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Abstrakt 
Biology is a broad subject within the frame of natural science education. It includes the 
study of the smallest components of the cell to the process of energy movement 
between ecosystems. This study intended to examine how students in upper secondary 
school perceive biology education with their interest for the subject as a starting point. 
The study aimed toward the questions regarding what parts of the subject the students 
experience as meaningful and in what degree the contents of the syllabus are achieved 
into manageble knowledge and skills through the teacher. The study found that students 
experience high degree of learning interest the more the subject matter is relateble with 
their daily life out of school. The transmission of understanding was also fascilitated by 
the discourse of laboratory work, since its workflow visually verify many processes in 
biology. Students' approach to biology are influenced by their degree of intrerest 
towards the different parts of the subject. This varied commitment therefore require 
didactic skills from teachers, as well as awareness regarding what and how students 
wish to learn. 
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1. Introduktion 
 

Inom skolans verksamhet förekommer många ämnen där eleverna ges möjlighet att 

utveckla kunskaper och färdigheter tillsammans med sina lärare och klasskamrater. 

Bedömningen av dessa färdigheter görs utifrån respektive ämnens kunskapskrav där 

elevens kunskaper och färdigheter bedöms. Skolans uppdrag är enligt Skolverket 

(2011a) att bidra till elevernas utveckling som gör dem redo att arbeta samt verka i 

samhället. Skolan skall också stimulera elevernas kreativitet och vilja att tillämpa sina 

idéer och lösa problem. Skolverket (2011b) uttrycker även via ämnesplanen för biologi 

vikten av det naturvetenskapliga perspektivet sam nyfikenheten hos eleverna. 

 
"Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett naturvetenskapligt 

perspektiv på vår omvärld med evolutionsteorin som grund. I undervisningen ska aktuell 

forskning och elevernas upplevelser, nyfikenhet och kreativitet tas till vara." (Skolverket, 

2011b) 

 

I ämnesplanen finner vi även det centrala innehållet som tydliggör vilka delar av biologi 

som skall omfatta undervisningen som bedrivs inom skolan, varav detta innehåll skall 

omsättas till kunskaper som eleverna förväntas tillämpa i sin vardag. Med utgångspunkt 

i sina vardagskunskaper förväntas elever tillägna sig nya färdigheter som kan omsättas i 

deras liv som vuxna samhällsmedborgare, emellertid kan det finnas en oenighet i denna 

kunskapsförmedling som grundar sig i hur elever förhåller sig till de olika delarna av de 

centrala innehållet samt hur de upplever dessa som värdefulla för dem i form av 

vardagskunskap. Ett exempel på denna motstridighet kan vara följande mening som 

många lärare sannolikt känner igen - "Varför ska vi lära oss det är?". Under genomförd 

verksamhetsförlagd utbildning fann jag att det förekom svårigheter med förståelsen av 

konceptet kring evolution. Det framkom även att det förekommit elever som antagit att 

LaMarcks teori om evolution har legat bakom den biologiska mångfald som finns idag. 

Å andra sidan fanns det elever som berättade att läran om evolutionen bidrog med en 

större förståelse för hur den biologiska världen är uppbyggd och varför den ser ut som 

den gör. Evolution nämns specifikt i biologins centrala innehåll men elever kan 

följaktligen uppleva det som svårt att applicera evolutionsbegreppet i 

vardagssammanhang på grund av att de har olika syn på evolution som ämnesområde 

och dess betydelse. Detta ger tecken på att det kan finnas en motsättning mellan det 
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skolan ämnar att undervisa om i relation till de sammanhang där eleverna tillämpar sina 

kunskaper i det vardagliga livet. 

 

2. Bakgrund 
 

2.1 Elevers uppfattningar av ämnet 

 

Det finns stöd för att biologi är populärt bland elever i allmänhet. Uitto (2014) hävdar 

att nästan hälften av gymnasieelever anser att ämnet är intressant men att intresset hos 

eleverna varierar beroende på vilket område som behandlas i undervisningen. Uitto har 

också visat att det förekommer ett särskilt intresse för anatomi, hälsa, cellbiologi samt 

genteknik men att miljöskydd och det ickelevande föreföll mindre intressant bland 

eleverna. Att olika delar av undervisningens innehåll talar olika till elever beroende på 

intresse är naturligtvis inte oväntat men för att stimulera elevers intresse för biologi 

föreslår Prokop m.fl. (2007) mer kontakt med biologirelaterad verksamhet. Detta avser 

möjlighet för elever att få träffa människor som arbetar som biologer eller med andra 

yrken inom det naturvetenskapliga fältet. Detta menar Prokop m.fl. skulle ge en mer 

positiv bild av detta fält då det inte ansets vara attraktivt bland elever. 

