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ABSTRAKT 
Syftet med studien är att undersöka didaktiska val som lärare i årskurs 4-6 gör i sin 
undervisning, inom ämnet biologi, för att väcka intresse och hur de främjar förståelse 
hos eleverna. Läroplanens centrala innehåll Natur och Samhälle fungerar som 
utgångspunkt. Enligt egna erfarenheter bearbetas innehållet i undervisningen på olika 
sätt beroende på läraren sätt att se på lärande samt förutsättningar med anknytning till 
skolan. 

Studien genomförs med hjälp av semistrukturerade-, personliga intervjuer för att samla 
in kvalitativa data och sex stycken lärare deltar i studien. Datan som samlas in 
bearbetas genom tematisk analys och resultatet presenteras med exempel på lärarsvar 
utifrån kategorier som identifieras.  

I resultatet framkommer det att lärarna som deltagit i studien till viss del har skilda 
uppfattningar på hur undervisningen ska ta tillvara på och skapa intresse respektive 
främja förståelse. Det finns även likheter i hur lärarna uttrycker sig kring bägge delar 
vilket visar sig i lärarsvar som återkommer under de olika huvudrubrikerna. Studiens 
forskningsfrågor berör även möjligheter och hinder som lärare upplever att de har eller 
skapar när de genomför sin undervisning. Med resultatet för detta som grund blir 
slutsaten med studien att det finns både skilda och snarlika uppfattningar hos lärare 
hur de gör för att ta tillvara på och skapa intresse respektive främja förståelse. Att 
lärarna upplever ha möjligheter eller hinder att utföra undervisningen kan påverka de 
didaktiska valen som lärarna gör både vid planering och genomförande.  

 
Nyckelord: Didaktiska val, naturvetenskap, biologi, förståelse, intresse 
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1 INTRODUKTION 
 

Grundskolans viktigaste uppgift med NO-undervisningen är att tidigt väcka barnets och 
sedan underhålla ungdomars fascination och nyfikenhet för fenomen i vår omvärld 
(Lindahl, 2003, s 247) 

Mina erfarenheter från VFU-perioder ute i olika skolor är att undervisningen i biologi 
sker med varierade arbetsmetoder, med hjälp av olika läromedel och på olika platser. 
Jag har förstått att lärarna har olika perspektiv på hur innehållet och undervisningen i 
biologi ska struktureras för att optimera lärande och engagera elever. Skolorna har 
dessutom olika förutsättningar i sin undervisning i form av till exempel närhet till 
naturområden, material på skolan och elevgrupper. Dessa erfarenheter och funderingar 
bidrog till ett intresse för att ta reda på hur verksamma lärare gör i sin undervisning i 
biologi och varför de utformar undervisningen på ett eller annat sätt.        

Enligt kursplanen ska undervisningen i biologi syfta till att: 
eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och 
intresse för att veta mer om sig själva och naturen (Skolverket, 2016a, s 111) 

I Kommentarmaterialet för kursplanen i biologi står det även att undervisningen i 
biologi ämnar utgå från elevers frågor, uppfattningar och erfarenheter. Följaktligen 
kan det användas för att skapa nyfikenhet och intresse hos eleverna samt en vilja att 
söka förståelse för naturvetenskapliga förklaringar (Skolverket, 2016b). I planering 
och genomförande av undervisning behöver lärare enligt Lindström och Pennlert 
(2016) ta tillvara på elevers förkunskaper, uppfattningar och frågor men även känslor 
och intressen. Detta görs för att skapa en undervisning som främjar förståelse och 
upprätthåller ett intresse för ämnet. Med detta som utgångspunkt vill jag undersöka 
hur lärare utformar sin undervisning för att hjälpa elever att skapa förståelse och 
intresse för ett arbetsområde i biologi. Min förhoppning är att detta arbete ska ge 
fördjupad kunskap om hur och varför lärare planerar sin undervisning inom 
biologiämnet på ett visst sätt, något som jag anser har relevans för kommande 
yrkesroll som lärare.  
Studien utgår från läroplanens centrala innehåll för området Natur och Samhälle i den 
didaktiska frågan om vad som ska undervisas. Min uppfattning är att området täcker 
en stor del av biologiundervisningen i skolan och är av betydelse för individer och 
samhället. Det är även ett sätt att avgränsa studien samt använda ett konkret innehåll 
som utgångspunkt i genomförandet. Det centrala innehållet rymmer människans 
beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. 
Till detta delområde hör ekosystemtjänster. För djurs, växters och andra organismers 
liv ska undervisningen innehålla aspekter som fotosyntes, ekologiska samband och 
förbränning. Ekosystem i närmiljön behandlar samband mellan organismer samt 
vanligt förekommande arter. Det sista men inte mindre betydelsefulla området rör 
naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi 
nyttjar den (Skolverket, 2016a s 113)  
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2 BAKGRUND 
I detta avsnitt presenteras tidigare studier och forskning kring undervisning med start i 
vad undervisningens didaktiska val innebär. Därefter följer en beskrivning av syftet 
med undervisning i naturvetenskap och nyttan med naturvetenskapliga kunskaper. I de 
två rubrikerna undervisning för att skapa förståelse och undervisning för att främja 
och bevara intresse visas olika uppfattningar och förklaringar på hur undervisningen 
kan skapa och ta tillvara på intresse respektive främja förståelse. Avslutningsvis 
presenteras möjligheter och hinder för att skapa intresse och främja förståelse. 

2.1 Didaktiska val i undervisningen 
I NE (2017) definieras didaktik: ”läran om undervisning; undervisningens och 
inlärningens teori och praktik”. De tre grundfrågorna inom didaktiken utgår 
huvudsakligen från Vad som ska undervisas, Hur innehållet ska undervisas och Varför 
det innehållet ska undervisas (Dimenäs & Sträng Haraldsson, 1996). Vidare diskuterar 
Sjøberg (2010) att ytterligare en fråga bör läggas till. Frågan är För vem innehållet ska 
undervisas och innebär att innehållet i skolans undervisning är placerad i en kontext 
som är beroende av sociala, kulturella, historiska, språkliga eller nationella aspekter. 
Enligt Lindström och Pennlert (2016) berör hur-frågan lärarens sätt att variera sin 
undervisning för att maximera elevernas kunskapsinhämtning och undervisningens 
funktion. Vidare beskriver Lindström och Pennlert att varför-frågan berör av vilket 
skäl vissa metoder väljs ut och syftet med att undervisa om ett visst innehåll. Frågan 
behandlar även målen som undervisningen strävar mot, vilka är avgörande för val av 
innehåll och metod. Dessutom finns det en rad olika ramfaktorer som påverkar 
undervisningen så som exempelvis elevgrupp, ekonomiska resurser, personal, tid och 
lokaler (a.a) 
När lärare planerar och förbereder sin undervisning tar de en mängd olika beslut för 
genomförandet och överväganden görs för vad som ska finnas med på lektionen, hur 
lektionen ska struktureras och varför metoderna och innehållet används. Under 
lektionen kan det tillkomma nya överväganden och beslut vilka alla ryms inom de 
didaktiska valen (Sjøberg, 2010). För att kunna genomföra en väl fungerande 
undervisning som ger eleverna möjlighet att utvecklas och förvärva värdefulla 
kunskaper menar Hattie (2014) att läraren behöver ha ett genomtänkt syfte och mål 
med undervisningen. Detta innebär att ha kunskaper om målen, göra elevers 
förutsättningar och kunskaper synliga, och förse eleverna med utmanande och 
meningsfulla metoder för att bearbeta innehållet. Skolans styrdokument visar upp mål 
som undervisningen ska sträva mot och vilket innehåll undervisningen ska inrymma. 
Lärarens uppgift blir enligt Areskoug m.fl. (2013) att tolka styrdokumenten och 
genomföra välplanerad undervisning som ger eleverna verktyg i att utveckla 
kunskaper och en lust att lära. Eleverna behöver ges möjlighet att undersöka, diskutera 
och uppleva fenomen för att skapa förståelse. Om undervisningen hålls för abstrakt 
riskerar undervisningen att bli svårbegriplig (a.a) 

2.2 Undervisning i naturvetenskap 
Elever ska i undervisningen om naturvetenskap få kunskaper om livet, hur allt hör 
ihop och hur naturfenomen placeras i större sammanhang (Andersson, 2011; Areskoug 
m.fl, 2013). Vi använder och förstår fenomen som vi möter i vår verklighet och i 
samhället med hjälp av naturvetenskapliga kunskaper. Genom att uppleva 
naturvetenskapliga fenomen ges elever möjlighet att utveckla både begreppsförståelse 
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och systematiska kunskaper (Areskoug m.fl., 2015). Naturvetenskapliga kunskaper 
kan enligt Areskoug m.fl. (2015) förse eleverna med en mer nyanserad förståelse för 
forskning och information samt möjlighet att fatta beslut som rör omvärlden och oss 
själva. Dessutom menar Andersson (2008) att undervisning i naturvetenskap har som 
uppgift att intressera eleverna och att ge eleverna kunskap för att de ska kunna förhålla 
sig till områdets komplexitet och göra världen vi lever i mer begriplig.  

