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ABSTRAKT 
Tidigare studier visar att färre studenter söker sig vidare till naturvetenskapliga karriärer 
och att unga förlorar intresset för naturvetenskapliga ämnen under sin skolgång. Eftersom 
positiva attityder till ämnena har visats påverka ungas vidare karriärval är det av vikt att 
elevers attityder till naturvetenskapliga ämnen är positiva under elevernas skolgång. 
Vilket på sikt kan öka rekryteringen till naturvetenskapliga karriärer. För att ta reda på hur 
dessa positiva attityder skapas måste vuxenvärlden utgå från elevernas känslor och 
intressen i utformning av undervisningen. Som en del i att ta reda på elevernas känslor 
och upplevelser av biologiundervisningen i skolan utfördes i denna studie intervjuer av 
elever i årskurs nio för att undersöka vad eleverna upplevde som minnesvärt och 
intresseväckande i biologiundervisningen. Det visades i studien att eleverna upplever att 
de kommer ihåg bättre om lektionerna är roliga vilket också ger dem positiva känslor 
såsom glädje och stolthet. Det visades även att lärarens sätt och personlighet påverkar 
elevernas attityder till ämnet. Studien visar således att roliga lektioner som skänker 
eleverna glädje och stolthet samt engagerade lärare är eftersträvansvärt i undervisningen. 	
 
Nyckelord: Attityder, undervisning, intervjustudie, glädje, positiva känslor. 
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1 INTRODUKTION 
Allt färre studenter söker sig idag till en naturvetenskaplig karriär och studier påvisar 
att det finns svårigheter med att rekrytera studenter till de naturvetenskapliga ämnena 
(Osborne, Simon & Collins, 2003). I allt fler länder framkommer det dessutom bevis 
på att ungas intresse för att studera och senare arbeta inom naturvetenskapliga yrken 
fortsätter att minska (Europeiska kommissionens utredning [EU], 2004). Potvin och 
Hasni (2014) sammanställer forskning som visar att problematiken med såväl 
rekrytering som minskande intresse fortsätter in på 2010-talet. Den nedåtgående 
trenden är inte ny och den kan komma att slå hårt mot samhällens ekonomi och 
utveckling då den påverkar såväl sjukvård och miljövård som industrins tekniska 
utveckling samt barn och ungas utbildning (EU, 2004). Teknikdelegationen (SOU 
2010:28) understryker vikten av att i Sverige satsa på utbildning inom 
naturvetenskapliga ämnen för att säkra landets ekonomi och arbetstillfällen, kunna 
garantera vård för en åldrande befolkning samt för att komma tillrätta med dagens 
energi- och klimatproblematik. De menar vidare att det är de gymnasiala programmen 
för naturvetenskap och teknik som utgör den viktigaste rekryteringen för vidare studier 
inom de naturvetenskapliga områdena men att det idag råder problem då få elever 
söker sig till dessa program och rekryteringsbasen blir därmed låg. 
Teknikdelegationen (SOU 2010:28) menar att det behöver genomföras satsningar 
inom bland annat skolans undervisning för att få fler elever att söka sig vidare inom 
den naturvetenskapliga sektorn. Under de senaste decennierna har det såväl nationellt 
(Oskarsson, 2011) som internationellt (SOU 2010:28) skett satsningar för att vända 
den nedåtgående trenden. Dessvärre har tidigare satsningar inte gett de resultat som 
man hoppats på (EU, 2007). Forskning tyder på att det är elevernas attityder och 
intressen som avgör vad de väljer för framtida karriärer och Teknikdelegationens 
utredning (SOU 2010:28) visar att barn och unga har ett intresse för de 
naturvetenskapliga ämnena men att vuxenvärlden har en oförmåga att bibehålla dessa 
intressen hos de unga. Det har nämligen visat sig att intresset för dessa ämnen minskar 
med tiden barn och unga spenderar i skolan. Därför ser bland annat teknikdelegationen 
(SOU 2010:28) att undervisningen i grundskolan behöver ses över och förändras för 
att bättre tillmötesgå elevernas intressen och ge eleverna positiva attityder till de 
naturvetenskapliga ämnena.  
 