 

Vi har därmed en bild av att det förekommer ett varierande intresse för biologi beroende 

på undervisningens innehåll. Intressant i sammanhanget är att Jidesjö & Danielsson 

(2016) menar att istället för att debatera att elever framstår som ointresserade av att lära 

sig naturvetenskap skulle det vara mer konstruktivt att begrunda över elevernas villkor 

och behov utifrån deras erfarenheter utanför skolmiljön. Om skolan betraktas som en 

institution där lärande står i centrum bör undervisningen på så sätt vara strukturerad 

utifrån intresse och erfarenhet från elevernas perspektiv. Vikten av elevernas intresse är 

något som även poängteras av Sjøberg m.fl. (2010) men som också trycker på att detta 

inte skall leda till att undervisningen innehåll skräddarsys helt av eleverna själva:  

 
"Det är viktigt att veta vad eleverna är intresserade att lära sig mer om. Det betyder 

självfallet inte att man ska lägga upp undervisningen utifrån elevernas önskelista. Man 

bör dock ha det i tankarna när man ska presentera stoffet. För läromedelsförfattare kan 

det också innebära att man tar hänsyn till i vilka sammanhang stoffet beskrivs." (Sjøberg 

m.fl., 2010). 
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Uppfattningen kring ämnet beror naturligtvis inte endast på intresset utan även 

förmågan att bilda sig en förståelse för innehållet i fråga. Med hänseende kring den 

skiftande uppfattningen kring evolution som nämndes i inledningen poängterar Cavallo 

& McCall (2008) att biologilärare upplever att elever tenderar att ha begränsad 

förståelse för de processer som härleder till evolutionen även om det förekommer en tro 

på evolutionsprocessen i sig. Cavallo & McCall har också betonat att många av de 

uppfattningar eleverna tar med sig från yngre skolår får ett starkt fäste i deras världsbild 

när de börjar gymnasiet. 

 

2.2 Undervisningspraktiken 

 

Cimer (2012) lyfter fram att en stor andel av elever föreslår att lärare bör nyttja visuella 

hjälpmedel inom sin undervisning, detta för att biologi omfattar väldigt många abstrakta 

begrepp och fenomen varav att eleverna bör kunna observera det de lär sig. Om lärare 

utnyttjar dessa hjälpmedel, såsom figurer, modeller datorsimuleringar men även föremål 

från verkligheten kan detta möjliggöra att inlärningsprocessen för biologi blir mer 

effektiv. Denna övergång av kunskap beskrivs av Schönborn & Bögeholz (2009) med 

särskild tyngdpunkt på elevers förmåga att tillämpa sin kunskap, dvs. inlärningen kan 

effektiviseras om elever kan nyttja vad de har lärt sig i en tidigare situation och tillämpa 

denna kunskap i ett annat eller nytt sammanhang. 

 

Spall m.fl. (2003) beskriver hur en tredjedel av elever som läser biologi upplever att 

ämnet omfattar användning av svåra ord. Biologi, likt många andra naturvetenskapliga 

ämnen, omfattar terminologi för att beskriva ting, processer och stadier beroende på vad 

som behandlas. Terminologin inom ett visst fackspråk konkretiserar men kan riskera att 

upplevas som ett hinder under inlärningsprocessen för de elever som finner dessa ord 

irrelevanta. Det naturvetenskapliga språket är även en av de delar som beskrivs i 

undervisningens syfte enligt styrdokumenten.  

 
"Den ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta teoretiskt och experimentellt 

samt att kommunicera med hjälp av ett naturvetenskapligt språk. Undervisningen ska 

också bidra till att eleverna utvecklar förmåga att kritiskt värdera och skilja mellan 

påståenden som bygger på vetenskaplig respektive icke-vetenskaplig grund." (Skolverket, 

2011b) 
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Som  tidigare nämnt är det skiftande engagemanget och intresset för biologiämnet bland 

eleverna en didaktiskt utmaning för lärare när de planerar sin undervisning. Uitto m.fl. 

(2006) betonar att det finns ett samband mellan elevers intresse för biologi och 

vardagliga upplevelser utanför skolmiljön som exempelvis exkursioner. Uitto m.fl. 

beskriver även att om lärare sammankopplar de upplevelser som elever erfar utanför 

skolan med den undervisning som äger rum i klassrummet kan detta gynna motivation 

samt inlärningprocessen för biologi. Naturupplevelser kan t.ex. på så sätt ge upphov till 

ett långvarigt intresse och engagemang för att lära sig mer om natur och biologiska 

processer.  

 

Vikten av praktiska undervisningsmoment redogörs även av Oscarsson m.fl. (2009) som 

lyfter fram de faktorer som enligt lärare bidrar till elevers intresse i störst utsträckning. 