Naturvetenskaplig undervisning har länge ansetts vara av vikt för vårt vardagsliv, 
samhälle, framtida yrken och för kunskapsskapande. Dessa aspekter delar Sjøberg 
(2010) in i fyra argument och diskuterar värdet av undervisning i naturvetenskap. De 
fyra argumenten består av ekonomiargumentet, nyttoargumentet, demokratiargumentet 
och kulturargumentet. Ekonomiargumentet bygger på att undervisning i 
naturvetenskap behövs eftersom samhället alltmer riktas mot teknik och vetenskap. 
Eleverna behöver bildning i samhällets teknologiska förändring och en väg in i det 
framtida arbetslivet. Sjøberg menar även att det är betydelsefullt att se till elevers 
styrkor och intressen och att det skulle gynna landets ekonomi på sikt. För att se på 
nyttoargumentet ska undervisningen i naturvetenskap ge eleverna förståelse för 
naturvetenskapens fenomen och för att göra verkligheten begriplig. Vid reflektion 
kring detta argument menar Sjøberg att det kan vara betydelsefullt att eleverna kan 
förstå och förklara världen, även om förståelsen för naturfenomen inte behöver betyda 
att de behärskas i konkreta situationer. Det tredje argumentet, demokratiargumentet, 
bygger på att undervisning i naturvetenskap behövs för att demokratin ska 
upprätthållas. För att eleverna ska kunna påverka i olika situationer behöver de förstå 
det som ska påverkas vilket gör att en allmänbildning i naturvetenskap är nödvändig. 
Undervisningen i skolan skapar möjligen inga experter inom naturvetenskap men 
eleverna förses med verktyg och metoder för att kunna avgöra vad som är bra eller 
mindre bra för vårt samhälle och vår miljö. I sin tur kan det göra att eleverna lär sig att 
förhålla sig kritiskt till information som de möter. Det fjärde argumentet vilket är 
kulturargumentet baseras på synsättet att naturvetenskapen är en del av vårt stora 
kulturarv (a.a.) 

2.3 Undervisning som främjar förståelse 
Förväntningar på eleverna är väsentliga för att lägga grunden för lärande. Om läraren 
utgår från att eleverna vill lära blir det naturligt att skapa en undervisning där eleverna 
känner sig behövda och respekterade (Fransson, 1995). Naturvetenskapen innehåller 
en mängd abstrakta förklaringar och begrepp som kan vara svåra för elever att ta till 
sig. För att ge eleverna möjlighet att förstå dessa behöver de exponeras för konkreta 
upplevelser och exempel så att en kunskapsgrund skapas för att sedan utvecklas till en 
djupare kunskap. Att visa eleverna vilka förutsättningar ett frö behöver för att gro och 
vad som krävs för att få fröet att fortsätta växa kan vara ett sätt att skapa en grund för 
att senare i biologi arbeta med och samtala om fotosyntes och respiration (Areskoug 
m.fl., 2015). 

Lärande och förståelse kan ses som ett samspel mellan vad eleverna har för 
erfarenheter sedan tidigare och hur de sysselsätts under lektionerna. Sammanhanget 
för lärande och betydelsen av aktiviteten är av vikt för elevernas lärande. Genom att 
använda sammanhang som är bekanta för eleverna, där de känner en viss säkerhet, 
skapas en utgångspunkt (Wickman, 2014). För elevers lärande är det väsentligt att de 
får ta del av kunskaper i olika sammanhang. Att använda skolgården, reningsverket 
eller närliggande naturområden skapar variation och personliga upplevelser (Dahlgren 
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& Szczepanski, 2004). Besök som elever tillåts göra, exempelvis på bondgårdar, ger 
dem möjlighet att se orsaken till att kunskapen de lär i skolan är av användning i det 
verkliga livet (Braund & Reiss, 2004). 
Ett undersökande arbetssätt kan enligt Ekstig (2002) hjälpa eleverna till förståelse 
eftersom de själva upplever och är aktiva i sitt lärande. Att eleverna ska upptäcka och 
förstå naturvetenskapen på egen hand ser däremot Helldén (2015) inte som en rimlig 
tanke. Genom ett undersökande arbetssätt kan elever söka efter kunskap men behöver 
stöd och vägledning av skola och lärare. Vad elever lär är därför beroende av personer 
i deras närhet samt situationer de är i. Detta påpekar även Andersson och Wallin 
(2006) som menar att det svårt för elever att på egen hand upptäcka teorier och 
begrepp genom att experimentera och upptäcka utan behöver lärares kunskaper för att 
förståelse ska skapas. Utan stöd av lärare för att lära och förstå begrepp och teorier 
menar Andersson och Wallin att möjligheterna till ett långsiktigt lärande är liten.  
Dewey (2004) visar upp begreppet ”learning by doing” vilket innebär att elevers 
lärande utvecklas genom praktiskt arbete men även genom att aktivt reflektera i själva 
görandet. Sammanhanget där eleverna lär är av betydelse för hur innehållet bearbetas 
och blir begripligt. Om eleverna startar i att exponeras för och bearbeta innehållet i 
undervisningen konkret kan innehållets slutmål sedan vara av mer abstrakt karaktär. 
Av betydelse för elevers lärande och förståelse framhäver även Dewey interaktionen 
som en viktig aspekt, att elever lär i samspel med sin omvärld (a.a).  

För lärande som skapar förståelse visar Andersson (2008) upp aspekter som 
undervisningen behöver präglas av.  

1. Läraren har huvudrollen i att förmedla den naturvetenskapliga kunskapen till 
eleverna och är den som introducerar och förklarar för att skapa förståelse hos 
eleverna. 

2. Läraren använder sig av elevernas idéer och intressen och använder det i 
undervisningen som en utgångspunkt. 

3. Läraren utformar sin undervisning så att eleverna ges möjlighet att diskutera 
och reflektera över sina frågor och tankar och främjar ett klassrum där 
olikheter ses som tillgångar. 

4. Läraren uppmuntrar eleverna till att söka djupare kunskap genom att reflektera 
över tidigare kunskaper, ställa frågor, diskutera och utmana sig själva.   

5. Läraren skapar intresseväckande undervisning och utgår inte från att eleverna 
är intresserade från start.  

2.4 Undervisning som skapar och bevarar intresse  
Det är en viktig uppgift lärare har i att tidigt väcka nyfikenhet och intresse hos 
eleverna men även att upprätthålla intresset så att eleverna vill lära sig mer och kan 
uppfatta innehållet som meningsfullt (Areskoug m.fl, 2013; Dimenäs & Sträng 
Haraldsson, 1996). Vidare menar Lindahl (2003) att det är troligt att intresset för 
biologi ökar om elever får arbeta med saker som berör dem själva och kan tillämpas i 
deras liv. Om elevernas egna intressen tas tillvara på i undervisningen skriver Sjøberg 
(2010) att intresset för ämnet enklare bevaras. Det innebär inte att undervisningen ska 
styras enbart av vad eleverna efterlängtar utan att läraren kan använda elevernas 
intressen i sin undervisning när de presenterar och genomför arbetsområden.  
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Lindström och Pennlert (2016) lyfter fram två aspekter som visar på hur innehållet kan 
struktureras i undervisningen för att väcka intresse. Den första aspekten, den 
problematiserande, handlar om att väcka nyfikenhet och frågor hos eleverna samt att 
skapa lust att lära. Elevers och lärares frågor är utgångspunkt i undervisningen och 
undervisningen behandlar innehållet ur olika perspektiv. I den andra aspekten, 
kontextualisera, sätts innehållet i sammanhang som ämnar väcka elevernas intresse. 
Intresseväckande situationer kan skapas med hjälp av vardagssituationer, studiebesök 
eller exkursioner (Dimenäs och Sträng Haraldsson, 1996).  

Forskning har tidigare visat att undervisningen kan göras intressant och väcka 
nyfikenhet om den blir mer vardagsanknuten. I klassrummet kan vardagsanknytning 
göras vid genomgångar genom att göra naturvetenskapliga begrepp och teorier 
konkretiserade (Andrée, 2007). Innehållet i undervisningen kan vardagsanknytas och 
konkretiseras med hjälp av exempelvis filmer eller bilder. Dessa kan sammanfatta eller 
förklara naturvetenskapliga fenomen (Areskoug m.fl., 2015). Vidare kan undervisning 
vilken har som mål att göra eleverna intresserade ske utomhus i närmiljön (Strotz & 
Svenning, 2004). Utomhusmiljön kan ses som ett rum för lärande vilken enligt 
Dahlgren och Szczepanski (2004), förser eleverna med upplevelser och kunskaper i 
sammanhang som inte kan förmedlas via böcker. I en studie gjord av Uitto et al. 
(2006), som genomfördes genom samarbete med ROSE-projektet, identifierades 
aspekter i resultatet som tyder på ett ökat intresse i biologi när elever ges möjlighet till 
undervisning utanför skolan och klassrummet. En av studiens slutsatser är att det kan 
finnas skillnader i vad tjejer och killar finner intresseväckande i undervisningen. Detta 
indikerar att lärare behöver planera sin undervisning väl för att undvika stereotyp 
undervisning. Resultatet visar därefter att det vore till nytta att koppla samman 
naturupplevelser och undervisning utanför skolan till klassrumsundervisning. Studien 
visar att naturupplevelser tenderar skapa ett långvarigt intresse för att lära sig mer om 
naturen. Det som slutligen presenteras visar att välplanerad utomhusundervisning kan 
ge större möjligheter för att lärandet i biologi sker i rätt kontext, till skillnad från vad 
klassrumsundervisning och teori kan erbjuda. Intresset och upplevelserna eleverna får 
i naturen kan leda till ökat intresse för att lära sig biologi i skolan (a.a) 

Andersson (2008) refererar till biologen Edward O. Wilson som skrivit om ”kärlek till 
liv eller levande system”. Wilson menar att det kan skapas biologiskt betingade band 
mellan människor och andra levande organismer som visar sig i engagemang och 
uppskattande inställning till naturen, djur och växter. Yngre barn tenderar att engagera 
sig i aktiviteter som rör växter och djur på ett inlevelsefullt sätt och vårdar dem 
hängivet. För barn som lever långt ifrån en naturnära miljö menar Wilson däremot att 
det kan vara svårt att skapa och upprätthålla det här sambandet till naturen och 
intresset för naturvetenskapen riskerar att minska.  