För att bättre kunna behålla elevernas intressen för biologi och för att ge dem positiva 
attityder till biologiämnet bör utgångspunkten vara elevernas egna syn på hur skolans 
undervisning bäst tar tillvara på intresse och upplevs positivt. Syftet med studien är att 
ta reda på hur eleverna själva upplever att deras intressen och motivation stimuleras 
av biologiundervisningen i skolan. Detta sker genom att i en intervjustudie diskutera 
minnesvärda moment från undervisningen med ungdomar i 15-årsåldern.  
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2 BAKGRUND 
 
Bakgrunden inleds med att särskilja begreppen attityder och intresse för att i den 
utgångspunkten senare visa vad studier säger om framtida karriärval baserade på i 
huvudsak attityder. Valet av att göra en intervjustudie framför en enkätstudie beskrivs 
i en egen rubrik. Avslutningsvis beskrivs vilka åtgärder som kan sättas in för att vända 
den nedåtgående intresse-trenden för de naturvetenskapliga ämnena. 

2.1 Attityder och intresse-överlappande begrepp? 
Tidigare forskning som kommer att tas upp i studien visar att de elever som har 
positiva attityder och intressen för naturvetenskaperna i större utsträckning väljer att 
söka sig vidare till karriärer inom dessa ämnen. Olika publikationer särskiljer dock 
inte alltid begreppen attityder och intresse utan behandlar begreppen på samma sätt 
och bristen på tydliga definitioner i olika studier försvårar till viss del möjligheten att 
göra jämförelser (Oskarsson, 2011). Schreiner och Sjøberg (2004) gör i sin artikel 
ingen distinkt skillnad mellan attityder och intresse men de nämner Gable och Wolf 
(1993) som menar att attityder handlar om känslor som personer har gentemot objekt 
medan intresse handlar om hur olika personer väljer vissa arbetssätt framför andra. 
Även Osborne m.fl. (2003) benämner attityder till naturvetenskapen på ett liknande 
sätt då de menar att attityderna handlar om känslor och värden som personen sätter till 
ämnesområdet. Lindahl (2003) slår, precis som Schreiner och Sjøberg (2004), ihop 
begreppen och menar att det verkar finnas två olika grupperingar inom forskningen 
där den ena använder ordet intresse och den andra attityder (Lindahl, 2003, s. 35). 
Lindahl (2003) menar även att attityder och intressen i flera studier också är synonymt 
med motivation. I föreliggande text kommer begreppen attityd och intresse att 
behandlas var för sig för att underlätta för läsaren. Både attityder och intresse för det 
naturvetenskapliga området påverkas dock av såväl skolan och dess undervisning som 
av yttre påverkan, såsom kön, personlighet, fritidsintressen och social bakgrund 
(Lindahl, 2003; SOU 2010:28). Vidare kan både attityd och intresse innebära många 
olika saker i undervisningen. Det kan handla om undervisningen i sig, specifikt 
ämnesinnehåll, ämnet i sig eller vad eleven tycker om den undervisande läraren vilket 
sammantaget, eller var för sig, kan påverka om eleverna väljer en fortsatt utveckling 
inom ämnesområdet eller inte (Lindahl, 2003).  
 