Först och främst beaktas laborativt arbete som den viktigaste komponenten, följt av 

undervisning som behandlar viktiga samhällsfrågor. Oscarsson m.fl poängterar även att 

intresset också gynnas av exkursioner samt dialoger på klassnivå och enskilt samtal med 

läraren. Betydelsen av enskilda samtal med läraren är något som jag själv även erfarit 

under genomförd VFU. Efter avslutade lektioner kunde elever ibland bege sig fram och 

prata personligen för att be mig förklara något ytterligare från senaste genomgång eller 

övning. Detta gav antydan på att det kunde förekomma en osäkerhet att vilja reda ut 

frågetecken eller funderingar inför helklass. 

 

3. Syfte och frågeställning 
Styrdokumenten betonar att undervisningen i ämnet biologi skall bidra till att eleverna 

utvecklar kunskaper om biologins betydelse för individ och samhälle. Syftet är att 

undersöka hur elever som läser biologi på gymnasiet uppfattar ämnet med hänseende på 

undervisningens innehåll och utförande. 

 

• Vad inom biologi anser eleverna som mest betydelsefullt för dem personligen? 

• Vad inom biologi anser eleverna som mest betydelsefullt på samhällelig nivå? 

• Vad för syn har eleverna kring läraren och dennes didaktik? 

• Hur upplever elever laborativa moment? 
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4. Metod 
 

4.1 Deltagare 

 

Totalt intervjuades 10 elever från 4 olika gymnasieskolor där två av skolorna var 

belägna i Kalmar län varav de två andra var belägna i Västra götalands län. Urvalet av 

elever skedde i samband med dialog med ansvarig lärare på respektive skola. Efter att 

lärarna blivit informerade om studiens syfte och utformning blev eleverna i sin tur 

underrättade i helklass om studien samt att deltagandet var helt och hållet frivilligt. De 

elever som ville ställa upp på intervju meddelade detta via läraren. Samtliga elever gick 

naturvetenskapliga programmet varav 4 av eleverna läste biologi 1 under studiens 

utförande och 6 av eleverna läste biologi 2. 

 

4.2 Genomförande 

 

Insamling av data skedde via intervjusamtal. Eleverna intervjuades individuellt under ca 

en halvtimmes tid i lämpliga rum där samtalet kunde genomföras utan störande ljud. 

Intervjuerna utgick från ett diskussionsunderlag som konkretiserade frågeställningarna 

till specifika intervjufrågor. Frågorna var i första hand utformade för att fungera som ett 

ramverk för konversationen och gav utrymme för vidare frågor beroende på hur 

utförliga svar eleverna hade levererat. Detta för att olika elever kan behöva olika 

förtydligande alternativt exempel kring av vad som efterfrågades i den nuvarande 

frågan. För att ha möjlighet att kunna återgå till det som sades så spelades intervjuerna 

in. Intervjufrågorna finns bifogade i bilagan. 

 

4.3 Data 

 

Datan har analyserats genom att lyssna av intervjuerna som spelades in under 

genomförandet. Detta material har genererat i textutdrag som kopplats till 

frågeställningarna utifrån elevernas svar. Utdragen har placerats i resultatdelen och 

tolkats vidare genom att konkretisera elevernas utsagor i mer detalj genom att precisera 

fram vad eleverna menar med sina påståenden och förklaringar. Utdragen 
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kategoriserades utifrån vad eleverna pratade om för stunden samt i vilket sammanhang 

utsagorna sattes. När eleverna exempelvis poängterade att något i undervisningen hade 

anknytning till eventuella framtida studier kategoriserades detta som betydelsefullt på 

personligt plan. När eleverna motiverade biologins betydelse för människor i allmänhet 

och därmed inte huvudsakligen utifrån sig själva kategoriserades detta som en 

samhällelig aspekt. Lärarens betydelse kategoriserades utifrån när eleverna exempelvis 

beskrev undervisningens genomförande och struktur. Kategorisering av utdrag gällande 

laborationer genomfördes helt enkelt när eleverna hänvisade till laborativa moment i 

undervisningen. 

 

4.4 Etik 

 

Inför intervjuerna blev eleverna underrättade om att deltagande i intervjuerna helt och 

hållet var frivilligt samt att intervjun skulle spelas in men att deras medverkan var 

anonym. För att etablera ett avslappnat och givande intervjusamtal informerades 

eleverna inledningsvis att detta inte var något förhör eller att de förväntades redogöra en 

massa kunskap eller begrepp de hade förvärvat under tidigare undervisning, utan att 

detta skulle ses som en dialog där de själva betraktades som den sakkunnige samt att det 

var deras syn på ämnet som var det relevanta och inte i första hand deras färdigheter. 

Eleverna kunde även avbryta intervjun när som om de inte ville medverka. 

