Lärarens intresse och engagemang för 

biologiämnet ”smittar av sig” på eleverna och ger dem ett större intresse för ämnet än 

vad de kanske redan hade.  

”Alltså det är mycket roligare nu för att på högstadiet hade jag 

inte en så bra lärare […]” – Eva, 15 

”Om vi typ har en lärare som är väldigt engagerad […]” – Maria, 

15  

”Läraren måste hela tiden såhär, vara engagerad i det själv.” – 

Eva, 15 

Detta är viktigt att tänka på som blivande ämneslärare, då ansvaret inte bara innebär 

att vara ämneskunnig och att förmedla information. En stor vikt ligger i att förmedla 

ett intresse och engagemang som kan föras vidare till eleverna i form av en inre 

motivation, vilket enligt Deci & Ryan (2000) leder till en högre motivation för 

inlärning än yttre motivation i form av t.ex. betyg. Att som lärare använda elevernas 

frågor som didaktiska verktyg för ett ökat elevinflytande i undervisningen bör inte 

underskattas (Hagay et al. 2013). Undersökningen visar att detta kan vara ett sätt att 

inte bara visa sitt engagemang inom ämnet, utan även ett engagemang för elevernas 

lärande av detta ämne.  

”Jag var inte så intresserad när jag valde natur faktiskt. Men vår 

lärare har gjort mig väldigt intresserad för han älskar ämnet och 

då smittar det av sig.” – Ingrid, 17 

Resultatet av denna studie är avsett att fungera som didaktiska verktyg för lärare och 

lärarstudenter. Elevers val av inriktning är oftast baserat på olika grund, detta innebär 

att samtliga elever inte är intresserade av samtliga ämnen inom denna inriktning. 

Däremot finns en motivation, inre eller yttre (Deci & Ryan 2000), för att lära sig det 

som är roligt och intressant eller nödvändigt för vidare studier eller arbete. Läraren 

spelar en otroligt viktig roll i elevernas inlärning där dennes engagemang och passion 

avspeglar sig hos eleverna. Detta kan leda till att eleverna, även de som från början 

inte intresserade sig för ditt ämne, kan tycka att det är intressant och roligt att lära sig 

mer om det. Denna inre motivation som läraren bidrar med kan ge eleverna en kortare 

inlärningsprocess (Deci & Ryan 2000) vilket gör att de hinner lära sig mer på mindre 

tid. Det elevernas svar kanske tydligast visar är att väldigt få tycker precis samma, och 

som Hagay et al. (2013) skrev, så kanske elevernas frågor är den bästa indikatorn för 

elevernas skilda eller gemensamma intressen. Den intressebaserade undervisning som 

Krapp (2002) nämner kanske är nästa steg i utvecklingen av den svenska skolan. 

6.3 Fortsatta studier 

Vidare studier skulle kunna göras på fler elever för att ge ett starkare resultat. Denna 

studie visade på en förändring av elevers intresse, från att ha varit skiljt mellan de 

biologiska könen till att vara relativt likartat. Nyare studier skulle kanske behövas om 

elevers intresse för de naturvetenskapliga ämnena, då samhället idag ser annorlunda 

ut jämfört med samhället för tio år sedan. Elevers intressen behöver undersökas vidare 

för att en bättre formgivning av den svenska läroplanen skall kunna ske. Denna studie 

visar tydligt att elevers intressen påverkar deras motivation och större studier angående 

detta bör göras, samt studier angående elevers prestationer kopplat till deras intressen. 
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Förutom detta, och kanske allra viktigast, borde lärarens roll undersökas vidare. Bara 

för dessa 12 elever verkade lärarens sätt att förmedla kunskap göra stor inverkan på 

deras motivation för ett visst ämne. Studier behöver dock göras på lärares olika 

undervisningsmetoder och deras engagemang för det/de ämne denne lär ut jämfört med 

antingen elevers betyg, eller kunskaper på annat vis. Det skulle även kunna undersökas 

i samband med elevers åsikter av detta ämne, vilket skulle ge en omfattande 

uppfattning av hur mycket dessa aspekter påverkar eleverna. 
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7 SLUTSATS 
• Elevernas val av inriktning baseras på intresse och framtidsplaner.  