2.2 Attityder påverkar framtida karriärval 
Enligt Schreiner och Sjøberg (2004) är det inte innehållet i lektionerna och 
kunskaperna på proven som eleverna minns av sin undervisning. De menar att det 
snarare är attityderna och känslorna kring ämnet som kommer att få en långvarig effekt 
hos personen. En utredning av Europeiska kommissionen (2004) ser att det är positiva 
känslor, såsom glädje, spänning och en känsla av att lyckas, eller negativa känslor, 
såsom misslyckande, att inte förstå eller uttråkning, som senare påverkar om eleverna 
väljer en fortsatt naturvetenskaplig karriär eller inte. Schreiner och Sjøberg (2004) 
menar att de elever som upplevt naturvetenskap som någonting negativt troligtvis inte 
kommer att ändra sig senare i livet medan de som har positiva känslor, och därmed 
positiva attityder, till ämnena mer troligt kan komma att arbeta inom dessa näringar i 
framtiden. Linder och Breinhild Mortensen beskriver positiva känslor i boken 
Glädjens pedagogik (2008, ss. 50, 102, 121). Där tar de upp känslor som extas, glädje, 
upprymdhet, tillfredsställelse, stolthet, entusiasm, hopp, tillit, tillfredsställelse, 
optimism m.m. Det är inte bara för att få elever att läsa vidare inom ett ämne som 
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positiva känslor och upplevelser är viktiga. Linder och Breinhild Mortensen (2008, s. 
50) menar också att positiva känslor öppnar upp för och gör människan lyhörd för 
förändringar och nya idéer samt att de gör människan inställd på utveckling och 
lärande vilket de anser ökar lärandet hos eleverna. Viljan att lära sig beror enligt 
Schreiner och Sjøberg (2004) på om undervisningen kan stödja eleverna att utveckla 
positiva attityder till lärandet. De menar att skolan därmed kan lägga grunden för ett 
livslångt lärande.  
 
Oscarsson (2011) studerar till viss del studerat det som Schreiner och Sjøberg (2004) 
gjort då han undersökt elevers attityder kring naturvetenskap och jämför det med vilket 
gymnasieprogram eleverna ämnar välja. Studien visar att de elever som valt det 
naturvetenskapliga programmet urskiljer sig som grupp eftersom de har positiva 
åsikter och erfarenheter av naturvetenskapen. Dessa elever tror att de kommer att ha 
nytta av naturvetenskapliga kunskaper i framtida jobb, studier och i sina vardagliga 
liv. Detta kan förklaras av att eleverna upplever att kunskaper kommer att ha betydelse 
för dem själva i framtida karriärer, akademisk utbildning eller för att det har en 
personlig mening för eleverna (Stuckey, Hofstein, Mamlok-Naaman och Eilks, 2013). 
Elevers attityder till och upplevelse av relevans för naturvetenskap verkar således i 
stor utsträckning påverka elevernas framtida karriärval.  
 
Forskning om elevers attityder till de naturvetenskapliga ämnena och hur dessa 
påverkar deras gymnasievalval tyder alltså på att de elever som väljer ett 
naturvetenskapligt program i större utsträckning har en positiv attityd till de 
naturvetenskapliga ämnena. För att få fler elever att söka sig till naturvetenskapliga 
utbildningar bör grundskolan därför fokusera på vad som ger eleverna positiva 
attityder av naturvetenskap. I föreliggande studie undersöks vilka moment i 
grundskolan som elever kommer ihåg som betydelsefulla för att skapa positiva 
attityder och känslor till naturvetenskaplig undervisning, med fokusering på 
biologiundervisningen. Författaren har valt att studera biologiundervisningen trots att 
detta fortfarande är det naturvetenskapliga ämne som flest elever fortfarande känner 
sig intresserade av eftersom den naturvetenskapliga programinriktningen på gymnasiet 
vilket är den enda där biologi räknas in som ett obligatoriskt ämne. 
 

2.3 Enkäter och intervjustudier ger sammantaget en 
bild av elevers uppfattning 

Problemet med att färre elever väljer en naturvetenskaplig karriär har under de senaste 
30–40 åren lett till mycket forskning kring elevers attityder till de naturvetenskapliga 
ämnena (Osborne m.fl., 2003). Ett sådant forskningsprojekt är det internationella 
ROSE-projektet, av Schreiner och Sjøberg (2004), som undersöker elevers upplevelser 
kring vikten av att läsa och lära sig om vetenskap och teknologi. Studien undersöker 
inte förståelsen om ämnet hos eleverna utan snarare elevernas attityder, intresse och 
emotioner av och gentemot ämnet. ROSE-projektet tar sin grund i förutsättningen att 
för att vi ska kunna rekrytera fler unga till naturvetenskap måste vi sätta oss in i 
elevernas intressen. Som en del i ROSE-projektet finns frågeställningar där elevernas 
attityder till naturvetenskap testas genom att eleverna får skatta i vilken utsträckning 
vissa påståenden överensstämmer med elevernas uppfattning. Svaren på dessa 
enkätfrågor ger sammantaget en bild av att eleverna har negativa attityder till 
naturvetenskapen i skolan (Sjøberg, 2010; s. 466–467). Studien har utförts i flera olika 
länder och bygger i huvudsak på att elever i femtonårsåldern besvarar en enkät om vad 
de intresserar sig mest för inom naturvetenskapen. Schreiner och Sjøberg (2004) 
menar att elever vid denna ålder har nått sådan mognad att de kan reflektera över frågor 
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och sina svar. Vidare menar samma författare att dessa elever troligtvis har reflekterat 
över sin framtid mer än yngre elever eftersom de i flera länder nu står inför att göra 
viktiga val för sin framtida utbildning.  
 