 

4.5 Validitet och reabilitet 
 

Inom undersökningsmetodik är det viktigt att fråga sig hur väl resultaten stämmer in 

med verkligheten. Detta är något som går under begreppen validitet och reabilitet. Lantz 

(2014) förklarar hur validitet är ett mått på hur väl man har lyckats mäta det man avsett 

att mäta i sin studie varav reabilitet är graden av tillförlitlighet i studien. Därmed 

innebär god validitet och reabilitet att undersökningen inte har omfattat systematiska fel 

i utförandet samt att datan inte är ett resultat av slumpen. Lantz poängterar även att 

reabilitet är något som inte exakt kan mätas, utan endast estimeras. Hur validitet och 

reabilitet har upprätthållits i denna studie kommer att tas upp i metoddiskussion. 
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5. Resultat 
 

5.1.1 Biologins betydelse (personligt) 

 

När eleverna ger uttryck för betydelse på personligt plan innebär detta att eleverna 

belyser att kunskaper och färdigheter i biologi primärt sett är till nytta för dem själva där 

de hänvisar till sig själva i en särskild situation. Detta kan handla om att de upplever att 

ämnet ger dem förståelse och insikt i de processer som härrör till biologi som 

ämnesområde men kan även innebära att det väcker intresse där intresse beskrivs som 

en befintlig nyfikenhet till ämnet. Det personliga perspektivet kring biologins betydelse 

avser även elevernas tankar kring om de känner att de vill lära sig mer om något och 

varför. Betoningen på betydelse omfattar även elevernas sätt att betrakta de olika 

delarna av det centrala innehållet som olika tilltalande. Detta innebär att eleverna finner 

vissa delar av undervisningen som mer intressanta och tilltalande än andra. 

Ämnesområdets betydelse är även förankrat i huruvida eleverna finner att betydelsen 

beror på deras framtidsplaner som exempelvis vidare studier.  

 

5.1.2 Utdrag 

 
”Anledningen till att jag blivit intresserad av det här med att bli näringsfysiolog det är 

att jag på egen hand har börjat hitta mer fakta om såhär tarmflora och det tycker jag är 

jätteintressant, och det känner jag också att det verkar ju vara så stor betydelse för vår 

hälsa. Då känner jag att det borde vara någonting som är med i undervisningen.” (Elev 

#1) 

 
"Att sätta namnet på allting är tråkigare för mig för jag bryr mig inte så mycket om namn 

och sånt, så länge jag vet hur det fungerar och varför hur det har blivit så." (Elev #8) 

 
"Jag har känt det i alla fall att när jag har en sorts kunskap över hur människokroppen 

fungerar och vad alla, vad kolhydrater används till egentligen och vad proteinerna 

används till och hur reserverna används och hela, hela den biten, så är det svårare och 

gå på saker som inte låter rimligt baserat på det jag lärt mig i biologin." (Elev #7) 
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5.1.3 Sammanfattning av elevernas utsagor 
 

Elev #1 lade vikt vid att biologins betydelse för denne hade stark anknytning till planer 

på framtida studier. Motiveringen härledde till intresset för människokroppen och att 

ämnets betydelse således var förenat med förståelsen och därmed betydelsen för hälsan. 

Det innebar att eleven fann kunskap om tarmfloran som värdefull då dessa skulle vara 

relevanta för vidare studier. Intresset för människokroppen diskuterades även av Elev #7 

som diskuterade ur ett annat perspektiv, nämligen ur ett källkritiskt. När eleven fann att 

hen fick utökad förståelse för de biologiska processer som pågår i människokroppen och 

alla de molekyler som är involverade bidrar detta med att det blir svårare att gå på 

information som är falsk, information som eleven uttryckte handlade kunde handla 

exempelvis om bantningspiller och mirakelkurer. Elev #8 förklarade att många utav de 

ord och termer som används inom biologi upplevs som tråkigt och riskerar att göra 

ämnet ointressant, eleven beskrev att istället för att behöva lägga namn på minnet 

betonade hen istället på vikten av ordens betydelse och innebörd istället för att behöva 

memorera dessa. Det viktigaste var således att förstå processen, sammanhanget eller 

förloppet bakom vad ordet omfattar och på det sättet betrakta förståelsen som mer 

väsentlig än ordet i sig. 

 

5.2.1 Biologins betydelse (samhällsorienterat) 

 

Betydelsen för biologi kan även vara förankrad mer åt en samhällsorienterad grund där 

fokus inte främst ligger i elevernas egna intressen. Detta kommer till uttryck då eleverna 

beskriver att förståelse och insikt i biologi etablerar sin betydelse när flera människor 

betraktar kunskap kollektivt. Ett exempel på detta kan vara medvetenheten om vår 

omvärld och miljö som inte endast sker på ett personligt plan utan även på en 

samhällelig nivå.  