2.5 Möjligheter och hinder att skapa intresse och 
främja förståelse 

Läraren har som uppgift att skapa undervisning som gör att eleverna ges möjlighet att 
behärska ett visst innehåll eller aktivitet genom att möta innehållet i olika situationer. 
Detta beskrivs vara ett sätt att göra lärandet synligt vilket innebär att stödja elever, 
utifrån deras erfarenheter, i handling och kommunikation. Att göra lärandet synligt 
innebär även att eleverna ges möjlighet att lära av varandra när de får samtala och 
samarbeta kring innehållet (Wickman & Östman, 2002). Att utgå från elevernas 
förkunskaper och förförståelse kan anses vara en självklarhet. Däremot behöver 
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eleverna möta innehållet i ett sammanhang och förstå detta sammanhang för att 
strukturera sina erfarenheter och kunskaper. Sammanhanget har en nära koppling till 
syftet med undervisningen och utan ett syfte kan elever eller lärare inte avgöra vilka 
kunskaper som är relevanta för området. Det är först när eleverna förstår syftet med 
undervisningen som de kan se det ur ett större perspektiv och första nyttan av den 
(Wickman, 2014). Om eleverna inte förstår nyttan av ett visst innehåll i 
undervisningen, experiment eller på vilket sätt momentet kan kopplas till deras liv 
eller större sammanhang kan det enligt Lindahl (2003) betraktas som oväsentlig 
kunskap. Detta kan i sin tur leda till att intresset för innehållet minskar eftersom det 
saknas förståelse.  

I en studie genomförd av Lindahl (2003) ansåg eleverna som medverkade i 
undersökningen att laborationer var det moment flest fann mest roande i NO-
undervisningen. Däremot påpekade somliga elever att laborationerna, trots att de 
uppfattades roande och intressanta, inte försedde dem med någon djupare förståelse. 
Eleverna som framhävde detta beskrev laborationerna som ett moment där de fick 
följa en instruktion för att sedan uppfatta vad som hände under laborationen men la 
inte någon vikt vid orsaken till fenomenet. Vidare menar Lindahl att elever som blivit 
bundna till att kunskapen de får i skolan endast är av nytta för betygen snarare än 
kunskap som kan sättas i relation till samhällets och omvärldens frågor och fenomen, 
kan både förståelsen och intresset för ämnet minska.  
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3 SYFTE 
 
Syftet med studien är att undersöka didaktiska val som lärare i årskurs 4-6 gör när de 
planerar sin undervisning i ämnet biologi för att väcka elevers intresse och hur de 
hjälper elever till förståelse. Kunskapsinnehållet för det centrala innehållet Natur och 
Samhälle är utgångspunkten.  
 

Forskningsfrågor: 
- Hur uttrycker lärare att de gör för att främja elevers förståelse? 

- Hur uttrycker lärare att de gör för att ta tillvara på och skapa intresse hos 
elever? 

- Vilka möjligheter respektive hinder upplever lärare med att skapa och ta 
tillvara på elevers intresse och främja förståelse? 
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4 METOD 
I följande kapitel presenteras val av metod för studien. Till en början presenteras och 
diskuteras studiens metodval. Sedan redogörs för studiens urval och genomförande 
samt hur det insamlade materialet analyseras och presenteras. Därefter diskuteras 
studiens tillförlitlighet och trovärdighet och slutligen presenteras etiska principer som 
jag tagit hänsyn till i studien.  

4.1 Val av metod 
Med utgångspunkt i studiens syfte valdes intervjuer för att samla in kvalitativa data. I 
en kvalitativ metod eftersöks innebörder och åsikter snarare än siffror och statistik 
(Alvehus, 2013). Intervjuer är enligt Trost (2010) användbara när handlingsmönster, 
resonemang, uppfattningar och mönster ska urskiljas. Intervjuerna var av 
semistrukturerad karaktär vilket enligt Alvehus (2013) och Denscombe (2016) 
kännetecknas av att intervjuaren tar med sig öppna frågor kring ett område, som 
samtalet sedan koncentreras kring. Intervjuaren kan sedan ställa följdfrågor för att 
söka mer djup i de svar som respondenterna ger. Bryman (2011) menar även att 
intervjuaren kan ändra ordning på frågorna beroende på vad respondenterna svarar. 
För att söka svar på didaktiska val som varje lärare gör och för att varje lärare skulle få 
den tid de behövde användes personliga intervjuer. I personliga intervjuer menar 
Denscombe (2016), att respondenten och forskaren möts i ett personligt möte där 
respondenten får största fokus. Vid personliga intervjuer blir det enklare att 
transkribera ljudinspelningar från samtalet eftersom det bara är en persons röst som 
ska kännas igen.  

4.2 Urval 
Undersökningsgruppen valdes utifrån lärare som kunde bemöta syftet av studien och 
de frågeställningar som studerades. Vid val av undersökningsgrupp kan 
respondenterna enligt Alvehus (2013) väljas utifrån ett bekvämlighetsurval. 
Urvalsgruppen till denna studie valdes utifrån ett bekvämlighetsurval eftersom 
respondenterna var lärare jag varit i kontakt med tidigare samt som hade möjlighet att 
delta. Eftersom uppfattningar och resonemang söktes från lärare som undervisade eller 
har undervisat i årskurs 4-6 baserades urvalet på detta. Antalet lärare som tillfrågades 
var 10 stycken och skolorna låg delvis i olika kommuner, samtliga i södra Sverige. Av 
de tillfrågade lärarna var det 6 stycken som hade möjlighet att delta och i studien 
benämndes de med bokstäver från A-F. 

• Lärare A: Har varit lärare i 16 år och undervisat i biologi ca.13-14 år. I årskurs 
4-6 har läraren undervisat i biologiämnet ca.10 år.  

• Lärare B: Har varit lärare i 42 år och undervisat biologiämnet i årskurs 4-6 
sedan dess med undantag för något enstaka år.  

• Lärare C: Har varit lärare i 22 år, undervisat biologi i ungefär lika många är, 
mestadels i årskurs 4-6.  

• Lärare D: Har varit lärare i 21 år och undervisat i naturvetenskap och biologi i 
årskurs 4-6 mestadels av tiden.  

• Lärare E: Har varit lärare i 44 år i både låg- och mellanstadiet. Har haft 
biologiundervisning i klass ca.6 år.  
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• Lärare F: Har varit lärare i 16 år, undervisat biologi i årskurs 4-6 ca.7 år och 
undervisat i årskurs 1-3 resterande tid.  

4.3 Genomförande  
Efter beslutet om att belysa didaktiska val som lärare gör när de planerar sin 
undervisning inom biologi reflekterade jag kring vilken metod som passade för att 
samla in material till studien. Målet var att få så utvecklade och innehållsrika svar som 
möjligt men även möjlighet att ställa följdfrågor vilket gjorde att intervjuer var den 
metod som passade bäst. Därefter mailades lärare som jag visste arbetade eller har 
arbetat och undervisat i NO-ämnet i de årskurserna som var menade att undersökas. I 
mailet beskrevs sammanhanget, syftet med studien och en förfrågan om intresse av att 
ställa upp på en intervju. Av egen erfarenhet vet jag att det kan vara svårt att samtala 
fritt om ett område och för att svara upp på studiens frågeställningar utformades 
intervjufrågor, se (Bilaga 1). Intervjufrågorna skickades ut till de lärare som gett sitt 
samtycke till en intervju vilket gjordes någon dag innan intervjuerna skulle äga rum. 
Detta gjordes för att lärarna skulle få tid att tänka över sina svar och ge så utförliga 
svar som möjligt vid intervjutillfället. Plats och tid bestämdes för möte med lärarna 
och vid intervjuerna spelades ljudet in för att dokumentera respondenternas svar. När 
ljudinspelningar används på ett diskret och försiktigt sätt menar Denscombe (2016) att 
det inte stör intervjusituationen utan istället är till fördel för att göra en fullständig 
dokumentation. Varje intervju tog mellan 20 och 30 minuter.  En av lärarna 
intervjuades via mail för att en personlig intervju inte var möjlig att genomföra. 

4.4 Databearbetning 
När insamling av studiens kvalitativa data gjordes skapades en stor mängd text i form 
av transkriberade intervjuer vilket bearbetades med hjälp av en tematisk analys. Denna 
typ av analys kännetecknas av att bearbetningen börjar med flera noggranna läsningar 
av materialet (Larsen, 2009).  Datan organiserades sedan i större och mindre 
kategorier beroende på hur ofta något återkommer i det insamlade materialet (Bryman, 
2011). När kategorierna hade identifierats presenterades resultatet kvalitativt med 
sammanfattningar av och citat från intervjuerna.  

4.5 Trovärdighet och tillförlitlighet 
Att respondenterna väljs ut med med hänsyn till position och kunskap som kan anses 
vara av intresse för studien, menar Denscombe (2016) ökar trovärdigheten (validiten). 
Intervjuerna spelades in med ljud och transkriberades för att öka tillförlitligheten 
(reliabiliteten) i det insamlade materialet för att inget av det insamlade materialet 
skulle riskera att gå förlorat. Enligt Alvehus (2013) finns det en risk att viktiga delar 
faller bort och att intervjun feltolkas om intervjuaren istället antecknar under tiden. 
Materialet som samlades in under intervjuerna transkriberades noggrant och ordagrant 
med undantag för stycken som inte ansågs relevanta för studien. Transkriberingen 
gjordes för att återge en så objektiv bild som möjligt av respondenternas svar utan 
egen tolkning av materialet. Insamlad data som behandlas med noggranhet menar 
Larsen (2009) ökar tillförlitligheten (reliabiliteten) i studien.  

