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SAMMANFATTNING 

Denna studie syftar till att belysa vilka arbetssätt som kan öka elevers intresse för ämnet 

biologi. Vi menar att en undervisning som präglas av laborativa inslag främjar elevers 

intresse för biologi. Vidare tror vi att gruppuppgifter, diskussioner samt 

utomhusundervisning, så som exkursioner, kan leda till att främja intresset hos eleverna. 

Både elev- och lärarenkät har använts i studien, som har riktat sig till 98 elever i årskurs 

8 och 9 samt klassens undervisande biologilärare. Våra resultat visar att drygt 70 % av 

eleverna finner ämnet intressant och 80 % upplever ämnet som viktigt. Sambandet 

mellan högt intresse och fler utförda laborationer/experiment var inte signifikant men 

visar ändå en indikation på att dessa inslag kan påverka intresset. Ytterligare resultat 

visar att både elever och lärare efterfrågar fler laborativa och undersökande inslag i 

undervisningen och båda grupperna tror också att detta kan höja intresset för biologi. 

Studiens resultat kan användas som argument för att skolor ska lägga större vikt på 

praktiska inslag i undervisningen. 

 

ABSTRACT 

This study aims to illuminate what methods of work that may increase students’ interest 

in Biology. We believe that teaching that is characterized by laboratory components will 

encourage students interest in Biology. Furthermore, we also believe that group tasks, 

discussions, and outdoor teaching, which include field trips, can promote the interest 

with the students. Both student and teacher questionnaires have been used in the study, 

which focused on students in grade 8 and 9 and the teaching biology teachers. Our 

results show that about 70% of the students find the subject interesting and 80% feel that 

the subject is important. The statistical correlation between high interest and more 

laboratory experiments was not significant but still shows an indication that such 

contributions may affect the interest. Additional results show that both students and 

teachers ask for more laboratory and investigating components in teaching and they also 

believe that this may raise the interest in Biology. Results of this study may be used as 

an argument for schools to put stronger emphasis on laboratory contributions in 

teaching.  
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1 INTRODUKTION 

Sveriges elever har under 2000-talet blivit allt sämre i de naturvetenskapliga ämnena 

i jämförelse med övriga OECD-länders elever (Skolverket, 2004b; Skolverket 2007; 

Skolverket, 2010). OECD, Organisation for Economic Co-operation and 

Development, ansvarar för genomförandet av PISA-undersökningen, Programme for 

International Student Assessment, vilken vid senaste tillfället visade att Sveriges 

elever för första gången presterade sämre än genomsnittet i det naturvetenskapliga 

testet (Skolverket, 2010). Vad detta beror på är givetvis betydelsefullt att ta reda på.  

 

Vårt finländska grannland toppar flera av dessa undersökningar utan att vara det land 

som lägger ner mest lektionstid på ämnena, faktum är att vi lägger ner lika mycket 

tid som dem, men med sämre resultat (Skolverket, 2008; Skolverket 2010). Ser vi på 

övriga länder verkar det inte heller som att lektionstiden är den avgörande faktorn för 

det försämrade resultatet (Skolverket, 2010). Vi tror inte heller att detta beror på att 

vi svenskar generellt är mindre begåvade än invånarna i övriga OECD-länder, utan 

menar att förklaringen ligger i betydande kvalitetsskillnader i undervisningen. Att 

sätta fingret på exakt vad skillnader beror på är naturligtvis svårt. Vi menar 

emellertid att det försämrade resultatet till stor del har att göra med elevernas 

minskade intresse för ämnena (Lindahl, 2003). Enligt Ogborn (1997) är elevernas 

aktiva intresse en orubblig grundsten för att skapa förståelse i ett specifikt ämne, 

något som även Andersson och Wallin (2006) framhåller.  

 

För att höja elevernas kunskapsnivå och förståelse för ämnet krävs alltså att intresset 

för ämnet höjs (Ogborn, 1997; Andersson och Wallin, 2006). Vi menar att det är av 

yttersta vikt att komma till rätta med dessa problem på ett tidigt stadium, detta för att 

Sverige även i framtiden ska kunna fostra duktiga naturvetare och en 

naturvetenskapligt allmänbildad skara medborgare som har kompetens att värna om 

våra naturtillgångar och vår närmiljö, ur såväl ekonomiskt som ekologiskt hållbart 

perspektiv.  

 

Vi har, i vår studie, valt att tillfråga elever i årskurs 8 och 9. Högstadieperioden är 

ofta en omvälvande period där värderingar och intressen grundläggs för resten av 

livet, det är också slutet på det obligatoriska skolväsendet. I slutet av denna period 

förväntas eleven fatta egna för denne kloka beslut om sina framtida studier. Det har 

visat sig att dessa val framförallt är baserade på elevens intresse. Även här talar fakta 

sitt tydliga språk, intresset för det naturvetenskapliga programmet och kurserna har 

minskat (Lindahl, 2003). Föranlett av det ovan nämnda intresserar vi oss i denna 

studie för vilka arbetssätt/metoder som främjar elevernas intresse för ämnet biologi. 
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2 BAKGRUND 

Flertalet internationella studier, så som TIMSS, Trends in International Mathematics 

and Science Study, och PISA, Programme for International Student Assessment, 

åskådliggör alarmerande utveckling för svenska elevers kunskaper i de 

naturorienterade ämnena (Skolverket, 2008). Resultaten tyder på en fortsatt nedgång 

som inte visar några indikationer på att avta (a.a.). Nedan följer en mer grundlig 

genomgång av svenska elevers resultat både från TIMSS och från PISA. 

2.1 TIMSS 

TIMSS är en av flera internationella studier som Sverige deltagit i för att tydliggöra 

grundskoleelevers kunskaper i såväl matematik som naturvetenskap (Skolverket, 

2008). Sverige har deltagit vid tre av de tillfällen, år 1995, 2003 och 2007, som 

TIMSS har genomförts och arrangerats av IEA, The International Association for the 

Evaluation of Educational Achievement. Vid senaste undersökningen 2007 deltog 49 

länder från hela världen vilket möjliggör en jämförelse dem emellan. Detta för att 

exempelvis belysa skillnader i undervisning, olika skolsystem o.s.v. (a.a.). 

2.1.1 Svenska elevers resultat i naturvetenskap 

I Skolverkets rapport nr 323 (2008) presenteras Sveriges resultat dels från senaste 

TIMSS-undersökningen men också en jämförelse med tidigare undersökningar från 

1995 och 2003. Den negativa kunskapsutvecklingen bland Sveriges åttondeklassare i 

naturvetenskap sedan 1995 är tydlig (figur 1). Från en genomsnittlig poäng på 553, 

år 1995, till att år 2007 ligga på 511 poäng ger en klar bild över att något inte står rätt 

till (a.a.). Även mellan år 1995 till 2003 sker ett markant ras i kunskaper hos svenska 

elever (Skolverket, 2004a). I senaste TIMSS-undersökningen, år 2007, låg Sverige 

över den genomsnittliga poängen för alla deltagande länderna samt EU/OECD-

länderna (Skolverket, 2008).  

 

Figur 1. Svenska åttondeklassares genomsnittliga poäng i TIMSS vid undersökningarna år 1995, 2003 

samt 2007. Källa: Skolverkets rapport 323 (2008). 