 

5.2.2 Utdrag 

 
"Jag tror nog ändå att gå in på det här mer med miljöforskning för det är ju någonting 

man kan vara med och påverka i vardagen och att då infoga biologi och liksom 

överlappa de två ämnena, det tror jag kan ge en, det tror jag kan få en positiv inverkan 
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på individer och vilka val de gör som har en påverkan på, eller så kommer påverka vår 

globala miljö för där spelar ju biologi också stor roll." (Elev #2) 

 

Vi fick ju lära oss om hälsa överlag, man behöver sömn, man behöver äta bra, man 

behöver träna, vi prata om hur man håller sin kropp i en god hälsa och det tycker jag att 

det spelar ingen roll vilket yrke du har, det kommer du alltid ha nytta utav /.../ Så det 

tycker jag är självklart alla har nytta av, nytta av biologi, och det kanske inte påverkar 

ditt arbete direkt sett men det påverkar indirekt, mår du bra på jobbet så kommer du 

självklart prestera bra. (Elev #10) 
 

5.2.3 Sammanfattning av elevernas utsagor 
 

Elev #2 poängterade vikten av miljöforskning och att, även om det förekom ett 

personligt intresse för aspekten av miljö, var detta ämnesområde av stor betydelse då 

miljö och miljöfrågor är något som involverar samtliga medborgare och inte enbart det 

enskilde individen. Det innebar att förståelse för detta ämnesområde blir allt mer 

betydelsefullt ju fler som besitter kunskap om hur miljön påverkas av beslut och 

inverkan människor i helhet gör. Eleven vidareutvecklade även att den del av biologi 

som beaktar miljö är mer relaterbar på grund av att detta är mer observerbart i det 

vardagliga livet i jämförelse med molekylärbiologi varav att detta gör miljöfrågor mer 

förståeligt för allmänheten. Elev #10 motiverade att läran om biologi kan vara till 

användning både för den enskilde personen och en grupp samtidigt. Detta 

exemplifierades med att beskriva hur man som person kan upprätthålla en god hälsa 

med sina biologikunskaper och på så sätt kunna må och prestera bra inte bara privat 

utan också i sitt arbete då en ökad medvetenhet om hälsa och sjukdomar kan ge 

förutsättningar till att färre människor hamnar i sjukfrånvaro. Eleven beskrev att 

kunskaper inom biologi därmed inte behöver gynna endast de som arbetar inom 

naturvetenskapliga fält, utan alla oavsett arbete. 

 

5.3 Undervisning  

 

5.3.1 Lärarens betydelse 

 

Elevens beskrivning av lärarens betydelse kan innebära flera angelägenheter, dels 

huruvida de upplever att läraren har stimulerat själva lärandeprocessen, dels om det har 
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uppstått en inspiration till att lära sig mer eller om eleven har känt att denne har tröttnat. 

Lärarens betydelse betonas också i det avseende vad eleverna förväntar sig av läraren 

även i undervisningssammanhang som pedagogisk ledare samt hur denne strukturerar 

sin undervisning.  

 

5.3.1.1 Utdrag 

 
"Många gånger på proven så ska man ju resonera kring liksom att - 'om det här händer 

så kommer det här hända senare och...' alltså, du vet, först är nånting på E-nivå, och sen 

C och sen A-nivå. Ofta så kanske man bara går igenom på E-nivå och möjligtvis nån 

gång på C-nivå också, men jag tror att det kan vara bra att man liksom... ja, men säger 

att när det här händer så påverkar det detta, som i sin tur påverkar detta liksom, det är 

liksom lite dem här långa resonemangskedjorna på lektionerna och genomgångarna och 

det kan jag känna att jag saknar ibland. (Elev #6) 

 

"Ibland går man ju in på, alltså in i cellen så kollar man på mitokondrierna och ibland så 

känns det som att, ja men om man jobbar med biologi jobbar man inte... går man 

verkligen in så långt då? Hamnar man, blir inte det lite mer åt kemihållet?" (Elev #2) 

 
"Stora delar av biologi senare var en upprepning på det vi redan gjort i kemin, för kemin 

låg ju lite framför, framför allt på biologisk kemi hade vi ju redan gjort, och sen så kom 

vi in på det i biologi också och då blev det mer en upprepning i kanske en månad." (Elev 

#7) 

 

5.3.1.2 Sammanfattning av elevernas utsagor 

 

Elev #6 diskuterade att denne kände en viss avsaknad av en didaktiskt aspekt inom 

undervisningen. Detta var inte huvudsakligen förankrat i vad undervisningen handlade 

om, utan på vilket sätt undervisningen bedrevs. Det handlade om att eleven upplevde 

läraren genomföra lektioner på ett sätt som inte gav förutsättningar för eleven att 

redogöra för mer än C-nivå vid eventuella prov. Eleven förklarade vidare att med detta 

förhållningssätt måste man tänka på egen hand, framför allt efter alla genomgångar och 

när man slutligen skall visa sina kunskaper på prov då provfrågorna kan handla om att 

diskutera orsakssamband. Eleven poängterade då att om man från början vet hur saker 