ROSE-projektet har gett mycket information om elevers attityder till naturvetenskap 
men har också kritiserats  eftersom resultaten i huvudsak bygger på enkätstudier. Bland 
annat tar Schreiner och Sjøberg (2004) själva upp att enkätstudier inte ger en enhetlig 
bild av elevernas attityder kring de naturvetenskapliga ämnena eftersom eleverna 
begränsas i sina svar. Författarna menar att detta kan leda till att intressen och aspekter 
som är viktiga för eleverna går undersökningen förbi. Vidare finns det också risker vid 
enkätundersökningar att eleverna tolkar frågorna på ett annat sätt än vad som avsetts i 
undersökningen (Oskarsson, 2011). Schreiner och Sjøberg (2004) efterfrågar på grund 
av enkätundersökningarnas brister uppföljande studier där eleverna kan använda sina 
egna ord utan att begränsas av en enkät, exempelvis genom intervjuer eller 
gruppdiskussioner. Trots 30–40 år av forskning kring attityder till naturvetenskap har 
det enligt Osborne m.fl. (2003) inte skett tillräckligt många studier med intervjuer även 
om komplexiteten i intervjustudier ger en viktig bild när den sätts samman med studier 
baserade på enkäter. Ytterligare studier som undersöker elevernas syn på lärande av 
de naturvetenskapliga ämnena har därför efterfrågats (Oskarsson, Jidesjö, Strömdahl, 
och Karlsson, 2009). 
 
Den föreliggande studien är en intervjustudie där elevernas egna ord och inställningar 
till biologiundervisningen i skolan ska beröras. I huvudsak är det elevernas attityder, 
emotioner och intressen för biologiundervisningen i skolan samt hur detta kan påverka 
elevernas motivation som berörs. Studien avgränsas till att studera upplevelsen av 
undervisningen inom biologiämnet och studerar inte de specifika ämnesinnehåll som 
engagerar eleverna mer eller mindre.  
 

2.4 Minskat intresse ger färre naturvetare 
Teknikdelegationen (SOU 2010:28) menar att barn och unga har ett intresse för 
naturvetenskapen och dess ämnen men att det handlar om att de vuxna som finns kring 
barn och unga saknar förmågan att möta dessa intressen. Flera studier bekräftar att det 
idag finns ett problem med att unga förlorar intresset för naturvetenskap under sin 
skolgång och under senare studier. Detta är en av svårigheterna för framtida 
rekryteringar till naturvetenskapen eftersom elevernas intressen påverkar deras senare 
karriärval (Schreiner & Sjøberg, 2004; Osborne m.fl., 2003). Intressant nog ligger 
intresset för naturvetenskap på en jämn nivå hos befolkning i olika länder i stort 
(Schreiner & Sjøberg, 2004). Det verkar således som att det publika intresset för 
naturvetenskap ligger på en oförändrad nivå samtidigt som skolelever inte väljer att 
förkovra sig i dessa ämnen i skolan. Sjøberg (2010, s. 434-435) menar dock att trots 
larmrapporter och förmaningar om vikten av att välja en naturvetenskaplig bana väljer 
ungdomarna det som intresserar dem själva hellre än vad andra anser att de borde välja. 
Därför menar han att det är av stor vikt att ungdomarnas intressen blir en utgångspunkt 
i den naturvetenskapliga undervisningen för att få fler elever att välja 
naturvetenskapliga karriärer. 
 