 

Utifrån de fyra kunskapsnivåerna i TIMSS 2007 ser det inte heller ur detta perspektiv 

ljust ut för Sveriges åttondeklassare, där de elever som inte uppnår den 

grundläggande nivån stadigt ökat sedan 1995 (Skolverket, 2008). I Skolverkets 

rapport nr 323 (2008) presenteras resultat från senaste TIMSS-studien 2007, då 

490

500

510

520

530

540

550

560

1995 2003 2007

Sverige



3 

 

andelen elever som inte uppfyllde kriterierna på den elementära nivån ökade till 9 % 

(figur 2). Dock ligger den genomsnittliga procenten för EU/OECD-länderna, år 

2007, på 12 %, vilket innebär att Sverige med sina 9 % är bättre i det avseendet än 

genomsnittet (a.a.).  

Figur 2. Andelen elever i Sverige som uppnår de olika kunskapsnivåerna i TIMSS år 1995, 2003 och 

2007 illustreras i figuren. Resultaten presenteras i procentenheter. Källa: Skolverkets rapport 323 

(2008). 

 

Även de svenska elever som uppvisar kunskaper på den avancerade nivån har 

minskat under perioden 1995 till 2007 (Skolverket, 2008). Från att år 1995 haft 19 % 

som tillhört den högsta, avancerade kunskapsnivån till att endast ligga på 6 % (figur 

2) vid senaste undersökningen ger en klar bild (a.a.). Genomsnittet för EU/OECD-

länderna låg på 8 % i TIMSS 2007 för de elever som tillhörde den högsta nivån, 

vilket Sverige inte når upp till (a.a.). 

2.1.2 Svenska elevers resultat i biologi 

Vid jämförelser mellan TIMSS 1995 och TIMSS 2003 visar resultaten att flickor 

presterar bättre än pojkar i biologi vid båda undersökningarna (Skolverket, 2004a). 

Dock visar resultaten på en försämring från TIMSS 1995 till TIMSS 2003 då 

genomsnittspoängen i biologi sjönk för både flickor och pojkar (a.a.). I TIMSS 2007 

visar resultaten att svenska elever i årskurs åtta presterar över EU/OECD-

genomsnittet i biologi (Skolverket, 2008). Utifrån resultaten från TIMSS 2007 är 

biologi det ämne som svenska elever tenderar att prestera bättre i, jämfört med kemi, 

geovetenskap samt fysik (a.a.).  

2.2 PISA 

Sverige deltar även i PISA som riktar sig till elever i femtonårsåldern för att försöka 

utröna deras attityder till och kunskaper i matematik, läsförståelse och 

naturvetenskap (Skolverket, 2010). Sverige har deltagit i detta projekt som OECD 

ansvarar för vid fyra tillfällen, år 2000, 2003, 2006 samt 2009. I likhet med TIMSS 

så deltar flera länder i PISA vilket möjliggör jämförelser för att starta diskussioner 

kring skolsystem och förbättringar (a.a.). Vid senaste PISA-undersökningen deltog 

hela 65 länder världen över (a.a.). 
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2.2.1 Svenska elevers resultat i naturvetenskap 

Mellan PISA-undersökningarna år 2000 och 2003 skedde en nedgång i poäng för 

svenska femtonåringar i naturkunskap (Skolverket, 2004b). Även en försämring 

mellan PISA 2003 och PISA 2006 presenteras i Skolverkets rapport nr 352 (2010). I 

likhet med TIMSS-undersökningarna visar resultaten på en negativ trend i 

naturvetenskap i våra svenska skolor (a.a.). Vid PISA 2009 presterar Sverige under 

OECD-genomsnittet, vilket aldrig inträffat vid tidigare PISA-undersökningar (a.a.). 

Resultaten i PISA 2009 visar också att Sveriges genomsnittliga poäng är den lägsta 

noterade i Norden, då Norge, Danmark, Island och Finlands elever presterar bättre i 

naturvetenskap än svenska elever. Detta innebär, enligt Skolverkets rapport nr 352 

(a.a.), att medan Sverige ständigt försämrar sina resultat så presterar elever i Norge, 

Danmark och på Island bättre i förhållande till PISA-resultaten år 2006. Finland har i 

och för sig försämrat sina resultat men presterar fortfarande markant bättre än 

Sverige (a.a.). 

 

I likhet med de fyra kunskapsnivåerna i TIMSS (Skolverket, 2008) finns det sex 

olika nivåer i PISA (Skolverket, 2010). Skolverket (2010) rapporterar att Sveriges 

spridning mellan de låg- och högpresterande eleverna har ökat från PISA 2006 till 

2009. Då det skedde en ökning av elever som inte uppnådde den fundamentala 

kunskapen (nivå två) från 2006 till 2009 samtidigt som det inte skedde någon 

förändring på nivå fem respektive sex så leder detta till att spridningen mellan låg- 

respektive högpresterande elever ökar (a.a.). 

2.3 Tidigare forskning om intresse och attityder 

Flertalet studier har genomförts med fokus på elevers attityder gentemot de 

naturorienterade ämnena men få studier, med fokus enbart på biologi, har genomförts 

(Prokop, Prokop och Tunnicliffe, 2007a; Prokop, Tuncer och Chudá, 2007b). Nedan 

följer en genomgång av vad tidigare forskning säger generellt om elevers intresse för 

naturvetenskap samt specifikt för ämnet biologi. 

2.3.1 Elevers intresse för och attityd till naturvetenskap 

Osborne, Simon och Collins (2003) samt Krapp och Prenzel (2011) anser att fokus 

ska läggas på fortsatta studier om elevers attityder till naturvetenskap. Detta för att 

skapa ytterligare diskussioner, vilket krävs för att arbeta fram åtgärder på ett 

internationellt problem. Litteraturen som berör elevers intresse för naturvetenskap 

tyder på, enligt Osborne et al. (2003), att allt färre elever vidareutbildar sig inom det 

naturvetenskapliga området. Fortsatt forskning är av stor vikt för att klargöra vilka 

faktorer som fångar elevernas intresse när det gäller undervisning i de 

naturorienterade ämnena (a.a.). Skolan ska, menar Krapp och Prenzel (2011), fånga 

upp och ta vara på elevernas intressen i naturvetenskap och bygga vidare på dessa. 

Speciellt då intresse är ett centralt begrepp när det gäller naturvetenskap, är det 

viktigt att skolan satsar på att utveckla det intresse som eleverna bär med sig från 

början (a.a.). Trots år av forskning så har det, enligt Krapp och Prenzel (2011), dock 

enbart konstaterats att det finns ett rådande problem som rör elevers intresse för och 

attityder till naturvetenskap. 
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2.3.2 Elevers intresse för och attityd till biologi 

Prokop et al. (2007a) samt Krapp och Prenzel (2011) menar att en särskiljning av 

naturämnena bör göras då det inte går att göra generella antaganden när det gäller 

attityder och intresse hos eleverna eftersom det finns skillnader ämnena emellan. 

Studien som Prokop et al. (2007a) genomfört lägger därför all fokus på ämnet 

biologi och elevernas intresse samt attityder till ämnet. Studien visar bland annat att 

flickor uppvisar ett större intresse för botanik än pojkar (a.a.). 