och ting hänger ihop kan man som elev greppa innehållet snabbare och förstå det bättre, 

men för att kunna möjliggöra en grundligt förståelse för orsakssamband i större 
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utsträckning förutsätter detta att läraren har utfört diskursen på ett sätt som gör att 

eleven kan uppnå även högre satta kunskapskrav och högre betyg. Elev #2 beskrev hur 

den delen av biologiundervisningen som har förankring i den molekylära delen 

upplevdes som mer relaterat till kemi och skulle på sätt vara mindre relevant för 

biologiämnet. Detta innebar att eleven uppfattade de delar av undervisningen som 

involverar molekyler eller organeller som ämnesstoff utanför biologi. Elev #7 delade 

denna syn och vidareutvecklade med att det förekommer många delar av 

undervisningen som framstår mer åt slagsida åt kemin, men resonerade vidare med att 

istället för att betrakta det som mindre relevant riskerade detta istället att bli en 

repetition av diskurs som redan har behandlats eller kan komma att behandlas fast 

istället då inom kemi. 

 

5.3.2 Laborationer 

 

Precis som i övriga naturvetenskapliga ämnen förekommer laborativa moment även i 

biologiundervisningen. När eleverna talar om laborationsmoment avser detta om de 

upplever att laborationer underlättar kunskapsbildandet och på vilket sätt. 

 

5.3.2.1 Utdrag 

 
"När man utför själva laborationen då tycker jag nog inte att jag förstår så mycket men 

däremot när man sätter sig med labbrapporten och ska genomföra analysen och så, och 

hitta fakta från olika källor där för att förklara resultatet, då får man ju en ökad 

förståelse." (Elev #1) 

 
"Jag tror att det saknas lite såhär förkunskaper inför labben /.../ Det kan jag tycka är lite 

tråkigt för att det hade varit mycket roligare om man förstod varför det blev så som det 

blev, tror jag kan vara väldigt viktigt, men att man får läsa på lite kring vad det är man 

ska alltså laborera om." (Elev #6) 

 
"När vi började gå igenom det så var det såhär; första lektionen när läraren gick igenom 

det en lektion så var det nästa såhär 'fattar ingenting typ' ungefär, och sen på labben 

efter /../ så fick man se vad som hände och då kunde man ju koppla det till det läraren 

hade sagt innan, då förstår man ju mycket bättre, tycker jag i alla fall och det tror jag 

nog de flesta andra tycker också." (Elev #5) 
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5.3.2.2 Sammanfattning av elevernas utsagor 

 

Flertalet elever beskrev hur det laborativa arbetet är ett bra sätt att konkretisera saker 

och ting i biologi, eftersom detta på flera sätt påvisar och konkretiserar många processer 

som har anknytning till ämnet. Samtidigt betonades även vikten av att kunna se 

sammanhanget mellan teori och praktik för att laborationen ska underlätta 

lärandeprocessen på bästa möjliga sätt. Elev #1 förklarade hur den laborativa delen inte 

gav så mycket utan att det istället var efterarbetet som betraktades som den väsentliga 

delen när det kom till att förstå vad som tidigare ägde rum under den praktiska delen. 

Detta exemplifierade betydelsen av den vetenskapliga grund som skolan skall vila på 

där de artiklar och övrigt referensmaterial som eleverna använder i efterarbetet skall 

vara faktamässigt korrekt. Vikten av den teoretiska förankringen gavs även till uttryck 

hos Elev #6 som vidareutvecklade detta med att ordningen inom vilken teori och praktik 

tas upp under lektionen har betydelse för huruvida de laborativa momenten upplevs. 

Hen förklarade att laborationerna alltid genomförs först varav en teoretisk genomgång 

följer under nästkommande lektion, och att detta resulterar i att det kan vara svårt att 

som klass veta varför man gör det samt vad som händer under laborationen. På 

motsvarande sätt redogjorde Elev #5 hur konceptet med teorigenomgång före en 

laboration är att föredra framför att ta teori i efterhand, eftersom detta bidrar till 

reflektion under det praktiska arbetsmomentet. 

 

6. Diskussion 
 

Intresset för biologi bland gymnasieelever varierar kraftigt från individ till individ, olika 

delar av undervisningen intresserar därmed eleverna i olika grad. Detta utgör en stor 

didaktisk utmaning för lärare som skall kunna nå ut med kunskap till varje individ på 

bästa sätt. Däremot förekommer det delar ur undervisningen som uppfattas som 

intressant av elever i allmänhet, exempelvis människokroppen. Intresset för 

människokroppen lyfts överraskande dock upp av eleverna på olika sätt, dels den 

molekylära aspekten (Elev #7, s.9) som talar om proteiner och kolhydraters funktion 

men även med hänseende kring kost och träning (Elev #10, s.11). Detta antyder att det 

finns flera kunskapsmässiga perspektiv till att uppnå en viss förståelse. Likväl så är det 

naturligtvis skillnad på att redogöra kring molekyler och kost och träning, men som 
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lärare bör man fråga sig hur vi uppnår förståelsen. Att elever känner ett visst motstånd 

jämtemot terminologi och istället känna större värde i "Så länge jag vet hur det 

fungerar." (Elev #8, s.9) tyder på att kunskaper om processer är mer eftersträvansvärt än 

namnen i sig. Däremot, att rent didaktiskt reducera terminologin kan innebära 

svårigheter på längre sikt, exempelvis om eleverna skall redogöra för genetiken bakom 

bruna och blå ögon, utan att någon gång nämna orden dominant och recessiv. 