• Intresse för ett specifikt ämne bidrog till motivationen att lära sig mer om detta. 

• Det största intresset inom biologi, var för eleverna kroppen på ett eller annat 

sätt. Även miljön och hållbar utveckling var av stort intresse. 

• Elever har dålig insikt för i vilken utsträckning de får vara med och påverka 

sin utbildning. 

• Vissa elever tycker inte att de får påverka sin utbildning, medan andra tycker 

att de får påverka tillräckligt.  

• Eleverna saknar vetskap om att de får vara med och påverka innehållet i sin 

utbildning och att denna skall individanpassas. 

• Läraren har en stor inverkan på elevernas intresse och motivation för att lära 

sig ett visst ämne. 

• Intresset för de olika ämnena inom den naturvetenskapliga utbildningen skiljer 

sig inte mellan de biologiska könen. 
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9 BILAGA 
 

Varför har du valt att läsa naturprogrammet? 

Namn Svar Tolkning 

Maria, 15 För att jag alltid har tyckt 

att de ämnena är 

intressanta, det är områden 

som intresserar mig och 

jag vet att det är 

framtidsyrken. 

Eget intresse både för 

ämnen och yrken. Egen 

nytta i form av yrken som 

ger goda framtidsutsikter. 

Margareta, 16 För matematiken. Intresse för ett specifikt 

ämne. 

Eva, 15 För att för det första vet jag 

att studiemotivationen på 

naturprogrammet är lite 

högre och när jag gick på 

högstadiet så var det inte så 

mycket studiemotivation 

hos mina klasskamrater. 

Och sen är jag mest 

intresserad av SO ämnena, 

samtidigt är det skönt att 

veta att jag har gått en bred 

linje så jag kan ju ändra 

vad jag vill jobba med. 

Framtidsnytta och ett 

intresse för andra att vara 

likställt motiverade. 

Linnea, 17 Jag har alltid varit 

intresserad av just naturen, 

skogen och jag har alltid 

varit duktig på det så då 

blev det naturligt att jag 

kom hit. 

Intresse för 

naturvetenskapliga ämnen. 

Karin, 17 För jag vill bli läkare. Framtidsplaner. Egennytta 

Ingrid, 17 För jag visste inte vad jag 

ville bli och jag ville ha en 

så bred utbildning som 

möjligt. Sen gillar jag 

matte och valde natur 

istället för teknik eftersom 

jag gillar språk och det 

ingick inte i teknik. 

Öppna möjligheter. 

Framtidsplaner. Egennytta. 
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Erik, 17 För jag tycker om NO 

ämnen och matematik. 

Intresse för ämnena. 

Lars, 16 Jag tycker mycket om 

matematik, sen är det lite 

lätt med biologi och så här 

NO ämnena. 

Intresse för ett specifikt 

ämne. Den enkla vägen. 

Karl, 17 För att jag tyckte att det 

fanns många alternativ 

inom naturprogrammet 

och jag tänkte bli läkare. 

Framtidsplaner. Eleven ser 

en nytta med att välja detta 

program. 

Anders, 17 Ett: för att det ger många 

möjligheter, två: jag har 

alltid haft ganska lätt för 

skolan och tre: för att jag är 

intresserad av det. Jag 

tycker det är spännande. 

Intresse för 

naturvetenskapliga ämnen. 

Framtidsmöjligheter – 

egennytta.  

Per, 17 Jag är ju intresserad både 

av naturämnena biologi, 

kemi och fysik och sen lite 

eftersom jag är väldigt 

osäker på vad jag vill göra 

efter gymnasiet så ett 

bredare program ger fler 

möjligheter. 

Intresse och 

framtidsmöjligheter. 

Mikael, 17 Jag är inte riktigt säker på 

vad jag vill bli i framtiden 

så det är en bra linje och 

jag är intresserad av de 

naturvetenskapliga 

ämnena, framförallt 

biologi. 

Intresse och 

framtidsmöjligheter. 

 