 

Uitto, Juuti, Lavonen och Meisalo (2006) menar att när attityder och intresse hos 

elever kommer på tal i naturvetenskap, är kön en viktig faktor. Ytterligare studier 

visar på att elevernas intresse för och attityd till enbart biologi skiljer sig åt mellan 

könen (Prokop et al., 2007a; Prokop et al., 2007b). Forskning visar att flickor har ett 

större intresse för biologi än pojkar som i sin tur visar ett större intresse för fysik och 

kemi (Uitto et al., 2006; Prokop et al., 2007a; Adolfsson, Benckert och Wiberg, 

2011). Studier har också visat flera skillnader mellan pojkar och flickor när det gäller 

olika aspekter så som relevans, svårighetsgrad och intresse (Prokop et al., 2007a). 

Flickor upplevde att biologi som ämne var mer relevant för dem än vad pojkar ansåg. 

Pojkarna i sin tur tyckte att biologi var svårare än vad flickorna ansåg (a.a.). Andra 

studier påvisar däremot att pojkar visar ett större intresse än flickor, när det gäller 

mer elementära processer i biologi som exempelvis ekologiska företeelser (Uitto et 

al., 2006). Adolfsson et al. (2011) visar på skillnader mellan svenska pojkar och 

flickors intresse för biologi under perioden 1995 till 2007. De flickor som tillhör 

kategorin högpresterande visar ett tapp med 15,5 procentenheter och vad gäller 

samma kategori för pojkar visar resultaten på än mer oroväckande utveckling, som 

tappade 20,1 procentenheter (a.a.). Även åldern har visat sig ha betydelse för elevers 

intresse för biologi som skolämne, då intresset falnar i takt med stigande ålder 

(Prokop et al., 2007a). 

2.3.3 Undervisning som främjar elevers intresse 

Studier har visat att elevers intresse för biologi har ett positivt samband med 

prestationer (Randler, 2009; Soltani och Nasr, 2010). Syftet med studierna var att 

undersöka om det fanns någon koppling mellan elevers attityder till biologi och deras 

prestationer i samma ämne. Resultat visar ett samband mellan elever som upplevde 

biologi som ett roligt ämne och prestation (Randler, 2009; Soltani och Nasr, 2010). 

Soltani och Nasr (2010) menar utifrån sina resultat att detta är en faktor som bör tas i 

beaktande när det gäller biologiundervisning. Randler (2009) efterfrågar mer 

forskning om känslor i undervisning då speciellt inom biologiundervisningen. Den 

studie som Randler (2009) genomfört på tyska elever visar också ett negativt 

samband mellan elever som upplever biologi som tråkigt och deras prestationer i 

ämnet. 

 

Myers och Fouts (1992) studie visar att elevers positiva attityder till naturvetenskap 

kan förknippas med de mindre konventionella undervisningsmetoderna. Myers och 

Fouts (1992) får medhåll av Prokop et al. (2007b) som anser att det är betydande att 

lärare lägger vikt på en mer elevcentrerad undervisning. Vidare menar Prokop et al. 

(2007b) att läraren ska inneha kunskaper om hur undervisningen ska läggas upp för 

att eleverna ska ta till sig kunskaper på bästa sätt. Uitto et al. (2006) menar att läraren 
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har en fördel i att vara medveten om att flickor och pojkar tycker om olika moment i 

biologi, detta för att kunna planera sin undervisning och arbetsmetoder efter detta. 

 

Studier visar, att praktiska övningar i biologi, så som mikroskopering, dissektioner, 

experiment samt klassificering av växter och djur, kan påverka elevers intresse på ett 

positivt sätt (Holstermann, Grube och Bögeholz, 2010). Även Prokop et al. (2007b) 

antyder utifrån sina resultat att praktiskt arbete kan få positiva konsekvenser i form 

av ökat intresse hos eleverna. I studien som Prokop et al. (2007b) genomfört, med 

slovakiska elever, undersöks olika faktorer som lärarens inverkan, relevans och 

utrustning. Resultaten tyder på att moment där eleverna får arbeta med levande 

växter eller involverar levande djur kan leda till ett ökat intresse för biologi (a.a.). 

Ytterligare studier visar liknande resultat där moment med levande organismer 

inverkar på elevers intresse (Borland, Crawford och Brand, 2003). 

Utomhusundervisning och exkursioner är moment som, enligt Uitto et al. (2006), bör 

inplaneras i undervisningen då det möjliggör ett annat sätt att lära för eleverna. 

Experiment och laborationer kan ge eleverna en mer bestående kunskapsbank (a.a.). 

För att öka viljan hos eleverna att vilja lära mer om biologi i skolan kan studiebesök 

vara ett bra hjälpmedel (a.a.). Uitto et al. (2006) ger exempel på botaniska trädgårdar 

och besök på zoo som möjligheter till att skapa ett större intresse hos elever. 

Utomhusundervisning, som exempelvis exkursioner, och studiebesök kan också vara 

ett redskap till att fånga in de elever som går miste om att uppleva naturen på sin 

fritid (a.a.). Genom att, på regelbunden basis, lägga in moment som exkursioner eller 

liknande kan elever få en positivare bild av naturen (a.a.).  

2.4 Biologiundervisning i Sverige förr 

Nedan presenteras resultatet av två nationella utvärderingar som Skolverket 

genomfört i grundskolan år 1992 samt 2003, för att undersöka hur läget är i de 

svenska skolorna (Skolverket, 1993; Skolverket, 2004c). Utvärderingarna belyser 

elevernas intresse för biologi samt deras syn på undervisningen i ämnet (Skolverket, 

1993; Skolverket, 2004c). 

2.4.1 Resultat från Nationella utvärderingen 1992 

Då svenska elever, sedan 15 år tillbaka, halkat efter kunskapsmässigt är det 

väsentligt att se på hur undervisningen såg ut förr (Skolverket, 2008; Skolverket, 

2010). I en nationell utvärdering av de naturorienterande ämnena framkom 1992 att 

eleverna finner ämnet biologi intressant något som till dagens datum har förändrats 

(Skolverket, 1993; Lindahl, 2003). De flesta elever uttrycker dessutom att de finner 

ämnet viktigt, inte särskilt svårt att förstå sig på samt att läroböckerna anses 

intressanta men svåra (Skolverket, 1993). Eleverna beskriver en traditionell 

undervisning där läraren håller i lektioner och demonstrerar exempel medan eleverna 

lyssnar. Att skriva av från tavlan är ett vanligt inslag i undervisningen liksom 

detaljstyrda laborationer och experiment där eleverna själva är aktiva (a.a.). Eleverna 

trivs med undervisningen även om de önskar att lektionerna ibland skulle kunna vara 

intressantare. De önskar därtill en ökning av experimentella problem som de löser på 

egen hand samt att läraren i högre grad hjälper eleverna med svårigheter (a.a.).  När 

undervisningen såg ut på detta sätt presterade även eleverna bättre, vilket resultat 

från TIMSS-undersökningen 1995 visar (Skolverket, 2004a). 
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2.4.2 Resultat från Nationella utvärderingen 2003 

Den nationella utvärderingen 1992 och vid 2003 visar på liknande resultat på flera 

punkter (Skolverket, 2004c). Precis som 1992 så upplevdes ämnet biologi som 

viktigare än både kemi och fysik. När en särskiljning av kön gjordes visade resultatet 

att pojkar, i större utsträckning, ansåg att fysik och kemi var viktigare än biologi. 