De naturvetenskapliga ämnena i skolan verkar stå inför flertalet utmaningar för att 
upprätthålla elevernas intresse för naturvetenskap. Lindahl (2003) menar att en 
förändring av naturvetenskapen i skolan är viktig för att få elever att senare i livet välja 
naturvetenskapliga yrken. Hon går till och med så långt att påpeka att vi ”inte har 
någonting att förlora” på att förändra den naturvetenskapliga undervisningen i 
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grundskolan. Även teknikdelegationen (SOU 2010:28) och Europeiska kommissionen 
(2004) menar att det måste ske en förändring av undervisningen av de 
naturvetenskapliga ämnena i skolan för att vända den nedåtgående trenden med 
minskande intresse och därmed kompetens inom denna vetenskap. En del av den 
föreliggande studien är att ta reda på hur eleverna som intervjuas upplever att deras 
intressen kan upprätthållas av undervisningen i grundskolan. 
 

2.5 Hur kan trenden vändas? 
En föreslagen anledning till att elever tappar intresse för naturvetenskap och 
naturvetenskapliga frågeställningar är att de inte anses tillhöra elevernas egna 
verkligheter (EU 2004; Osborne & Collins, 2011; Oskarsson m.fl., 2009; Schreiner & 
Sjøberg, 2004). Schreiner och Sjøberg (2004) menar att de flesta eleverna i 
grundskolan förutsätter att de inte kommer att arbeta inom de naturvetenskapliga 
näringarna vilket resulterar i att de därför intresserar sig mindre för dessa ämnen i 
skolan. Europeiska kommissionens utredning (2004) belyser utifrån det vikten av att 
undervisningen i skolan anpassas inte bara efter dem som i framtiden kommer att ha 
en karriär inom naturvetenskapen, utan att undervisningen bör anpassas efter en större 
del av ungdomarna i skolan. Denna anpassning menar de bör göras såväl av 
undervisningens genomförande som av innehållet. 
 
Viktigt att ta i beaktande är att det inte bara är ämnena i sig och undervisningens 
genomförande som avgör intresse och attityder gentemot ämnet utan även lärare och 
miljö spelar in. Det som inom psykologin kallas för emotionell spegling innebär att 
känslor kan speglas eller överföras mellan personer; en entusiastisk lärare kommer 
därför i större utsträckning än en oengagerad lärare att ha entusiastiska elever 
(Lethinen och Jakobsson Lundin, 2016, s. 80). Osborne m.fl. (2003) skriver i en 
översiktsartikel om bland annat hur eleverna upplever en bra lärare och en bra lärmiljö. 
De sammanfattar att studierna visar att en bra lärare är en lärare som är entusiastisk 
inför sitt ämne, erbjuder strukturerade och stimulerande lektioner samt kan sätta ämnet 
i en vardaglig kontext. Vidare menar de att en god lärare även har relationer till 
eleverna där läraren både inom och utanför klassrummet för en dialog med eleverna. 
Dialogen ska beröra såväl ämnet i sig som elevernas framtida yrkesval och deras 
mående.  Samma författare nämner även vikten av att variera undervisningen för att 
öka elevernas intresse för de naturvetenskapliga ämnena. Liknande resultat 
framkommer i Osborne och Collins (2001) där också vikten av att läraren har humor 
och får eleverna att skratta, ha roligt och känna sig trygga i lärmiljön framkommer. 
Engagemang, glädje och humor återfinns även hos författarna Linder och Breinhild 
Mortensen (2008, s. 50) som menar att positiva känsloyttringar gör människan inställd 
på lärande. Den emotionella speglingen kan vara förklaringen till att så många elever 
i studier omnämner vikten av lärarens positiva förhållningssätt med entusiasm, humor 
och glädje. Emotionell spegling är en viktig del i att kunna styra andra människors 
beteenden ur en psykologisk kontext (Lethinen och Jakobsson Lundin, 2016, s. 80) 
och med hjälp av den emotionella speglingen ger lärarens engagemang och glädje även 
glada och engagerade elever. 
 