 

Den del av undervisningen som har anknytning till molekylärbiologin kan elever tolka 

som egentligen hemmahörande inom kemi (Elev #2, s.12). Det kan även tolkas som 

upprepande om innehållet samtidigt behandlas i kemikurserna (Elev #7, s.12) med 

motivering att denna tid skulle kunnat spenderats på annat. Detta ställer krav på läraren 

att således motivera upplägget och varför det molekylära är en viktig del även i biologi. 

Här skulle det finnas möjlighet för eleverna att påverka innehållet i undervisningen för 

att känna sig delaktiga kring hur och på vilket sätt molekylärbiologin kommer in även i 

biologi. Detta skulle vara extra tänkbart om läraren undervisar klassen i både biologi 

och kemi. Att eleverna får chans att påverka innehållet i undervisningen ger inte bara 

möjlighet till att få stimulera intresset för de olika ämnesområdena, det upprätthåller 

även skolans demokratiuppdrag där elever skall ges möjlighet att ha inflytande över sin 

utbildning. Detta återkommer i det resonemang som framförs av Sjøberg m.fl. (2010) 

som handlar om medvetenheten från lärarens sida kring vad eleverna är intresserade av 

att lära sig, utan att de skall ges frihet att skräddarsy undervisningens innehåll. 

Resultatet antyder även att det finns en risk att lärare går igenom undervisningen på ett 

sätt som gör att eleverna inte ges förutsättningar att uppnå högre kunskapskrav (Elev #6, 

s.12). Det innebär att det krävs en pågående medvetenhet från lärarens sida att utföra en 

diskurs som bäddar för djupare resonemang och samtidigt inte kräva exempelvis 

provsvar som efterfrågar mer än vad som behandlats i undervisningen.  

 

Fortsättningsvis, biologins potential både på ett individuellt och samhälleligt plan är 

delvis förankrat i elevernas uppfattning av biologins relaterbarhet utanför skolan, med 

hänseende till hur de känner att de kan tillämpa sina kunskaper i vardagen. Ett av dessa 

områden inom biologi är förståelsen för miljö då miljöfrågor inte bara omfattar den 

enskilde eleven själv utan även samhället i stort varav elever kan uppleva att detta är 

något som de kan påverka genom livsstil samt olika beslut (Elev #2, s.11). Att som elev 

ta aktiva beslut i sin vardag utifrån sin kunskap understryks även i styrdokumenten där 
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ämnets syfte redogör för att /.../ "eleverna utvecklar förståelse av biologins betydelse i 

samhället, till exempel för livskvalitet och hälsa genom medicinen, och för skyddandet 

av jordens ekosystem genom ekologin." (Skolverket, 2011b). En del elever finner mer 

givet än andra när det kommer till eventuellt framtida studier inom biologi. Inspiration 

till studierna kan härleda till ett intresse som pågått under tidigare skolår men ett 

intresse kan även tilltaga under senare år. Vikten av intresse poängteras av Prokop m.fl. 

(2007) som motiverar att låta elever få ökad kontakt med personal i biologirelaterade 

arbeten för att öka attraktiviteten av dessa yrken. Däremot bör biologirelaterade arbeten 

inte ses som ett ultimat mål för att färdigheter i biologi skall kunna tillämpas, elevernas 

förmåga att koppla ihop kunskap med sin omvärld i sin vardag är likväl viktig. 

 

De laborativa lektionerna upplevs som givande och lärorika moment. Denna praktiska 

tillämpning av ämnet kräver däremot planering och struktur för att kunna leverera på ett 

hållbart och berikande sätt. När det kommer till planering av laborativa moment så 

uttrycker eleverna att teoretisk genomgång före laboration är att föredra framför att ha 

laborationen först och genomgång efteråt.  