Flickorna däremot ansåg att biologi var ett mer relevant ämne för dem än vad 

pojkarna ansåg (a.a.). Trots att pojkarna till viss del tycker att biologi är ett intressant 

ämne är det ändå flickorna, som i större utsträckning, visar intresse. Vidare resultat 

visar på en skillnad mellan pojkar och flickor gällande upplevelser av ämnenas 

svårighetsgrad (a.a.). Pojkar upplever att kemi och fysik är betydligt lättare än 

biologi. Flickorna däremot upplever istället att biologi är betydligt lättare än de 

övriga två ämnena (a.a.). När en jämförelse mellan lärare och elever gjordes 

angående hur undervisningen såg ut kunde en skillnad noteras. De tillfrågade lärarna 

ansåg, i högre grad än eleverna, att moment som diskussion med läraren samt 

grupparbeten av olika slag förekom frekvent. Eleverna menade däremot att 

undervisningen inte innehöll många tillfällen av denna karaktär (a.a.). 

Sammanställningen av elevernas svar visar att lärarna inger en positiv bild hos 

eleverna, och det är biologilärarna som toppar den listan före fysik- och kemilärarna 

(a.a.). När det gällde undervisningen och när eleverna kände att de lärde sig mest så 

var det tillfällen då läraren förklarade saker som låg i topp (a.a.). 

2.5 Forskningsläget idag 

Att Sveriges elever halkar efter kunskapsmässigt (Skolverket, 2010) tror vi har att 

göra med att deras intresse minskar. Som vi presenterat i bakgrunden visar forskning 

att elevernas intresse till naturvetenskapliga ämnen, däribland biologi, spelar in när 

det gäller elevers prestationer (Randler, 2009; Soltani och Nasr, 2010). Internationell 

forskning visar också att elevers intresse för naturvetenskap minskar (Osborne et al., 

2003). För att komma till bukt med detta problem anser vi att en förändrad 

undervisning i biologi kan leda till att elever utvecklar ett ökat intresse, vilket också 

forskning visar (Uitto et al., 2006; Prokop et al., 2007b; Holstermann et al., 2010).  

 

Denna studie avser att belysa elevers intresse för biologi samt hur 

biologiundervisningen ser ut idag. Ytterligare undersöker vi hur eleverna vill att 

undervisningen ska se ut, d.v.s. vilka moment som de vill ha mer respektive mindre 

av. Studien kan bidra till att ge klarheter i vilka arbetssätt som lärare kan lägga vikt 

vid för att öka elevernas intresse för biologi. För att det ska kunna ske en utveckling i 

biologiundervisningen krävs det att lärare blir medvetna om vad eleverna finner 

intressant, vilka moment som skapar engagemang o.s.v. (Uitto et al., 2006). Detta är 

en av få studier som belyser elevers intresse för biologi i årskurs 8 och 9 i Sverige 

med betoning på deras upplevelser om undervisningen idag. Genom jämförelser av 

den nationella utvärderingen från 1992 (Skolverket, 1993) och TIMSS-

undersökningen 1995, då Sveriges elever presterade som bäst, mot vår studie kan 

förhoppningsvis förändringar upptäckas. Denna studie kan också komma att betona 

vikten av fortsatt forskning inom området. 
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3 SYFTE 

Det övergripande syftet med den här studien är att belysa vilka arbetssätt och 

metoder som elever och lärare tror leder till ett ökat intresse för biologi, för att 

därigenom kunna höja elevernas kunskapsnivå. 

 

Utifrån ovanstående motivering har vi valt att pröva följande hypoteser;  

 

 Lektioner som främjar diskussioner främjar intresset för ämnet biologi. 

 

 Utomhusundervisning (exkursioner/liknande) främjar elevernas intresse för 

biologi  

 

 Laborationer/experiment i undervisning främjar elevernas intresse för biologi  

 

 Gruppuppgifter främjar elevernas intresse för biologi. 
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4 METOD 

Studien bygger på tidigare forskning inom ämnesområdet, vilket har presenterats i 

föreliggande bakgrund och lett fram till redovisade hypoteser. Vi är i den här studien 

intresserade av generella uppfattningar, varför studien har designats till att ge 

kvantifierbara data (Ejvegård, 2003; Patel och Davidson, 2003). I formulerandet av 

enkäten har vi tagit avstamp i behandlad litteratur och forskning för att skapa två 

svarsenkäter (bilaga 1 och bilaga 2) med hjälp av vilka vi prövar våra hypoteser.  

4.1 Genomförande 

Studien genomfördes vecka 18, 2011, i en medelstor kommun i sydöstra Sverige. I 

studien deltog tre högstadieskolor, fyra lärare, två klasser i årskurs 8 och tre klasser i 

årskurs 9 (tabell 1). Vid varje tillfälle då enkäten genomfördes medverkade en av 

oss, detta för att försäkra oss om att studiens samtliga respondenter skulle få samma 

information (Patel och Davidson, 2003). Innan genomförandet har vi som arbetat 

med studien gått igenom frågorna och tillsammans tydliggjort vad vi menar med 

varje fråga samt tillsammans satt ihop ett kort manus för vad som ska förmedlas till 

respondenterna vid varje enkättillfälle. Vid svarstillfällena har aktsamhet iakttagits 

för att inte verka för någon ståndpunkt eller ställning som kan påverka 

respondenternas besvarande av enkäten. Efter det att eleverna och läraren har 

besvarat enkäterna har dessa direkt stoppats i ett kuvert som sedan märkts med 

årskurs och skolnamn, i detta kuvert lades även undervisande lärares enkät. Dessa 

enkäter har sedan behandlats med diskretion och inte varit tillgängliga för fler än 

nödvändigt. Sammantaget besvarades enkäten av 98 respondenter. 

Tabell 1. Antalet skolor som medverkat i studien samt antal pojkar respektive flickor, för årskurs 8 

och 9, vid varje skola som besvarat enkäten. Bortfallet redovisas i parentes och syftar på de elever 

som inte närvarade vid tillfället då enkätundersökningen genomfördes. Alla som närvarat vid 

undersökningstillfället valde att delta.                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Enkätkonstruktion 

Vi har konstruerat två enkäter, en till läraren och en till eleven, detta för att kunna 

stämma av elevernas uppfattning om undervisningens upplägg gentemot lärarens och 

på så sätt få ett än mer reliabelt resultat än om enbart eleverna hade tillfrågats. Vi 

resonerar som så att om både läraren och eleverna är eniga om hur undervisningen 

går till kan vi vara ganska säkra på att detta stämmer. Lärarenkäten ska således ses 

 Årskurs 8 Årskurs 9 

 Pojkar Flickor Pojkar Flickor 

Skola A 10 (0) 9 (0) 10 (1) 10 (2) 

Skola B 5 (1) 15 (2) 11 (1) 11 (1) 

Skola C   8 (2) 9(1) 