Validitet i studier handlar enligt Larsen (2009) om att välja rätt metod för 
undersökningen och att data som samlas in är relevant för studiens forskningsfrågor. 
Dessutom menar Larsen att kvalitativa studier oftast genererar högre trovärdighet 
(validitet) än kvantitativa studier. I intervjuer som kvalitativ metod är det möjligt att 
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göra ändringar och omformulera frågorna om det skulle visa sig att någon viktig detalj 
dyker upp eller om respondenten inte förstår frågan. Däremot menar Larsen att det kan 
vara svårare att fastställa tillförlitlighet (reliabilitet) vid kvalitativa undersökningar. 
Situationen kan ha inverkan på vad respondenterna svarar och det finns möjlighet till 
förändring i det som sägs (a.a). Generaliserbarhet beskrivs enligt Bryman (2011) vara 
svårt att tillämpa i kvalitativ forskning eftersom den oftast baseras på ett mindre antal 
deltagare än i kvantitativa studier.  

4.6 Etiska överväganden  
I studien tog jag hänsyn till Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska principer som 
används för att skydda deltagande individer vid samhällsvetenskaplig forskning. De 
deltagande lärarna informerades om att deras deltagande var frivilligt och att de hade 
rätt att avsluta sin medverkan när som helst. Lärarna informerades även om att 
materialet som samlades in enbart skulle komma att användas för forskningsändamål. I 
början skickades mail ut där syftet med studien presenterades och de tillfrågade lärarna 
fick lämna samtycke för sitt deltagande. För att skydda personuppgifter informerades 
lärarna om att materialet anonymiseras (a.a).   
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5 RESULTAT 
Nedan redovisas resultatet i kategorier med koppling till studiens frågeställningar. 
Kategorierna visar allmänna eller mer konkreta exempel på hur läroplanens centrala 
innehåll kan bearbetas och vid behov har innehållet i kategorierna delats in i mindre 
underkategorier. I resultatet används exempel på citat från lärare för att tydliggöra och 
ge exempel. 

5.1 Undervisning för att främja förståelse 
Vid frågan om hur undervisningen ska struktureras för att främja förståelse identifieras 
flertalet kategorier i vilka lärarna beskriver vad de anser vara viktigt för att främja 
förståelse. Kategorierna är aktivera eleverna, variera undervisningen, kommunicera 
samt använda konkreta exempel, bilder och filmer.   

5.1.1 Aktivera eleverna  
Undersökningar eller praktiska övningar som aktiverar eleverna är ett sätt som går att 
identifiera i samtliga intervjuer. Lärarna beskriver olika typer av aktiviteter som de 
anser främjar förståelse varav en lärare beskriver att målet är att få så många elever 
som möjligt aktiva under lektionerna. Två lärare lyfter särskilt fram att det är praktiska 
övningar som gör att eleverna kommer ihåg och förstår mer.  

…jag känner ju också att de kommer ihåg bättre när de håller på med något praktiskt 
runtomkring (Lärare B) 

…och sedan varvar jag där med praktiska övningar. […]och mycket i biologin är så 
svårt att förstå rent teoretiskt, man måste jobba praktiskt och visa och de måste få 
testa själva…handgripligen liksom (Lärare C) 

En av lärarna lyfter fram laborationer som en praktisk övning som främjar elevernas 
förståelse. Vid intervju med en av de andra lärarna identifieras exkursioner vara en 
praktisk övning som används i undervisningen vilket läraren återkommer till vid två 
tillfällen.  

Det finns mycket labbar. Det går att göra så mycket, smälta vatten, frysa vatten och 
hålla på. Det tycker de är roligt så förhoppningsvis tar de in lite mer (Lärare A) 

…och sedan varvar jag där med praktiska övningar. Det kan vara[…]exkursioner 
(Lärare C) 

Flera av lärarna nämner i intervjuerna att de försöker undervisa utomhus så mycket 
som möjligt med motiveringen att eleverna då får en djupare förståelse för 
arbetsområdet. De beskriver att det finns mycket att se eller göra utomhus och att 
eleverna behöver ges tillfällen att vara ute och uppleva naturen. Detta görs inte bara 
för att förståelsen ska öka utan även för att eleverna uppskattar att få komma ut i 
naturen.  

Att göra olika saker och inte bara tänka på att klassrummet är inne. (Lärare D) 

Man ska involvera alla sinnen. Vara ute i naturen, känna och bygga. (Lärare F) 

Allt kan man inte titta på ute för det finns många andra moment också men just 
naturmomenten…ungarna tycker det är skönt att komma ut också. (Lärare B) 

 



14 
 

5.1.2 Variera undervisningen 
Flera lärare ser variation i undervisningen som ett sätt att skapa förståelse hos 
eleverna. Med variation i undervisningen menar lärarna att innehållet behöver 
presenteras på olika sätt och ur olika perspektiv vilket i sin tur kan göra att eleverna 
minns och tar till sig kunskapen bättre. Vid frågan om vilka moment som bör finnas 
med i undervisningen för att främja förståelse svarar två lärare såhär: 

…att man inte är så stereotyp i sin undervisning på något sätt. Att man verkligen 
försöker få upplevelser, filmer, teori men även att gå ut[…] Det kan bli många olika 
slags upplevelser och jag tror de kommer ihåg mer (Lärare D) 

Variationen tycker jag, på olika sätt med teori, bild, film, praktiskt […]att ta det från 
olika perspektiv och olika synvinklar. Man kan inte göra det på bara ett sätt. Jag 
försöker på det sättet, att de får många olika synvinklar på det (Lärare C) 

Vid flertalet tillfällen berättar en av lärarna att innehållet kan bearbetas på olika sätt 
med hjälp av besök och menar att någon som är kunnig inom det område som 
behandlas kan besöka klassen eller att eleverna får göra studiebesök på fabrik, 
reningsverk, bondgård eller liknande. Vid besöken beskriver läraren att eleverna får 
möjlighet att ställa frågor och diskutera om arbetsområdet.  

Jag brukar tänka när jag planerar ett arbetsområde om jag har någon som kan 
besöka oss. (Lärare C) 

…och sedan brukar jag försöka få med studiebesök eller föräldrarbesök där det finns 
möjlighet och där det passar (Lärare C) 

5.1.3 Kommunicera 
I stort sett samtliga lärare beskrev kommunikationen med och mellan eleverna som en 
viktig aspekt i undervisning som har för avsikt att främja förståelse. Exempel från 
intervjuerna visar både på lärarens och elevernas roll i kommunikationen.  
Diskussioner beskrivs, enligt flera lärare, vara av betydelse för förståelsen och att 
eleverna behöver ges tillfällen att diskutera, både i grupper, par och helklass för att ge 
förklaringar och bemöta åsikter. En av lärarna beskriver att för förståelsens skull 
behöver eleverna diskutera för att kunskapen ska kunna tillämpas i större 
sammanhang. Exempelvis nämner läraren att om eleverna gör en undersökning som 
handlar om avdunstning och använder ett glas med vatten i klassrummet, behöver 
läraren även föra en diskussion med eleverna om hur det ser ut i naturen och samtala 
med dem om det. En av de lärare som förklarar hur diskussioner kan göra att eleverna 
får förståelse beskriver nedan hur detta kan se ut i arbete med det centrala innehållet: 

Jag har de senaste åren gjort…vad behöver ett frö för att gro. Man planterar frö i 
olika krukor och sedan diskuterar man med barnen, vad behöver det här? Ja solljus, 
okej. Då isolerar vi så att det här får bara solljus, vad ska vi göra med krukan för att 
den bara ska få solljus. Inget vatten från början, det det tar vi sedan. Och sedan tar 
man alla delarna i fotosyntesen, ja vatten, värme och så ställer man ut krukorna på 
olika platser. Och så testar man också vad som händer om det inte får värme, alltså 
om det får kyla, eller om det står i mörker och så tittar man på det här ett par gånger i 
veckan. Och där, utifrån det kan man ha en annan diskussion om fotosyntesen. 
(Lärare C) 
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En annan aspekt som en av lärarna lyfter fram som viktigt i diskussionen är att läraren 
lyssnar på eleverna när de förklarar och beskriver något, både muntligt och skriftligt, 
för att synliggöra deras förståelse.  

Sedan tror jag att det är viktigt att lyssna på dem, det här du säger om förståelse. Det 
är viktigt att man lyssnar på när de förklarar, hur de tänker… både muntligt och 
skriftligt (Lärare B) 

Vid intervjuerna framkommer även vikten av att eleverna tillåts förklara för och 
lyssna på varandra. En lärare poängterar att eleverna ofta kan förklara fenomen på ett 
annorlunda sätt än läraren, vilket i sin tur kan leda till att andra elever förstår. En 
annan beskriver att eleverna kan få hjälp med hur de ska tänka om de får lyssna på 
andras åsikter. 

Det händer rätt ofta att det är någon unge som formulerar det på ett sätt att det går 
upp för någon annan, att så här är det (Lärare B) 
När de kommer till ord som…även om man försöker vara tydlig när man förklarar så 
kan det vara så att ungarna förklarar för varandra på ett annat sätt. (Lärare B) 

Att de inte riktigt vet hur man ska tänka och att man får andras åsikter som en hjälp 
(Lärare E) 

5.1.4 Använda konkreta exempel, bilder och filmer.  
Att på ett konkret sätt visa eller förklara naturvetenskapliga fenomen återkommer i 
lärarnas svar om hur undervisningen ska struktureras för att främja förståelse. Lärarna 
beskriver dels att det kan göras genom att visa konkreta exempel men även att använda 
sig av filmer och bilder som på ett konkret sätt försöker spegla olika fenomen i naturen 
och samhället.  

Nedan presenteras citat från de lärare som beskriver att de använder konkreta exempel 
för förståelsens skull. De konkreta exemplen kan vara undersökningar eller konkreta 
föremål som ämnar spegla naturliga fenomen.  