Det finns flera olika aspekter över hur intresse kan väckas och upprätthållas samt hur 
positiva attityder till naturvetenskap kan skapas. Sjøberg (2010, s. 468–469) listar 
byggstenar utifrån information från ROSE-projektet med vilka det bör gå att skapa 
intresseväckande naturvetenskaplig undervisning. Här tar Sjøberg upp ämnesspecifika 
förslag som att prata mer om ämnen som astronomi, kropp och hälsa. Dessa aspekter 
väljer han att ta upp för att tillmötesgå det ämnesinnehåll som eleverna är intresserade 
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av. Såväl ROSE-projektet som studier av Lindahl (2003) och Oskarsson m.fl. (2009) 
visar nämligen att det finns ett glapp mellan det innehåll eleverna är intresserade av att 
lära sig och det ämnesinnehåll som tas upp i skolan kring naturvetenskapen. Sjøberg 
(2010, s. 468-469) listar även aspekter på undervisningens genomförande som att 
diskutera etik och att sätta kunskaperna i en samhällelig kontext för att underlätta 
elevernas förståelse och bygga broar mellan naturvetenskapliga skolkunskaper och 
elevernas vardagliga liv. Stuckey m.fl. (2013) menar också att det är viktigt att 
eleverna upplever att undervisningen är relevant för eleverna själva för att förmå dem 
att välja en naturvetenskaplig karriär. Även i studien av Osborne och Collins (2001) 
lyfte intervjuade elever vikten av att sätta de naturvetenskapliga ämnesområdena i en 
samhällelig och etisk aspekt tillsammans med diskussioner där eleverna själva får 
komma till tals. Detta ansågs roligare och kunde användas för att väcka intresse och 
stimulera till lärande eftersom kunskaperna sattes in i aspekter som eleverna upplevde 
som relevanta. Åkerblom (2017) menar att det är en förutsättning för elevernas lärande 
att undervisningen är av betydelse för dem och deras liv. Han menar att meningsfullhet 
ges av undervisning som berör eleverna på ett personligt plan genom att exempelvis 
relatera direkt till deras person eller omvärld. Då eleverna uppfattar att undervisningen 
ger eleverna nytta i sina vardagliga liv eller för framtida yrken eller studier anser 
Åkerblom (2017) att undervisningen är relevant för eleverna.  
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Syftet med studien är att studera vad i biologiundervisningen som elever i årskurs nio 
engageras av. Genom intervjuer ska studien undersöka vilka inslag som eleverna 
särskilt minns från sin undervisning. Vidare ska eleverna vid intervjuerna diskutera 
framför allt positiva men även negativa upplevelser av dessa moment och händelser 
som gör att eleverna minns just dessa inslag. Syftet är också att ta reda på hur eleverna 
i undersökningen upplever att deras intressen och motivation stimuleras av 
biologiundervisningen i grundskolan, främst med avseende på tillvägagångssätt.  
 
Frågeställningar för arbetet: 
- Vilka aspekter är det som gör att elever uppfattar vissa inslag i 

biologiundervisningen som mer minnesvärda än andra?  
- Hur anser eleverna att biologiundervisningen kan fånga deras intresse? 
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4 METOD 
Under denna rubrik redogörs först den metodologiska utgångspunkten för att därefter 
följas upp av en mer detaljerad beskrivning av elevurvalet i studien. Därefter redogörs 
kring förfarandet av intervjuer respektive analys och avslutningsvis redogörs för de 
etiska övervägandena i studien, allt under separata rubriker. 