Totalt antal svaranden: 98 

Bortfall: 11 
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som ett komplement till elevenkäten, vi vill här understryka att trots de dubbla 

enkäterna är det elevernas uppfattning vi är ute efter i den här studien. Enkäterna och 

studien har utformats så att respondenterna är anonyma (Trost, 2001; Patel och 

Davidson, 2003; Ejvegård, 2003). Vi har utformat frågor med främst fasta 

svarsalternativ, jämna till antalet för att tvinga respondenterna att ta ställning, detta 

för att undvika att respondenterna slentrianmässigt kryssar i mittalternativet (Trost, 

2001; Patel och Davidson, 2003). Vid utformandet av enkäterna har vi gjort vårt 

yttersta för att korta ner frågorna samt svarsalternativen och använt oss av ett 

vardagligt språk, delvis för att skapa valida frågor men framförallt för att de tilltänkta 

respondenterna ska orka ta sig igenom enkäten och svara på ett sanningsenligt vis 

(Trost, 2001; Patel och Davidson, 2003). Därtill har enkäterna begåvats med en 

attraktiv layout och en trattliknande frågeorganisation där respondenten leds genom 

enkäten på ett logiskt sätt, från ett brett och allmänt perspektiv till ett mer specifikt 

(Trost, 2001; Patel och Davidson, 2003). Båda enkäterna avslutas med en öppen 

fråga där respondenterna ges möjligheten att fritt uttrycka sig. Tanken med den 

öppna frågan är att den ska verka som ett komplement till övriga frågor där nya 

intressanta funderingar och frågeställningar kan väckas.  

4.3 Bearbetning av data 

En grupp för samtliga respondenter har ordnats för att måla en generell bild, det är i 

första led denna som vi intresserar oss för i den nedanstående redovisningen. De data 

som vi har erhållit har grupperats utifrån kön för att tydliggöra skillnader som kan 

föreligga grupperna emellan. För att förtydliga bilden av studiens medverkande 

respondenter har en respondenttabell konstruerats (Stukát, 2005). Efter givna 

grupperingar har data sammanställts i frekvenstabeller (Patel och Davidson, 2003). 

Data har bearbetats grafiskt i programmet Excel. Den öppna frågan på elevenkäten 

har först gåtts igenom för att skapa lämpliga kategorier vartefter alla svar sedan 

placerats i lämplig kategori (Patel & Davidson, 2003). Med hjälp av en flervägs-

ANOVA och en envägs-ANOVA (Statistica) har vi prövat om det finns något 

samband mellan olika variabler och elevernas intresse (responsvariabel) för biologi. 

De oberoende förklaringsvariabler som testats var laborationer/experiment, 

utomhusundervisning, gruppuppgifter samt diskussion. Även en envägs-ANOVA har 

genomförts för att pröva om det föreligger ett samband mellan responsvariabeln 

intresse och den oberoende förklaringsvariabeln kön. 

4.4 Etiska överväganden 

Enkäten konstruerades så att den helt och hållet är anonym, det är endast möjligt att 

spåra en respondent till årskurs och könstillhörighet. Frågorna är inte heller av sådan 

karaktär att de väcker anstöt. Emellertid kan de frågorna rörande elevens och lärarens 

aktivitet samt de frågor som rör lärarens utformning av undervisningen vara av 

känslig natur. Inte heller dessa bör rimligtvis av respondenterna ses som särskilt 

stötande, varför vi menar att de har svarat sanningsenligt på enkäten. Eleverna har 

dessutom informerats om att deras lärare inte kommer att se deras svar på enkäten. 

Ingen respondent har heller tvingats delta mot sin vilja. Vi anser därmed att vi har 

tagit respondenternas integritet i beaktande.  
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5 RESULTAT 

5.1 Elevenkäten 

98 elever från tre olika högstadieskolor har deltagit i enkätundersökningen. Eleverna 

går i årskurs 8 och årskurs 9. 

5.1.1 Elevers intresse för biologi 

Elev- och lärarenkäterna tyder på en överensstämmande bild av hur undervisningen i 

biologi ser ut. 68 % av alla eleverna som besvarat enkäten uppger att de är 

intresserade/mycket intresserade av ämnet biologi. 82 % av flickorna är 

intresserade/mycket intresserade medan enbart 52 % av pojkarna uppger samma svar 

(figur 3). Flickorna är signifikant (p=0,00174) mer intresserade av ämnet än 

pojkarna. 

 

Figur 3. Hur de tillfrågade eleverna i årskurs 8 respektive 9 har besvarat frågan Vad tycker du om 

ämnet biologi? Figuren visar pojkars respektive flickors svar samt det sammanlagda resultatet i 

procentenheter. 98 elever varav 54 flickor och 44 pojkar har besvarat frågan. 

 

5.1.2 Syn på biologiundervisning 

Biologiundervisningen verkar domineras av lärarledda genomgångar, enskilda 

uppgifter, gruppuppgifter och diskussioner. Trots att ämnet ger rikliga möjligheter 

till både laborativa inslag och utomhusundervisning förekommer detta mer sällan 

enligt eleverna (figur 4), något som dessutom stämmer överens med det som lärarna 

uppger i sin enkät.   
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Figur 4. Hur eleverna i årskurs 8 respektive 9 har besvarat frågan Hur ser biologiundervisningen ut på 

din skola? Figuren visar vad 98 elever anser vara vanliga/ovanliga inslag i undervisningen. 

Svarsalternativen Nästan alltid och Ganska ofta redovisas efter sammanslagning i kategorin Vanligt. 

Sällan och Aldrig har slagits samman och utgör kategorin Ovanligt. Resultatet presenteras i 

procentenheter. 

 

Alla eleverna är dock inte överens om att laborativa inslag i undervisningen hör till 

ovanligheten. Hälften av eleverna uppger att de nästan alltid/ganska ofta har 

laborationer och experiment i biologiundervisningen (figur 5), samma elever har 

därtill ett högre intresse för ämnet biologi. Den statistiska analysen visade att de tre 

variablerna utomhusundervisning, gruppuppgifter samt diskussion inte påverkade 

intresset. Den fjärde variabeln laborationer/experiment visade närapå ett signifikant 

samband med intresse (p=0,05128).  

 

Figur 5. Hur frekvent momentet laborationer/experiment förekommer i undervisningen utifrån 

elevernas, i årskurs 8 och 9, egna upplevelser.  98 elever har besvarat frågan. Resultatet redovisas i 

procentenheter.  
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Utomhusundervisningen särskiljer sig från övriga moment som det i särklass mest 

underrepresenterade momentet i undervisningen, 61 % uttrycker att de sällan har 

utomhusundervisning och 30 % att de aldrig har det (figur 6). 

 

Figur 6. Hur frekvent momentet utomhusundervisning förekommer i biologiundervisningen utifrån 

elevernas, i årskurs 8 och 9, egna upplevelser. 98 elever har besvarat frågan. Resultatet redovisas i 

procentenheter. 

 

5.1.3 Elevernas val av undervisning 

88 % av de tillfrågade eleverna trodde att laborationer/experiment skulle öka deras 

intresse för biologi och 81 % svarade att utomhusundervisning kan öka intresset. 