Vattnets kretslopp…att då konkret koka vatten vilket vi gjorde i klassrummet. Och ha 
en då…jag hade en sån här…ungsform med is i så att ångan steg upp och att det blev 
regn som regnade ner (Lärare B) 
Kunskaperna blir fördjupade när man konkretiserar uppgifterna. (Lärare F) 

Jag brukar ha någon levande växt i klassrummet bara för att när jag pratar om det 
ska de förstå och då kommer de också ihåg det. (Lärare D) 

Att använda filmer i undervisningen identifieras i samtal med två av lärarna nedan som 
ett sätt att spegla naturliga fenomen eller förstå komplexa saker som läraren inte kan 
förklara på egen hand. 

Sedan tycker jag också att det är viktigt att ha med bra filmer för att förstå komplexa 
saker. Det kan man inte stå och prata om och man kan nästan inte läsa om det i en 
bok heller för att förstå. Nu görs det mycket bra filmer. (Lärare A) 

…film tycker jag är ett bra sätt att ta in verkligheten på i klassrummet. (Lärare E) 

En av lärarna förklarar flera gånger hur bilder på olika sätt kan användas i 
undervisningen. Bilder kan användas för att konkret visa eleverna hur något ser ut eller 
fungerar men eleverna kan även få i uppgift att skapa egna bilder utifrån något som de 
sett eller upplevt. 
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Om vi pratar om till exempel…livscykeln hos en insekt. Då är en schematisk bild… 
och att också göra den själv kan jag tycka är ganska bra (Lärare B) 

Att istället för att bara titta på bilden att man kan prata om den och att de får rita 
själva… sin egen bild då. Sen kan man jämföra den med det som finns i böckerna eller 
på andra ställen. Men mycket rita själv för förståelsen. (Lärare B) 

5.2 Undervisning för att ta tillvara på och skapa 
intresse 

Vid frågan om hur undervisningen struktureras för att ta tillvara på och skapa intresse 
hos eleverna, identifieras snarlika kategorier utifrån lärarnas sätt att se på 
intresseväckande moment i sin undervisning. Kategorierna som identifierats är: 
Använda praktiska moment, variera undervisningen, använda konkreta exempel, utgå 
från elevernas egna frågor och idéer.   

5.2.1 Använda praktiska moment  
Flera av lärarna anser att deras undervisning behöver innehålla praktiska moment i 
form av laborationer och undersökningar där elever får uppleva fenomen och pröva 
sina kunskaper för att skapa intresse. Lärarna beskriver att de upplever att eleverna blir 
intresserade om de får göra egna undersökningar eller planera för egna 
undersökningar. Vid frågan om vilka moment i undervisningen som skapar intresse 
svarar några av lärarna såhär: 

Jag tycker att det är viktigt att labba mycket också. Göra mycket med händerna, testa 
eller gå ut och göra något, eller bygga något. (Lärare A) 

Jag tycker ju då att…när det går att plocka in något praktiskt moment, någon form av 
undersökning…både då att ibland så får man använda…ska man säga..färdiga 
undersökningar och ibland får de själva planera för en undersökning. (Lärare B) 

Det är…jag tycker att det i No-ämnena att det är det praktiska arbetet som motiverar 
eleverna väldigt mycket. (Lärare C) 

I biologi då… när man jobbar med växter kan man vara ganska praktisk… man kan 
odla som vi har gjort nu då, man kan gro och man kan göra mycket sådana saker[…] 
(Lärare B)  

5.2.2 Variera undervisningen 
 

Två av lärarna beskriver att intresse väcks i undervisningen om eleverna får bearbeta 
ämnesinnehållet på olika sätt. Läraren som citeras nedan börjar med att beskriva hur 
praktiska övningar kan användas i undervisningen och förklarar i citatet hur 
undervisningen kan varieras.  

Så fort man kan stoppa in något praktiskt och sedan fortsätta med mer teoretiska 
bitar, så blir det ju mer spännande och det blir mer varierat. (Lärare B) 

Läraren i citatet nedan förklarar att arbetsområden som bearbetas på många olika sätt 
väcker elevers intresse och lust att lära: 

Jag försöker att tänka ur så många olika perspektiv som möjligt när jag planerar ett 
arbetsområde, att man får in det på många olika sätt. Dels för att eleverna faktiskt 
tycker att det är roligare, man väcker deras lust och intresse…(Lärare C) 
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5.2.3 Använda konkreta exempel 
Två lärare framställer användandet av konkreta exempel i undervisningen som ett sätt 
att väcka intresse hos eleverna samt att inspirera dem. En av dem beskriver att det inte 
behöver innebära ett stort projekt och att det räcker med att hämta löv ute i naturen för 
att sedan titta närmre på dem i mikroskop. Vidare berättar samma lärare att konkreta 
material kan finnas på skolor i form av exempelvis uppstoppade fåglar eller material 
som läraren själv kan samla ihop. Den andra läraren anser att all kunskap bör 
konkretiseras för att skapa meningsfulla undervisningsmoment. 

Men just det här att försöka vara konkret också för att väcka intresse och inspirera. 
Jag har försökt att samla på mig mycket naturmaterial under åren. Jag har mycket 
snäckor…ja allt möjligt sånt när vi jobbade med djur…sjöstjärnor, sjöhästar, 
koraller…liksom allting konkret och att man tittar på det och känna på det, att man 
ser det på nära håll. Det finns ju ofta lite sådant på skolor, uppstoppade fåglar och 
annat. Det betyder mycket för ungarna. Om man tar in en fiskmås till exempel istället 
för att visa en bild på smartboarden det blir mycket… mycket mer, för de här små 
barnen, intresseväckande och de kan titta på en tå på en fågel eller en klo eller sådär 
(Lärare B) 

Jag tycker det är viktigt att koppla all kunskap till något elevnära och meningsfullt. 
Allt bör konkretiseras […] Exempelvis kan man använda barnen för att illustrera 
näringskedjor. Ett barn är en växt som äts upp av ett annat barn som får leka mus, 
som i sin tur äts av....(Lärare F) 

5.2.4 Utgå från elevernas egna frågor och idéer 
Två av lärarna nämner betydelsen av att ta tillvara på elevernas egna frågor och 
uppfattningar. Nedan beskriver en lärare att undervisningen kan utgå från eleverna för 
att ta tillvara på ett redan befintligt intresse. Läraren beskriver att djur och hållbar 
utveckling är två aspekter i arbetsområdet som många elever är intresserade av vilket 
ger en utgångspunkt för undervisningen. 

Men djur är jätteintressant tycker de och de vill gärna både läsa och skriva om djur. 
Det brukar aldrig vara några problem med det (Lärare B) 

Sedan är de ju kan jag känna, naturligt väldigt…eh…det här med hållbar utveckling 
då, börjar man prata om det blir det nästan rabiata alltså så, att det ska vara så och 
så. Vi hade något exempel nu vi diskuterade och vi läste lite olika tidningsartiklar. 
(Lärare B) 

En annan lärare beskriver att det kan finnas en nyfikenhet inför arbetsområdet och att 
elevernas egna idéer och frågor då kan användas för att ta tillvara på intresse. Detta 
kan ske genom att eleverna ställer frågor och visar upp idéer som sedan bearbetas och 
används i undervisningen. 

Jag tänker att eleverna har egna frågor, ofta när man pratar om någonting för det är 
ju ett spännande område. Varför är det såhär? Varför är himlen blå? Varför är 
vattnet blått? Mycket sådana frågor. Vissa har egna teorier kanske. Träna dem i detta, 
att ställa hypoteser och fundera över vad de själva tror. (Lärare E)  

5.3 Möjligheter och hinder för att skapa intresse och 
främja förståelse 

Nedan presenteras möjligheter och hinder som de intervjuade lärarna upplever 
påverkar deras undervisning. Den första kategorin berör möjligheter och har delats in i 
underkategorierna har möjligheter och skapa möjligheter. Den andra kategorin berör 
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hinder som identifierats och dessa har delats in i underkategorierna hinder förknippade 
med NO-ämnet, viss avsaknad till naturen, undervisa utanför klassrummet, praktiskt 
och konkret arbete, resurser på skolan och jakten på höga betyg. De möjligheter 
respektive hinder som lärare beskriver delas inte in i kategorier som beror på intresse 
eller förståelse eftersom det uttrycktes mer allmänt under intervjuerna.  

5.3.1 Möjligheter  
Samtliga lärare är överens om att biologiämnet och arbetsområdet är tacksamt att 
undervisa om eftersom de anser att det centrala innehållet berör elevernas vardag och 
liv. Lärarna påpekar däremot att det är upp till varje lärare att skapa goda 
undervisningsituationer men att de har stora möjligheter eller kan skapa intresse och 
främja förståelse i sin undervisning. En av lärarna anser att undervisning som skapar 
intresse och främjar lärande är en stor del av uppdraget som NO-lärare.  
Nästintill samtliga lärare beskriver att de har möjligheter och de allra flesta lyfter fram 
närheten till naturen som en stor möjlighet i relation till arbetsområdet. Lärarna 
beskriver att det är tacksamt att undervisa inom området på en skola som har naturen 
nära och att det hade varit andra förutsättningar om skolan saknar natur i närområdet. 

Ja vi har väldiga möjligheter om vi tänker biologi nu och hur det ser ut utanför 
skolan, det kan vi inte säga något annat. Det är bara att kliva rätt ut[…] Naturen är 
precis utanför dörren så vi har stora möjligheter.  (Lärare C)  

…men då är vi ju lyckligt lottade som har naturen inpå knutarna för här går det ju 
lätt. Man kan gå ut och vara ute 20 minuter och få ut någonting av det (Lärare B)  

Inom detta område är det en väldig fördel, fotosyntesen kan man ju bara ta ett 
grässtrå utanför och prata om egentligen. (Lärare D)  

I intervjuerna identifieras även andra aspekter av möjligheter som lärarna anser att de 
har och som kan ha inverkan på elevers förståelse och intresse. En av lärarna beskriver 
att det finns tillgång till ”paddor” (Ipads) och inläsningtjänster när texter och områden 
ska bearbetas.  