4.1 Intervjumetod 
Intervjustudier kan utföras med olika grad av struktur och den förestående studien 
utfördes som en halvstrukturerad intervju. En halvstrukturerad intervju har sin grund i 
ett antal frågor vilka fungerar som ett stöd för intervjun men ordningen och den exakta 
formuleringen av frågorna är inte given utan kan ändras för att passa i 
intervjusituationen (Höst, Regnell & Runesson, 2006, s. 34). Studien utgick från sex 
öppna huvudfrågor. Dessa var öppna för att undvika att eleverna styrdes in på specifika 
svar utan istället ge dem möjlighet att tala relativt fritt. Intervjuledaren styrde enbart 
samtalet ifall eleven kom ifrån ämnet. Även förslag på underfrågor fanns tillgängliga 
vilka kunde användas för att styra tillbaka eleven om denne kom ifrån huvudfrågan 
eller som hjälp för att precisera elevens svar. Samtliga huvudfrågor presenteras 
tillsammans med underfrågorna i bilaga 1. Frågorna följde inte alltid samma ordning 
eftersom förändringar i ordningen stundvis var nödvändig för att intervjun skulle få ett 
naturligt flyt. Eleverna intervjuades enskilt och samtalen spelades in med röstmemo. 
Eftersom den data som samlas in består av beskrivande och i många fall detaljrika 
beskrivningar med utgångspunkt i de intervjuades egna uppfattningar och synsätt är 
studien av en kvalitativ karaktär (Bryman, 2011, s. 413; Höst m. fl., 2006, s. 30). 
Denna typ av intervjumetod valdes för att eleverna skulle ha möjlighet att tala fritt 
utifrån frågeställningarna. De många eventuella följdfrågorna fanns med för att 
möjliggöra för intervjuaren att styra tillbaka samtalet ifall eleverna kom ifrån ämnet. 
 

4.2 Urval 
I studien intervjuades 12 ungdomar som gick sista året på högstadiet och undervisades 
av samma lärare. Ungdomarna gick på en låg,- mellan- och högstadieskola med strax 
över 700 elever som var belägen i en mindre landsortskommun. Eleverna valdes ut 
slumpmässigt och hänsyn togs inte till deras prestationer och betyg i ämnet eftersom 
syftet med studien inte innefattar elevernas prestationer.  Eleverna som intervjuades 
var 14–15 år gamla. Vilket är samma ålderskategori som deltar i ROSE-projektet vilket 
möjliggör jämförelser. 
.  

4.3 Intervjuer 
Intervjuerna ägde rum i ett grupprum i anslutning till elevernas vanliga klassrum. 
Intervjuledaren satt i grupprummet och eleverna kom in en i taget. Övriga elever i 
klassen hade matematiklektion.  
Innan inspelningen startade och intervjun började informerades eleverna om studiens 
syfte och att det inte fanns några rätta eller felaktiga svar på de frågor som skulle tas 
upp under intervjun. De informerades även om att intervjuerna skulle spelas in men att 
det enbart var intervjuledaren som skulle lyssna på inspelningen, att svaren skulle 
behandlas helt anonymt samt att inspelningarna skulle raderas efter att rapporten var 
skriven. Därefter startades röstinspelningen och intervjuerna började. Den information 
som delgavs eleverna precis innan intervjun startade hade de redan fått delgiven i 
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samband med att information delades ut för att lämna till ålsmän. Detta förfarande 
presenteras under stycke 4.5. 
 

4.4 Analys 
Efter att intervjuerna skett lyssnades inspelningarna igenom flera gånger för att hitta 
ord och uttryck som var återkommande i intervjuerna och som ansågs beröra studiens 
frågeställningar. Dessa ord och begrepp kategoriserades därefter under olika 
nyckelord. Dessa nyckelord blev ”Förståelse”, ”Självständighet” och 
”Lärarengagemang”. Nyckelord och ämnen var således inte förutbestämda utan 
identifierades under avlyssningen av datamaterialet. Vilket är en form av editerande 
analysmetod (Höst m. fl., 2006, s. 114–115) och det är intervjupersonens egna 
tolkningar av intervjuernas innehåll och mönster som presenteras i resultatet. De delar 
av intervjuerna som hade anknytning till kategorierna skrevs ut ordagrant för att 
användas för analys. Citat och hur dessa tolkats presenteras i resultatet för att 
förtydliga analyspersonens egna tolkningar med hjälp av de intervjuade elevernas egna 
ord. 
 