Även gruppuppgifter (74 %) och diskussioner i helklass eller smågrupper (67 %) är 

moment som eleverna skulle vilja se mer av i undervisningen. Anmärkningsvärt är 

dock den stora avsaknaden av utomhusundervisning och elevernas önskemål om 

detta (figur 7). Enskilda uppgifter är den del av undervisningen som eleverna (72 %) 

vill se mindre av.   
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Figur 7. Hur eleverna, i årskurs 8 och 9, har svarat på frågan Om du fick önska, hur skulle 

undervisningen då vara upplagd för att fånga ditt intresse? Svarsalternativen mer och mycket mer har 

slagits ihop och resultatet redovisas ovan i procentenheter. 98 elever har besvarat frågan. 

 

Vidare uttrycker eleverna att en biologilektion främst är intressant när; … jag får 

lära mig något som jag har nytta av i vardagen (68 %), … jag och mina 

klasskamrater får chans att jobba med något som vi undrar över (62 %), samt en 

engagerad (43 %) och rolig lärare (42 %) (figur 8). 

 

Figur 8. Vilka moment eleverna, i årskurs 8 och 9, tycker gör en biologilektion intressant. Här 

särskiljs pojkar och flickors svar men en sammanslagning av alla elevers svar, oavsett kön, illustreras 

också i figuren. 98 elever, varav 54 flickor och 44 pojkar, har besvarat frågan. Resultatet presenteras i 

procentenheter. 
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5.1.4 Biologi – ett viktigt ämne 

En stor del av eleverna menar att ämnet är viktigt (79 %), av dessa är det till största 

delen elever som uppger sig vara intresserade som även finner ämnet viktigt (92 %) 

(figur 9). 

 

Figur 9. De intresserade respektive ointresserad elevernas, i årskurs 8 och 9, svar på frågan Är biologi 

viktigt? Även en sammanslagning av alla elevers svar illustreras.  98 elever har besvarat frågan. 

Resultaten presenteras i procentenheter. 

 

Kategoriseringen av den öppna frågan om eleverna tyckte biologi var ett viktigt 

ämne visar att de som finner ämnet viktigt gör det främst för att de anser att det är 

viktigt för oss att förstå och kunna ta hand om naturen (38 %) (figur 10). Andra 

uttrycker istället svar som har med självkännedom och liknande att göra, de anser att 

det är viktigt att lära sig om kroppen och människan för att förstå sig själv (28 %). 

Bland dem som svarade att ämnet inte är viktigt anger de flesta att de inte finner det 

relevant för deras kommande studier eller yrke, en del förstår inte heller varför de lär 

sig och finner därmed ämnet ”oviktigt”.  
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Figur 10. Svar från 69 elevers, i årskurs 8 och 9, kategoriserade svar på den öppna frågan Tycker du 

det är viktigt att läsa Biologi? Varför, Varför inte? I tabellen redovisas de följdsvar som getts av de 

elever som anser ämnet vara viktigt. Resultaten presenteras i procentenheter. 

 

5.2 Lärarenkäten 

Fyra lärare har deltagit i enkätundersökningen. Lärarenkätens funktion var att styrka 

elevernas uppfattningar om hur undervisningen i biologi såg ut.  

5.2.1 Undervisning som främjar elevers intresse 

Momenten laborationer/experiment, exkursioner samt diskussion i helklass eller i 

smågrupper rangordnades högst av lärarna som faktorer för främjandet av elevers 

intresse för biologi. Det var endast en lärare som ansåg att laborationer/experiment 

inte var ett moment som främjade intresse hos elever. Uppgifter där eleven arbetar 

ensam upplevde majoriteten av lärarna som det minst intressefrämjande momentet.  

5.2.2 Biologiundervisningen idag 

På frågan Är du nöjd med hur din biologiundervisning ser ut idag? svarade alla 

deltagande lärare nej. Mer laborationer, experiment och exkursioner i undervisningen 

var önskemål från samtliga lärare på frågan Om inte, vad skulle du vilja ändra på? 

varpå majoriteten angav att materialbrist och avsaknad av nödvändig utrustning var 

hinder för genomförandet av dessa förändringar. Även på frågan Hur tycker du man 

kan göra för att öka elevernas intresse för biologi? är lärarna överens. Att lägga in 

moment med praktiska och laborativa inslag i biologiundervisningen nämns av 

samtliga lärare. När det gäller förändringar i undervisningen svarade en lärare att 

biologi har blivit mer teoretiskt på grund av kursplanekrav medan en annan lärare 

betonar att det förekommer allt färre laborativa inslag i biologiundervisningen än 

förr.  
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6 DISKUSSION 

6.1 Elevers intresse för biologi 

Till skillnad från tidigare studier (Adolfsson et al., 2011) visar vår studie att drygt 70 

% av eleverna finner ämnet intressant och nära nog 80 % av eleverna anser att ämnet 

är viktigt. Dock bör tilläggas att vår studie har en större andel flickor som besvarat 

enkäten än pojkar vilket kan ha en viss påverkan, då flickor generellt visar ett större 

intresse för biologi än pojkar (Uitto et al., 2006; Prokop et al., 2007a; Adolfsson et 

al., 2011). Förutom lägre intresse så har även pojkar svårare för ämnet (Prokop et al., 

2007a). Utifrån tidigare kunskapsmätningar (Skolverket, 2004a) där pojkar är de som 

presterar sämst, stämmer antagandet att intresse påverkar prestation. Vi menar att en 

del av problemet fortfarande ligger i bristande intresse, endast 9 % av eleverna 

uppger i vår studie att de är mycket intresserade av ämnet vilket vi tycker är alldeles 

för få. Det är troligtvis också i den här gruppen av elever som vi hittar dem som 

senare i livet söker sig vidare till naturvetenskapliga yrken och utbildningar, då 

eleverna enligt Lindahl (2003) främst väljer yrke utifrån intresse. Kan vi öka andelen 

mycket intresserade elever på högstadiet kan eventuellt det falnande söktrycket på 

det naturvetenskapliga programmet höjas (Osborne et al., 2003), vilket är 

välbehövligt. I den bästa av världar skulle vi ju givetvis önska att alla elever befann 

sig i kategorin mycket intresserade, huruvida detta är möjligt eller inte är svårt att 

svara på, vi är dock övertygade om att vi generellt kan öka elevernas intresse för 

ämnet genom att förändra undervisningen och därmed också höja kunskapsnivån 

(Randler, 2009; Soltani och Nasr, 2010).  

6.2 Undervisning som främjar elevers intresse 

Vi har i den här studien gjort antagandet att undervisningens utformning kan påverka 

elevernas intresse för ämnet. Det fanns inte något signifikant samband mellan någon 

av förklaringsvariablerna gruppuppgifter, diskussion, utomhusundervisning samt 

laborationer/experiment och intresse. Vi utesluter dock inte att samband kan 

föreligga utan menar att vi hade behövt ett större material för att hävda detta med 

säkerhet. Resultatet tyder dock på att de elever som har många 

laborativa/experimentella inslag i biologiundervisningen också är mer intresserade av 

ämnet (p= 0,05128). Inom den givna tidsramen för denna studie har det tyvärr inte 

varit möjligt att testa om en ökning av laborativa/experimentella inslag i 

undervisningen leder till ett stigande intresse för ämnet, detta vore givetvis intressant 

att pröva. Mycket, inte minst våra resultat, talar emellertid för att en sådan studie 

skulle utmynna i ett tydligt samband mellan mängden laborationer/experiment och 

elevernas intresse. När svenska elever presterade bättre i internationella 

kunskapsmätningar för 15-20 år sedan (Skolverket, 2004a), var laborationer och 

experimentella delar vanligare inslag i undervisningen (Skolverket, 1993). I vår 

studie ingår två lärare som varit aktiva i ca 10 år och båda uttrycker att det som 

förändrats sedan de började tjänstgöra som biologilärare är antalet laborationer och 

exkursioner som har minskat, de uttrycker även att detta är till följd av materialbrist. 