 
"När vi började gå igenom det så var det såhär; första lektionen när läraren gick igenom 

det en lektion så var det nästa såhär 'fattar ingenting typ' ungefär, och sen på labben 

efter /../ så fick man se vad som hände och då kunde man ju koppla det till det läraren 

hade sagt innan, då förstår man ju mycket bättre, tycker jag i alla fall och det tror jag 

nog de flesta andra tycker också." (Elev #5) 

 

Detta ger de förkunskaper som är eftersträvansvärt samtidigt som denna planering kan 

utgöra ett teoretiskt ramverk där teori påbörjar diskursen i form av nödvändiga 

kunskaper. Först efter att förkunskaperna etablerats så kan det praktiska arbetet äga rum 

varav teori även avrundar när eleverna får söka efter information när de skriver 

labbrapport. Betydelsen av det laborativa arbetet går i hand med Oscarsson m.fl. (2009) 

som betonar att laborationer är en utav de delar av undervisningen som visar störst 

möjlighet för att etablera ett intresse för biologi hos eleverna. Laboration ger enligt 

eleverna i denna studie en utökad förståelse då laboration kompletterar teoretiska 

genomgångar genom att konkretisera olika biologiska processer. Det betyder 

naturligtvis inte att samtliga av undervisningens delar bör ha en laborativ samt en 

teoretisk del, men laborationer, likt visuella hjälpmedel (Cimer, 2012) är en väsentlig 

del i undervisningen för läraren att göra biologiska processer observerbara för eleverna. 
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Biologins bredd utgör didaktiska utmaningar likväl didaktiska möjligheter. Det krävs 

således struktur, insikt och planering från lärarens sida för att möta elevernas varierande 

syn och intresse kring detta ämne på ett inspirerade samt utvecklande sätt. Detta 

examensarbete har fokuserat på vad inom biologi elever upplever som betydelsefullt 

samt vad som är eftersträvansvärt för att göra det centrala innehållet till hanterliga 

kunskaper och färdigheter. En framtida frågeställning kan vidareutveckla detta till att 

undersöka huruvida denna kunskapsförmedling inom biologi råder ur ett 

genusperspektiv. Avslutningsvis, evolutionsbegreppet som nämndes under inledningen 

har potential till att vara god utgångspunkt inom undervisningen för att bredda 

förståelsen för biologi då många processer går att härleda till just evolutionen. Det 

gäller dock att eleverna ges förutsättningar för att kunna sätta begreppet i ett 

sammanhang. Om fler delar av det centrala innehållet kan utgöra en kunskapsmässig 

utgångspunkt på motsvarande sätt skulle detta kunna bidra med att förståelsen för detta 

mångsidiga ämne utvecklas hos eleverna, oavsett om vi för stunden betraktar den lilla 

cellen eller den stora blå planeten. 

 

7. Metoddiskussion 
 

Det genomfördes ingen distinktion i intervjumetodiken huruvida om eleverna hade 

hunnit läsa båda kurser i biologi (Biologi 1 och Biologi 2). Studiens validitet främjades 

dels av att frågeställningarna inte fokuserade på elevernas förvärvade kunskaper, utan 

istället deras syn på ämnet och undervisningen. Validiteten upprätthölls även under 

analysprocessen, där utdragen för elevernas motiveringar var av intresse och inte om de 

diskuterade fakta. Trots att information om studien gått ut till samtliga elever i helklass 

så valde endast 1-4 elever från respektive skola att deltaga i intervju. Vad vi inte vet här 

är hur uppfattningen är bland de elever som valde att inte medverka i studien, vilket 

påverkar studiens reabilitet. Generaliseringen skulle därmed kunnat se annorlunda ut om 

fler elever från respekive klass hade valt att deltaga. Avslutningsvis, att elever från flera 

olika skolor har deltagit i studien ökar däremot spridningsmåttet kring elevers 

uppfattning om undervisningen.  
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9. Bilagor 
 
9.1 Intervjufrågor 
 
Allmänt 
 
Vad är det som gör biologi: ("") ...Varför är det så? 
 
 Intressant 
 Mindre intressant 
 Svårt 
 
Didaktik 
 
Hur upplever du att dina lärare har påverkat din syn på biologi?  
...På vilket sätt? 
 
 Inspirerad? 
 Tröttnat? 
 
Finns det delar inom biologin som du tycker är mindre viktigt att behöva känna till? 
...Vilka och varför skulle de inte vara så viktiga? 
 
Finns det något inom biologiundervisningen som du känner att du: ("") ...Varför skulle 
detta behövas? 
  
 Saknar? 
 Skulle vilja lära dig mer om? 
 
Potential 
 
Vad inom biologi som ämnesområde anser du att du har mest användning av till 
vardags? 
 
 Nyckelord; 
   
  Ekologi 
  Genetik 
  Evolution 
  Cell- och molekylärbiologi 
  Organismens funktion 
  Arbetsmetoder 
 
Om du föreställer dig ute i arbetslivet, hur tror du att dina kunskaper och färdigheter i 
biologi kan vara till användning? 
 
Vad tror du skulle bidra till att biologi blir mer användbart utanför skolan? ...Varför 
skulle det bidra?





  
 

 
 

 