Vi har hjälpmedel att man kan få texten uppläst för sig. Vi har bra hjälpmedel med 
paddor och inläsningstjänst (Lärare A) 

Till kategorin som berör att skapa möjligheter uttrycker två av lärarna att de har stor 
potential att skapa intresse och förståelse i sin undervisning. Om det är svårt att 
förklara ett innehåll eller arbeta praktiskt där läraren nämner djur som exempel, blir 
det befogat att arbeta med datorer där eleverna får söka efter bilder och fakta. Läraren 
menar att bilderna och faktan kan väcka intresse och förklara mycket. Nedan 
presenteras citat som visar på möjligheter som kan skapas i undervisning utomhus. 

…man också kan gå ut och sätta sig i skogen och…man kan plocka bär här uppe, vi 
har plockat blåbär och gjort blåbärspaj, så att man känner den här kopplingen till 
naturen då som en upplevelse och en resurs. Vi har lekt i skogen för att man då ska 
komma in i den miljön. (Lärare B)  

Man får inte se det som ett bekymmer att gå ut med 25 elever i skogen. Man får tänka 
att det kanske inte kommer bli perfekt men man får inte ta bort det bara för att jag inte 
har någon resurs. Sedan kan man inte heller alltid hinna med allt på en lektion. 
(Lärare C)  
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5.3.2 Hinder  
Lärarna nämner även att det finns hinder i undervisningen som påverkar elevernas 
intresse och förståelse och att dessa hinder är kopplade både till ämnet, undervisningen 
och förutsättningar på skolan. Nedan presenteras hinder som lärare nämner finns och 
som försvårar arbetet med att skapa intresse och främja förståelse. 

Två lärare upplever hinder förknippade med NO-ämnet och uttrycker att ämnet 
innehåller mycket teori med faktatexter och att det ibland kan vara svårt att förklara 
fenomen. 

Ja, generellt sådär när man planerar ett arbetsområde så känner man att..NO är 
mycket teoretiskt också. Det kommer in mycket läsförståelse och man märker i fyran 
att de är väldigt ovana vid det. Att läsa en faktatext på det sättet och förstå det[…]Det 
är svårare och svårare för dem, de har inte den ron i kroppen. Det ska hända något. 
(Lärare A)  

Ibland är det vissa…fenomen eller vad man ska kalla det för som är lite 
svårförklarliga i NO […] Det kan jag känna ibland, att vissa saker är svåra att 
förklara. (Lärare B) 

Två lärare beskriver att det finns hinder förknippade med viss avsaknad av närhet till 
naturen eftersom den inte innehåller alla de områden som det centrala innehållet ska 
handla om.  

Sedan är det saker som till exempel havet. Havet har vi inte nära…(Lärare C)  

…är man på en skola där man inte har så nära till naturen då blir det ju mer 
komplicerat. (Lärare B)  

Nästan samtliga lärare beskriver att det finns hinder med att undervisa utanför 
klassrummet. En av lärarna beskriver att det kan vara besvärligt att gå ut med många 
elever eftersom de får så stort klassrum, även om hen anser att de lär sig mer ute än i 
klassrummet. Nedan beskriver två andra lärare svårigheter med att undervisa utanför 
klassrummet:  

Första gångerna kan det vara lite och de är gapiga och skrikiga ute i skogen och vet 
inte hur de ska bete sig men de lär sig […]de är inte så mycket ute i skogen…en del 
barn är väldigt mycket med sina föräldrar men många är det inte, deras dagar fylls av 
andra aktiviteter och är mer hemma. (Lärare C)  

Det är svårare för vissa elever att fokusera ute. Där kan man komma in på en 
svårighet. Man får planera väldigt noggrant i vissa klasser för att det ska fungera ute. 
(Lärare E)  

Trafiksituationer som försvårar beskriver en annan lärare som ett hinder med 
undervisning utomhus. 

Man kanske har trafiksituation, det tar lite mera tid… (Lärare B) 

Vidare identifieras olika hinder som berör praktiskt och konkret arbete. En av lärarna 
upplever svårigheter med förklaringar som ibland kan bli för konkreta för eleverna. 
Förberedelser inför praktiska moment kan enligt en annan lärare anses krävande och 
att lärare möjligen väljer bort momenten. En tredje lärare uppfattar att undervisningen 
i mellanstadiet riskerar hållas för abstrakt och att eleverna inte får bearbeta innehållet 
konkret.  

…ibland så går det inte att vara konkret, det går inte att visa exakt då[…]vissa barn 
ser inte att det här är en förenklad bild […]vissa barn kan inte tänka bort det där för 
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de blir så väldigt konkreta […]Och där kan det vara så som du är inne på, att det blir 
ett hinder om man är konkret på ett sätt som inte riktigt passar in. (Lärare B) 
…det är ju mer tror jag att om man som lärare tycker att det kräver för mycket 
förberedelse, att man tar bort de här praktiska momenten vilket jag tycker är fel! För 
det ökar ju elevernas förståelse. Du kan ju liksom inte i årskurs fyra, prata fotosyntes 
bara och skriva på tavlan och läsa och formler och…det går ju inte. (Lärare C)  

Att det finns hinder förknippade med resurser på skolan förklarar två lärare under 
intervjuerna. Det som skiljer sig i de två lärarnas förklaringar är att den ena läraren 
lyfter fram att det handlar om brist på personal vid undervisning och att nå alla elever i 
klassrummet:  

Problemet är att man inte räcker till, man skulle vilja finnas för varje barn, deras 
frågor och deras gnista eller vad de upptäcker men det är en omöjlighet. Då är det 
farligt att man ofta faller i fällan att man hör dem som pratar högst. (Lärare D)  

Den andra läraren menar att brister i resurser gäller utrustning och material på skolan: 
Sedan kan det också vara, man kan tänka hinder ibland att det inte finns så mycket 
utrustning på en skola…sedan kanske man inte behöver så mycket utrustning för det 
här men…eh om man ska ut och titta på olika arter eller så va…men det underlättar ju 
om man har lite fångstburkar, bra böcker för att leta […]Att man har lite utrustning, 
det kan vara ett hinder om man inte har det. (Lärare B)  

I intervju med en av lärarna framhålls jakten på betyg vara ett hinder som framförallt 
kan påverka elevernas intresse.   

Ja ibland kan jag känna att det här jagandet efter betyg kan nog slå tillbaka. För en 
del kan det vara bra, en del som klarar av det eller vad man ska säga medan andra 
inte mår så bra av det vilket skulle kunna ta bort deras intresse. (Lärare B) 
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6 DISKUSSION 
I följande kapitel diskuteras metoden och resultatet i förhållande till studiens syfte och 
litteratur som använts. Slutligen diskuteras även förslag på fortsatta studier inom 
området.  

6.1 Metoddiskussion 
Studiens forskningsfrågor avser hur lärarna uttrycker att de gör vilket gjorde intervjuer 
lämpliga som metod eftersom resultatet presenteras med hjälp av citat från varje 
intervju. Att intervjuerna var semistrukturerade möjliggjorde att följdfrågor kunde 
ställas för att få ut mer av intervjuerna. Precis som Alvehus (2013) och Denscombe 
(2016) skriver kan följdfrågorna ge intervjuaren möjlighet att söka mer djup i 
respondenternas svar. Under flera av intervjuerna gjordes ändringar för i vilken 
ordning frågorna presenterades samt att följdfrågor användes. Personliga intervjuer 
valdes eftersom jag ville ha tid för varje respondent och där samtalet skulle kunna 
fokusera kring varje lärares didaktiska val. Att lärarna intervjuades en och en 
resulterade även i att jag som intervjuare enklare kunde veta vilken lärare som 
uttryckte vad, precis som Denscombe (2016) beskriver.  
I studien mailades flertalet lärare och i huvudsak lärare som jag haft kontakt med 
sedan tidigare och som jag visste har/hade undervisat i biologi. Detta gjorde att urvalet 
baserades på ett bekvämlighetsurval (Alvehus, 2013). Av de lärare som hade möjlighet 
att delta fick jag en betryggande mängd data till studiens resultat även om det fanns en 
önskan om att ha fler deltagande. Det finns en medvetenhet i att det inte går att dra 
några generella slutsatser av resultatet eftersom det precis som Bryman (2011) skriver 
behövs ett större urval. Trots det visar den insamlade datan flertalet lärare som 
uttrycker att de använder sig av liknande moment i undervisningen. Det finns en 
möjlighet att dessa aspekter kan komma att visa sig i intervjuer med fler lärare. 
Variationen i hur länge lärarna som deltog i studien har undervisat i biologi och varit 
verksamma som lärare skulle kunna tillföra omväxlande svar på intervjufrågorna. 
Intervjufrågorna som användes i studien hade kunnat bearbetas om tid funnits och 
testintervjuer gjorts. Undersökningen hade sannolikt blivit mer djupgående om 
frågorna som undersökts varit snävare. Detta betyder att undersökningen kunde 
fokuserat på förståelse eller intresse var för sig vilket hade genererat i mer tid och 
fokus på någon av aspekterna. Frågorna gav trots detta innehållsrika och till viss del 
nyanserade svar men skillnaden i frågor som berörde intresse och förståelse kan ha 
varit missledande. Även om intervjufrågorna var utformade på olika sätt beroende på 
om det handlade om intresse eller förståelse kunde citat från lärarna presenteras där 
svaren relaterade till det ena eller andra. Intervjun som en av lärarna fick svara på via 
mail gav innehållsrika svar och följdfrågor ställdes i ett nytt mail. Däremot kan läraren 
ha utelämnat uppfattningar och åsikter eftersom skriftliga svar kan anses vara mer 
tidskrävande.  