Båda uttrycker dessutom en önskan för sin egen och elevernas skull om att få 

möjlighet att utöka den här typen av undervisning. Förvånande är att ingen av lärarna 

menar att det är på grund av tidsbrist som momenten har minskats/uteslutits. Det 

verkar alltså finnas en vilja hos lärarna att även förändra denna del i undervisningen 

men de behöver nytt, ibland kostsamt, material. Vi känner igen det som lärarna 
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beskriver om knapphändig eller föråldrad utrustning och tror också att det är något 

som skolor bör satsa på för att öka kvalitén och intresset för undervisningen. Utifrån 

flera studier så antyds också att praktiskt arbete med djur och växter kan öka 

elevernas intresse för biologi (Holstermann et al., 2010; Prokop et al., 2007b; 

Borland et al., 2003). De flesta studier pekar alltså på att praktiska 

moment/laborationer leder till ett ökat eller bestående intresse för ämnet. Klart är i 

alla fall att praktiska inslag i undervisningen inte är direkt negativt för elevernas 

intresse eller kunskapsbildande i ämnet (Uitto et al., 2006), vilket inte heller någon 

av våra respondenter uttryckt.  

 

Det är dock inte enbart lärarna som efterfrågar fler laborativa och praktiska inslag i 

undervisningen, även eleverna tror att dessa moment skulle kunna höja deras intresse 

för biologi, vilket också forskning visar på (Myers och Fouts, 1992; Holstermann et 

al., 2010). Utomhusundervisning motiveras av Uitto et al. (2006) då både 

exkursioner och studiebesök kan resultera i att eleverna utvecklar en mer bestående 

kunskap. Våra resultat visar, precis som lärarna upplevde det, att 

laborationer/experiment och utomhusundervisning är moment som eleverna gärna ser 

mer/mycket mer av i undervisningen. Våra resultat visade dock inte på något 

signifikant samband mellan intresse och utomhusundervisning, vilket kan bero på att 

för få elever har angivit att de har utomhusundervisning. Diskussioner i helklass eller 

i smågrupper samt gruppuppgifter är också moment som eleverna vill se mer av. Då 

både elever och lärare är överens på denna punkt så borde detta vara ett ypperligt 

argument för att få skolledningen på andra tankar. En lärare i undersökningen 

uttryckte att det skulle krävas fler laborativa inslag nu när den nya kursplanen träder i 

kraft, vilket också borde vara ett argument för ett större ekonomiskt stöd till material 

och liknande. Det är ingen lätt match för de lärare som vill utveckla undervisningen 

men inte får gehör hos skolledning.  

 

Ytterligare något som kan vara värt att nämnas är att enligt elevernas uppfattning så 

dominerar deras undervisning idag bland annat av lärarledda genomgångar och 

enskilda uppgifter. Detta stämmer ganska väl överens med lärarnas uppfattning då 

dessa moment präglar undervisningen till hög grad. Studier förespråkar dock en 

undervisning som inte ser ut på detta sätt, utan efterfrågar en mer elevcentrerad 

undervisning (Myers och Fouts, 1992). Ytterligare resultat visar att lärarna upplever 

att enskilda uppgifter främjar elevernas intresse minst. Lärarens medvetenhet om 

elevernas intresse är en viktig faktor enligt Prokop et al. (2007b) vilket våra resultat 

på sätt och vis visar. Lärarna är medvetna om att enskilda uppgifter inte stimulerar 

eleverna men det är fortfarande ett återkommande inslag. Att skapa ett intresse hos 

eleverna är av stor betydelse då forskning visar på ett samband mellan prestationer 

och intresse (Randler, 2009; Soltani och Nasr, 2010). Om eleverna upplever 

individuella uppgifter som ointressanta och tråkiga, vilket överensstämmer med 

lärarnas uppfattningar, kanske detta borde tas i beaktande vid planering av 

undervisningen. Om ökat intresse leder till ökade prestationer borde också detta vara 

ett argument för fler praktiska inslag i undervisningen.  
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6.3 Biologi – ett viktigt ämne 

Förvånande nog är det som ovan nämnt en övervägande majoritet som finner ämnet 

viktigt. Framförallt tycker eleverna att det är viktigt att lära sig om naturen och hur vi 

kan ta till vara den. Undervisning inom detta område lämpar sig väl för studier 

förlagda till fält, något som även eleverna efterfrågar. Ett sådant förfarande skulle 

både stimulera elevernas intresse och kunskapsbildning i ämnet (Uitto et al., 2006).  

Flera elever uttrycker att ämnet är viktigt, en del t.o.m. att det är det viktigaste ämnet 

för att de får lära sig om hur människan/kroppen fungerar. De flesta av svaren är 

också av den karaktären att eleverna finner ämnet viktigt för att det på något vis 

anknyter till deras person eller omgivning. Det är också till denna omgivning och 

elevens vardagsföreställningar som läraren måste knyta an för att fånga elevernas 

intresse och främja kunskapsbildning i ämnet (Andersson och Wallin, 2006). Detta 

understryks också av de elever som svarat att ämnet inte är viktigt som främst 

uttrycker att orsaken till detta är att de inte förstår varför de lär sig. Genom att ta vara 

på elevernas intressen som de bär med sig och arbeta utifrån detta kanske det går 

komma runt detta problem (Krapp och Prenzel, 2011). Eleverna säger dessutom att 

det som gör en lektion intressant är när de får chans att lära sig något de har nytta av 

i vardagen. Genom studiebesök kan eleverna koppla teori till vardagen och på så sätt 

känna att biologi är meningsfullt (Uitto et al,, 2006). Utöver det anser eleverna att 

lektioner där de arbetar tillsammans kring ett problem som de själva ställt upp är 

intressanta. Även om eleverna arbetar i grupp ganska ofta är detta något som 

efterfrågas mer. Men inte nog med det, för att lektionerna ska vara intressanta ska de 

ledas av en rolig och engagerad lärare. Ett krav som många lärare antagligen har 

svårt att leva upp till, engagemang och sinne för humor kommer inte för alla per 

automatik och vi menar att detta är något som lärarutbildningen kanske bör 

diskutera. 

6.4 Vidare forskning 

Forskning som kan ge insikt i vilka områden som elever upplever svåra eller 

ointressanta vore ett steg i rätt riktning. Ytterligare förslag på vidare forskning vore 

att jämföra Sveriges resultat på de internationella undersökningarna med andra 

länders. Vad är det som gör att andra länders elever klarar sig bättre än svenska 

elever? Varför fortsätter Sverige att backa medan andra länder går framåt? Kanske 

kan det vara så att andra länder lägger ner mer resurser och lektionstid på laborativa 

och praktiska undervisningsmoment. Eller är det så att elever från andra länder helt 

enkelt är intresserade i högre grad än Sveriges elever när det gäller biologi? Enligt 

Skolverkets rapport nr 352 (2010) så ökar spridningen i Sverige mellan de elever 

som tillhör de lågpresterande och de högpresterande eleverna. Varför ökar gapet 

mellan dessa två grupper? Forskning som lyfter denna problematik behövs för att 

eventuellt komma fram till behövliga åtgärder. Adolfsson et al. (2011) lyfter fram 

vikten av att forska vidare om lärarnas uppfattningar, inte enbart i 

biologiundervisningen utan även i de övriga naturorienterade ämnena. Lärarna får 

inte försummas då de är en viktig del i helheten och deras uppfattningar och 

erfarenheter kan vara en mycket viktig bidragande faktor till utvecklandet av 

biologiundervisningen. 
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6.5 Slutord 

Vår studie tyder på att laborationer/experiment kan ha en betydande roll för 

elevernas intresse för biologi. Slutligen vill vi poängtera att biologi har potential att 

vara ett annorlunda inslag bland de annars traditionella ämnena. Vi tror dessutom att 

elevernas kunskapsbildning och intresse skulle främjas av att ta till vara detta.  Men 

för att detta ska till krävs en engagerad lärare och skolledningens fulla stöd. 

6.6 Tack 

Vi vill först och främst tacka vår handledare Lena Wennersten som varit behjälplig 

vid uppkomsten av svårigheter under arbetets gång. Även vår examinator Jan 

Herrmann förtjänar att nämnas och tackas för sina kommentarer och delaktighet i att 

förbättra vårt arbete. Därutöver vill vi tacka de elever och lärare som deltagit i 

undersökningen och därigenom gjort den möjlig.  
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BILAGA 1 

Enkätundersökning 

En undersökning om elevers syn på ämnet biologi  
 

Svara på frågorna så ärligt Du kan och med det alternativet som Du känner stämmer 

bäst överens med vad Du tycker. Om det inte står något annat i frågan så ska Du 

endast kryssa i ett svarsalternativ för varje fråga.  

Tack för Din hjälp! 

 

Är Du     Pojke □ 

eller     Flicka □ 

 

Årskurs    7 □ 

     8 □  

     9 □ 

 

Vad tycker Du om ämnet Biologi? 

 

Mycket intressant Intressant Ganska ointressant Ointressant 

□   □  □   □ 

 

Hur ser Biologiundervisningen ut på Din skola? 

 

    Nästan alltid     Ganska ofta      Sällan    Aldrig 

Laborationer/experiment   □  □      □   □ 

Utomhusundervisning   □  □      □   □ 

Diskussion i helklass eller smågrupper □  □      □   □ 

Gruppuppgifter    □  □      □   □ 

Uppgifter där jag arbetar ensam  □  □      □   □ 

Lärarledda genomgångar  □  □      □   □ 
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Om Du fick önska, hur skulle undervisningen då vara upplagd för att fånga Ditt 

intresse? 

 

    Mycket mer     Mer       Mindre      Mycket mindre 

Laborationer/experiment   □  □    □    □ 

Utomhusundervisning   □  □    □    □ 

Diskussion i helklass eller smågrupper □  □    □    □ 

Gruppuppgifter    □  □    □    □ 

Uppgifter där jag arbetar ensam  □  □    □    □ 

Lärarledda genomgångar  □  □    □    □ 

Övrigt: _______________________ □  □    □    □ 

 

Vad tycker Du gör en biologilektion intressant? Välj de 3 svarsalternativ som Du 

tycker är viktigast.  

 

När läraren är rolig           □ 

När jag får lära mig något som jag har nytta av i vardagen    □ 

När vi får diskutera          □ 

När läraren är engagerad          □ 

När vi får läsa och arbeta i våra läroböcker         □ 

När läraren berättar om något som jag frågat om     □ 

När jag själv med hjälp av läraren får ta reda på något som jag undrar över    □ 

När jag och mina klasskamrater får chans att jobba med något som vi undrar över  □ 
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Hur stor del av lektionen är 

 

Du aktiv? 

 

Nästan hela lektionen    Hälften av lektionen        Mindre än hälften        Nästan inget 

alls 

□     □               □        □ 

Din lärare aktiv? 

 

Nästan hela lektionen    Hälften av lektionen        Mindre än hälften        Nästan inget 

alls 

□           □               □        □ 

Dina klasskamrater aktiva? 

 

Nästan hela lektionen    Hälften av lektionen        Mindre än hälften        Nästan inget 

alls 

□           □               □        □ 

 

Tycker du det är viktigt att läsa Biologi? Varför, Varför inte?__________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 

 

Tack för att Du tog Dig tid att svara på våra frågor! 
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BILAGA 2 

Enkätundersökning 

En undersökning om elevers syn på ämnet biologi  
 

Svara på frågorna så ärligt Du kan och med det alternativet som Du känner stämmer 

bäst överens med vad Du tycker. Om det inte framgår något annat i frågan så ska Du 

endast kryssa i ett svarsalternativ för varje fråga.  

Tack för Din medverkan! 

 

Vänligen ange antalet yrkesverksamma år som biologilärare __________  

 

Upplever Du generellt att eleverna är 

 

I hög grad intresserade av biologi  I låg grad intresserade av biologi 

□      □ 

 

Hur ofta har du följande moment i undervisningen? 

 

                Nästan alltid   Ganska ofta   Sällan  Aldrig 

Laborationer/experiment   □   □     □   □ 

Exkursioner         □    □     □   □ 

Diskussion i helklass eller smågrupper □   □     □   □ 

Gruppuppgifter    □   □     □   □ 

Uppgifter där eleven arbetar ensam □   □     □   □ 

Genomgångar/föreläsningar  □   □     □   □ 

 

Vilka av dessa arbetssätt upplever Du främjar elevernas intresse för Biologi? 

Poängsätt nedanstående från 6-1, där 6 representerar det arbetssätt Du finner bäst, 5 

näst bäst o.s.v. 

 

_____ Laborationer/experiment 

_____ Exkursioner 

_____ Diskussion i helklass eller i smågrupper 
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_____ Gruppuppgifter 

_____ Uppgifter där eleven arbetar ensam 

_____ Genomgångar/föreläsningar. 

 

Hur stor del av lektionen är 

 

Du aktiv kunskapsförmedlare? 

 

Nästan hela lektionen   Hälften av lektionen    Mindre än hälften      Nästan inget alls 

□         □              □          □ 

Dina elever aktiva? 

 

Nästan hela lektionen  Hälften av lektionen     Mindre än hälften       Nästan inget alls 

□         □              □          □ 

 

Är du nöjd med hur din biologiundervisning ser ut idag? 

 

Ja Nej 

□ □ 

 

Om inte, vad skulle du vilja ändra på?_____________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
 

Vilka hinder ser du för att genomföra dessa förändringar?_____________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
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Hur tycker Du man kan göra för att öka elevernas intresse för Biologi?___________  

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 

Hur har Din undervisning förändrats under Din verksamma tid som lärare i biologi? 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 
 

 

Tack för att Du tog Dig tid att svara på våra frågor! 

 