Avslutningsvis är det relevant att diskutera studiens tillförlitlighet och trovärdighet. 
Som tidigare nämnts i metoden spelades alla intervjuer in med ljud för att en 
fullständig dokumentation skulle vara möjlig. Ljudinspelningarna transkriberades 
därefter och hanterades noggrant vilket enligt Larsen (2009) ökar tillförlitligheten i 
studien. Däremot finns en medvetenhet i att studiens tillförlitlighet kan påverkats av 
att intervjusituationerna var med lärare jag varit i kontakt med. Detta kan haft inverkan 
på hur lärarna valde att svara på frågorna. Att intervjufrågorna mailades ut till lärarna 
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innan intervjutillfällena kan göra att lärarna inte svarar ärligt när de tillåts reflektera 
över sina svar. Om lärarna vill ge svar som intervjuaren vill höra istället för att spegla 
verkliga åsikter kan studiens tillförlitlighet minska (Larsen, 2009). Min uppfattning är 
att det var en avslappnad stämning under intervjuerna och lärarna tilläts samtala 
relativt fritt utifrån intervjuunderlaget.  Valet att inte transkribera delar av intervjuerna 
som ansågs vara irrelevanta för studien påverkar inte dess resultat. Metoden som 
användes var lämplig med avseende på det som undersöktes och resultatet svarar upp 
på forskningsfrågorna vilket Larsen (2009) menar styrker studiens trovärdighet.  

6.2 Resultatdiskussion 
Inom ämnet biologi och med hjälp av det centrala innehållet Natur och Samhälle är 
syftet med studien att belysa didaktiska val lärare gör. De tre frågorna Vad? Hur? och 
Varför? som Dimenäs och Sträng Haraldsson (1996) visar är grundfrågor inom 
didaktiken som används i studien. Vad-frågan var förutsatt till det centrala innehållet 
som lärarna fick diskutera och resonera kring. Studiens forskningsfrågor riktades 
istället mot hur lärare gör för att ta tillvara på och skapa intresse respektive främja 
förståelse. För att undersöka hur lärare gör anses varför-frågan vara minst lika aktuell 
eftersom den som Lindström och Pennlert (2016) beskriver berör av vilken anledning 
metoderna i undervisningen väljs ut, kopplat till syftet med innehållet. Resultatet visar 
att lärarna har flertalet idéer om hur undervisningen ska utformas och att det delvis 
varierar mellan lärarna. Genom resultatet visar lärarna att de, likt vad Sjøberg (2010) 
skriver, har en avsikt med och gör didaktiska val kring vad som ska undervisas, hur 
det ska undervisas och varför.  

6.2.1 Undervisning för att främja förståelse 
 

Vid beskrivningar av hur lärare gör för att främja förståelse i sin undervsining visar 
resultatet till en början att samtliga lärare resonerade kring betydelsen av att använda 
sig av undersökningar eller praktiska övningar. Lärarna redogör för betydelsen av att 
så många elever som möjligt är aktiva under lektionerna och att mycket i biologin kan 
vara svårt att förstå om innehållet inte bearbetas praktiskt. Detta kan jämföras med vad 
Ekstig (2002) beskriver benämns som ett undersökande arbetssätt i vilket eleverna 
upplever och får vara aktiva i lärandet. Vidare görs kopplingar till det Areskoug m.fl. 
(2013) skriver om elever som tillåts arbeta undersökande ges ökad möjlighet att förstå 
fenomen. Värt att diskutera i förhållande till resultatet är det som både Helldén (2015) 
samt Andersson och Wallin (2006) skriver om att eleverna behöver stöd och 
vägledning av lärare för att tillägna sig begrepp och teorier. I resultatet framkommer 
inte vilken roll lärarna själva intar när eleverna aktiveras, vilket kan ha betydelse för 
hur eleverna förstår momentet. När lärarna beskriver att eleverna lär genom att arbeta 
praktiskt med ett innehåll kan detta kopplas till Deweys (2004) uttryck ”learning by 
doing” vilket kännetecknas av att eleverna utvecklas genom att arbeta praktiskt och 
reflektera. För att se till resultatet visar det inte om eleverna tillåts att aktivt reflektera 
under tiden vilket Dewey (2004) menar behöver vara en del av det praktiska arbetet.  

En av lärarna som uttrycker att laborationer kan hjälpa eleverna att förstå ett innehåll 
enklare säger att eleverna tycker momentet är roligt och att det förhoppningsvis leder 
till lärande. Slutsatsen som görs är att det här visar sig ett antagande om att eleverna 
lär sig mer om de tycker laborationen är rolig och intressant. För att se till Lindahls 
(2003) studie visade det sig att laborationer, trots att eleverna såg det momentet som 
ett roligt inslag i NO-undervisningen, inte gav dem någon djupare förståelse. Eleverna 
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kan fascineras av vad som händer under laborationsmomentet men kunde inte se till 
orsaken av fenomenet. När läraren i denna studie nämner att eleverna förhoppningsvis 
lär sig lite mer, blir slutsatsen att det finns en osäkerhet kring om momentet främjar 
lärande och förståelse eller bara är ett underhållande inslag.  

När lärarna beskriver undervisning utomhus för att främja förståelse lyfter de 
framförallt fram att det finns mycket att göra utomhus som är förknippat med det 
centrala innehållet som behandlas eller att eleverna lär sig mer om de får upplevelser i 
naturen. Med tanke på att området som diskuteras berör Natur och Samhälle i 
läroplanens centrala innehåll överraskar inte det faktum att lärarna nämner 
undervisning i närområdet och utanför klassrummet som ett sätt att främja förståelse 
och få upplevelser. Precis som Dahlgren och Sczespanski (2004) visar kan 
utomhusmiljön ses som ett rum för lärande där eleverna får uppleva och tillägna sig 
kunskaper. När flera lärare betonar variation i undervisningen som ett moment för att 
främja förståelse visar resultatet att lärarna menar att innehållet måste bearbetas på 
flera olika sätt. För att koppla till de didaktiska val lärare gör indikerar detta att lärarna 
visar på medvetenhet kring hur innehållet ska bearbetas för att alla elever i klassen ska 
få förutsättningar för lärande och förståelse. När Lindström och Pennlert (2016) 
diskuterar hur-frågan i undervisningen betonar de att den berör hur lärare varierar sin 
undervisning för att optimera lärande. När en av lärarna även beskriver att 
undervisningen inte bara kan göras på ett och samma sätt, kan detta kopplas till 
Wickmans och Östmans (2002) beskrivning av att lärare behöver skapa undervisning 
där eleverna möter innehållet i olika situationer för att behärska och förstå. Enbart en 
av lärarna redogör flertalet gånger för betydelsen av att bearbeta innehållet med besök 
för att variera undervisningen och främja förståelse. Detta är ett intressant fynd med 
tanke på vad tidigare litteratur visar. Besök på platser som har kopplingar till 
arbetsområdet ger personliga erfarenheter och kan göra eleverna uppmärksamma på att 
kunskapen behövs i verkliga livet (Dahlgren & Szczepanski 2004; Braund & Reiss, 
2004) 

Läraren som påpekar diskussionens roll i undervisningen under kategorin 
kommunicera redogör för hur eleverna involveras i diskussioner i arbetet med växter 
som ett moment för att samtala om fotosyntesen. Detta överensstämmer med vad 
Areskoug m.fl. (2015) beskriver om upplevelser och att följa förutsättningar frön 
behöver för att gro. Detta kan i sin tur fungera som utgångspunkt för ett senare arbete 
och samtal om fotosyntes. Avslutningsvis är det väsentligt att lyfta fram lärarnas sätt 
att se på hur konkreta exempel kan användas för att främja förståelse i undervisningen. 
Resultatet visar att flertalet av lärarna använder konkreta föremål, filmer och bilder 
som ämnar spegla olika fenomen. I relation till vad Areskoug m.fl. (2015) skriver, 
innehåller naturvetenskapen abstraka förklaringar eller begrepp och eleverna förutsätts 
möta konkreta upplevelser och exempel för att skapa förståelse. Även Dewey (2004) 
påpekar att bearbetning av innehåll behöver starta i att bearbetas konkret för att 
förenkla ett senare möte med en mer abstrakt undervisning. Detta kan vara orsaken till 
att lärarna lyfter fram betydelsen av konkreta exempel.  

6.2.2 Undervisning för att ta tillvara på och skapa intresse  
 

Likaså när lärarna redogör för undervisning för att ta tillvara på och skapa intresse 
identifieras kategorier som beskriver hur lärarna gör. I likhet med hur lärarna uttryckte 
sig vid frågorna som berör förståelse i undervisningen identifieras flertalet kategorier 
som är snarlika. Flera lärare nämner praktiska moment som ett sätt att även skapa 
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intresse. Precis som några lärare nämnde i tidigare avsnitt vilket handlade om att 
främja förståelse, återfinns laborationer när lärarna beskriver hur intresse kan skapas. 
Likt vad Lindahl (2003) skriver är laborationer ett sätt att väcka elevernas intresse men 
med koppling till elevernas förståelse kan det vara svårt att avgöra hur mycket 
eleverna förstår under momentet. Att inte fler lärare specifikt nämner laborationer som 
ett intressegivande inslag i undervisningen kan bero på att momentet är vanligare i 
annat NO-ämne vilket inte kommer diskuteras i denna studie.  
Även kategorin variera undervisningen återkommer när lärarna beskriver hur de gör 
för att skapa och ta tillvara på intresse. Likt i tidigare avsnitt visar resultatet att lärarna 
poängterar betydelsen av att eleverna får möta innehållet på olika sätt. Att det kan 
finnas skillnad i vad elever finner intresseväckande i undervisningen visar Uitto et al. 
(2006), vilka även menar att lärarna behöver undvika stereotyp undervisning. En lärare 
uttrycker när hen beskriver hur undervisning kan främja förståelse vikten av att inte 
vara för stereotyp i sin undervisning. När två lärare uttrycker hur de gör för att skapa 
intresse betonar de också betydelsen av att eleverna får möta innehållet på olika sätt. 
Resultatet visar tecken på att variatonen i undervisningen kan bidra till att förståelse 
kan skapas men likaså intresse. Konkreta exempel i undervisningen anser flertalet 
lärare vara en viktig aspekt i att skapa både intresse och förståelse. I jämförelse med 
resultatet som visar hur lärare främjar förståelse menar lärarna även i denna del att det 
handlar om att använda konkreta föremål för att spegla verkliga fenomen. En av 
lärarna redogör för hur naturmaterial som finns på skolan eller som samlats ihop 
kommer till användning i undervisning som ämnar väcka intresse. Lindahl (2003) 
menar att elever troligen blir mer intresserade om de möter saker i undervisningen som 
berör deras liv.  

I intervjun fanns det frågor som riktade sig både mot hur lärare gör för att skapa 
intresse men även ta tillvara på intresse. När lärarna redogör för detta framkommer det 
att resultatet framförallt riktar sig mot hur lärarna tar tillvara på intresse i sin 
undervisning när de utgår från elevernas frågor och idéer. En av lärarna uppger att 
djur är ett område som intresserar de allra flesta elever vilket antas beröra djurs, växter 
och andra organismers liv (Skolverket, 2016a s113) vilken är en del av läroplanens 
centrala innehåll för Natur och Samhälle. En intressant koppling som kan göras är till 
Andersson (2008) som i sin tur refererar till Edward O. Wilson. Wilson menar att 
elever ofta visar nyfikenhet och uppskattning till djur vilket kan bero på biologiskt 
betingande band. Att elevernas stora intresse för djur inte kan fastställas bero på 
biologiskt betingande band är självklart. Däremot är det en tänkvärd idé som lyfts fram 
eftersom en lärare uttrycker att eleverna visar ett stort intresse för djur. När samma 
lärare även nämner att eleverna visar intresse för diskussioner och arbete kring hållbar 
utveckling antas läraren mena området människans beroende av och påverkan på 
naturen och vad detta innebär för hållbar utveckling (Skolverket, 2016a, s 113).  Om 
eleverna visar ett intresse för arbetsområdet kan det jämföras med vad Sjøberg (2010) 
skriver om att undervisning som tar tillvara på elevers intresse ökar möjligheten att 
intresset ska bevaras över tid. Med koppling till det Sjøberg skriver visar resultatet inte 
att undervisningen utgår från vad eleverna önskar ska finnas med utan att elevernas 
intressen tas tillvara på i undervisningen. Till skillnad från hur Lindström och Pennlert 
(2016) visar att undervisningen ska väcka frågor och nyfikenhet inför området genom 
att problematiseras indikerar resultatet att eleverna för det mesta har frågor som 
undervisningen kan utgå ifrån.  
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6.2.3 Möjligheter och hinder för att ta tillvara på och skapa 
intresse respektive främja förståelse 

 

För resultatet som berör möjligheter uttrycker lärare att de både har möjligheter och 
kan skapa möjligheter i sin undervisning. Till en början kan det vara värt att nämna att 
samtliga lärare är eniga om att det centrala innehållet, och inte minst biologiämnet är 
tacksamt att undervisa i eftersom det angår elevernas vardag och liv. I relation till vad 
Skolverket (2016a) visar att det centrala innehållet ska innehålla blir det tydligt vad 
lärarna menar med vardag och liv. Samtidigt nämner lärarna att 
undervisningssituationerna är beroende av vilka möjligheter som de själva vill och kan 
skapa. Detta skiljer sig något mot vad Andersson (2008, 2011) och Areskoug m.fl. 
(2013) visar där det framstår det självklart att elever genom undervisning i 
naturvetenkskap ska få kunskaper och förståelse för livet, bli intresserade och förses 
med kunskaper som kan tillämpas i större sammanhang.  
Resultatet visar att nästan alla lärarna betonar att de har möjligheter i samband med att 
de beskriver närheten till naturen. Lärarna menar att de har naturen precis utanför och 
att det innebär möjligheter att använda för undervisning inom arbetsområdet. 
Resultatet i studien som genomförts av Uitto et al. (2006) visar att det kan vara till 
nytta att eleverna får uppleva naturen för att sedan koppla samman med undervisning i 
klassrummet vilket kan göra eleverna intresserade för både ämnet och lust att lära mer. 
Resultatet som visar att lärarna kan skapa möjligheter att främja förståelse och väcka 
intresse innebär enligt en av lärarna att datorer kan vara till hjälp för att söka 
information som förklarar och intresserar eleverna. Läraren som redogör för 
möjligheter som skapas genom undervisning utomhus visar i det första citatet 
kopplingar till delområdet naturen som resurs för rekreation och upplevelser och 
vilket ansvar vi har när vi nyttjar den (Skolverket, 2016a, s 113) och hur hen kan 
skapa undervisning som ger eleverna dessa upplevelser.  
När lärarna uttrycker sig kring hinder visar resultatet att det finns hinder som är 
relaterade till NO-ämnet rent allmänt och att ämnet innehåller mycket teoretiska delar 
eller områden som kan vara svårförklarliga. Slutsatsen som kan dras här är troligen att 
dessa hinder borde öppna upp för möjligheter att utveckla undervisningen, möjligen 
med de moment som lärarna själva uttrycker att använder för att främja förståelse och 
intresse. I resultatet identifieras även hinder förknippade med viss avsaknad till 
naturen när lärarna menar att alla delar inte finns med. Med koppling till Wilson som 
Andersson (2008) refererar till, kan avsaknad av samband till naturen göra att elever 
förlorar intresse för naturvetenskapen. Däremot visar nästintill samtliga lärare att de 
har stora möjligheter relaterade till skolans närhet till naturen, vilket borde innebära att 
ett visst missnöje med att närområdet inte rymmer alla sorters ekosystem är ett 
dilemma som är svårt att åtgärda. Hinder som lärarna uttrycker att det finns i samband 
med undervisning utomhus, praktiskt och konkret arbete samt resurser på skolan 
relateras framförallt till ramfaktorer som tidsåtgång, resurser i form av material och 
personal samt gruppen elever (Lindström & Pennlert, 2016). Att jakten på betyg 
framkommer under en av intervjuerna kan verka obetydligt men med förankring i 
Lindahls (2003) studie beskrivs att elever som fått lära sig att kunskaperna bara är till 
för betygen och inget annat, riskerar att mista både förståelse och intresse.  
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6.3 Slutord och förslag på fortsatta studier 
I resultatet visar det sig att det finns både likheter och skillnader i hur lärare uttrycker 
att de gör för att ta tillvara på och skapa intresse respektive främja förståelse. 
Gemensamt för hur samtliga lärare uttrycker sig är att det framförallt är elevaktiva 
moment som förekommer i deras sätt att se på undervisning för att ta tillvara på och 
skapa intresse respektive främja förståelse. Flertalet kategorier som identifierades 
återkommer när lärarna uttrycker sig kring både att skapa intresse och främja 
förståelse. Detta är något som kan ge fördjupad kunskap och i sin tur användas av 
lärare när de planerar och genomför sin undervisning i biologi. Undervisning som 
både intresserar eleverna och gör att de förstår borde ses som ett mål i relation till 
didaktiska val som lärare ställs gör. Av studien går det inte att dra några slutsatser 
kring vilken undervisning som främjar förståelse och tar tillvara på eller skapar 
intresse hos eleverna men den kan ge inblick i moment som lärare upplever skapar 
detta. Möjligheter och hinder som lärare upplever påverkar deras didaktiska val är 
något som lärare också behöver beakta och en medventenhet kring att de finns ger 
förhoppningsvis möjlighet till utvecklad och förbättrad undervisning. 

Mitt förslag för fortsatta studier, i förhållande till denna studie, blir att göra en likartad 
undersökning som istället riktar sig mot elevers uppfattningar. Lärarna som intervjuas 
kan ha ett synsätt på hur undervisning kan främja förståelse respektive ta tillvara på 
och skapa intresse, medan eleverna har en annan uppfattning. Därför hade det varit 
intressant att undersöka vilka moment i undervisningen som eleverna upplever 
intresserande och som bidrar till förståelse och lust att lära.  
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Bilaga 1 - Intervjufrågor 
 
Inledande frågor: 
Hur länge har du arbetat som lärare? 

Hur länge har du undervisat i biologi? I vilka årskurser? 
 

Övergripande:  
Berätta om vad Natur och Samhälle (som centralt innehåll) innebär för dig och vad 
som ingår. 
 

Del 1 – Hur lärarna gör i sin undervisning för att skapa förståelse hos eleverna.  
1. Berätta om hur du planerar och utformar din undervisning inom 

arbetsområdet? Vilka moment bör finnas med och varför? 
2. Blir eventuell följdfråga till 1.1. Vad kommer fram? Finns det några 

hinder/svårigheter med momenten som påverkar elevernas förståelse? Berätta 
      Om det finns svårigheter. Hur tar man sig förbi dem? 

3. Berätta om hur du använder undervisning inomhus respektive utomhus för att 
främja förståelse hos elever. 

 
Del 2 – Hur lärare gör i sin undervisning för att skapa intresse hos eleverna 

1. Berätta om hur de olika momenten i undervisningen motiverar, engagerar och 
skapar intresse hos eleverna.  

2. Berätta om vilka möjligheter du som lärare har i att skapa och ta tillvara på 
elevers intresse för området. Finns det svårigheter? Hur tar man sig förbi dem? 

3. Berätta om hur du använder undervisning inomhus respektive utomhus för att 
skapa och ta tillvara på elevers intresse.  

4. Berätta om vilka delar i din undervisning som du skulle vilja koppla till 
elevernas vardag/erfarenhet. (Hur ska det göras och på vilket sätt kan det skapa 
intresse hos eleverna?) 

 

Avslutande fråga: 
Vilken är din syn på begreppet kvalitativt god undervisning inom området? Vad 
innebär det för dig? Berätta 

 
 