4.5 Etiska överväganden 
De som intervjuades under studien var minderåriga varför det var viktigt att informera 
målsmän om studien innan intervjuerna genomfördes. Först tillfrågades och 
informerades skolans rektor om intervjuerna och därefter informerades eleverna 
själva. Då fick eleverna muntligt information om studien och dess syfte, att deltagandet 
var frivilligt och att intervjuerna skulle spelas in. Eleverna fick då också veta att enbart 
intervjuledaren skulle höra intervjuerna och att eleverna i rapporten skulle vara helt 
anonyma. I samband med denna information fick eleverna även med en lapp att ta hem 
till sina målsmän. På lappen fanns information om studien samt kontaktuppgifter till 
intervjuledaren dit målsmän uppmanades att vända sig om de hade frågor eller motsade 
sig att deras ungdom skulle vara med i studien. Samma information lämnades även till 
målsmän via lärplattformen ”Fronter”. I och med det hade såväl elever som målsmän 
fått information om studien och dess syfte, getts möjlighet att avsäga sig eller sitt barn 
deltagande, fått information om anonymitet samt vad de inspelade intervjuerna 
kommer att användas till. Således uppfylldes de fyra huvudkraven (informations-, 
samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekrav) i individskyddskravet som 
Vetenskapsrådet (2017) satt upp. Inom intervjuerna anses det inte vidare föreligga 
risker för skador eller andra fysiska eller som psykiska men.  
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5 RESULTAT 
 
De upplevelser av lektionerna som flest elever kom ihåg och hade en positiv 
upplevelse av kunde delas in i två större kategorier; förståelse och självständighet. 
Dessa båda upplevelser ledde i sin tur till positiva känslor och redovisas separat i 
resultatet. Även negativa upplevelser, av relevans för studien, kom fram under 
intervjuerna och omnämns i nedanstående resultat.   
 
De elever som övervägde att läsa det naturvetenskapliga programmet på gymnasiet var 
de elever som under intervjuerna uttryckte sig mest positiva till biologiämnet. 
 
Samtliga elever nämnde att lärarens personlighet, sätt att undervisa och lärarens 
intresse för ämnet och undervisningen är viktiga faktorer för att ge positiva känslor till 
biologiundervisningen. Detta redogörs för under en egen rubrik nedan. 
 

5.1 Vad är minnesvärt i undervisningen? 
När kunskaperna sätts in i ett sammanhang angav eleverna i studien att de fick en 
förståelse för biologiämnet. Den förståelsen gav i sin tur eleverna positiva känslor i 
form av glädje och stolthet. Ytterligare en upplevelse som gav den positiva känslan 
glädje var upplevelsen av självständighet. Såväl upplevelsen av att förstå som 
upplevelsen av självständighet presenteras i nedan under egna rubriker. 
 

5.1.1 Förståelse gör undervisningen minnesvärd 
Sju av eleverna i studien berättade om positiva minnen och upplevelser från lektioner 
då de upplevt att de verkligen förstått det som läraren gått igenom. Sex av dessa sju 
elever förklarade att förståelsen kom med en upplevelse av sammanhang i biologin. 
En elev förklarade såhär: 
 

Elev 1: ”Alltså… jag gillar de där lektionerna när man känner att man verkligen förstår.” 
Intervjuare: ”Vad tror du det är som gör att man förstår när man väl gör det?” 
Elev 1: ”Det brukar vara när det får ett sammanhang. Det blir liksom en röd tråd i allting.” 

 
Eleven ansåg således att det är sammanhanget som ger förståelsen. Betydelsen av 
sammanhang för att nå förståelse stärktes av att elever med negativa upplevelser av 
biologiundervisningen uppgav att ämnet var svårt att förstå eftersom innehållet 
saknade sammanhang. Sammanhanget verkade således vara en förutsättning för 
förståelsen hos eleverna. Upplevelsen av att förstå gav i sin tur upphov till positiva 
känslor som sedan gav positiva attityder till ämnet. De två positiva känslor som främst 
framkom i intervjuerna då eleverna berättade om de lektioner då de upplevt att de 
förstått innehållet var glädje och stolthet. 
 
Glädje  
När intervjuaren frågade vidare om hur eleverna upplevde lektioner när de upplevt en 
förståelse, samt vilka känslor de hade vid tillfället, framkom ord som glad, kul och 
roligt. Två elever uttryckte det såhär:  
 

Elev 2: ”Det fick ju mig att förstå biologi och tycka att det var roligare. Alltså; det är ju oftast 
roligare om man förstår.” 
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Elev 3: ”Då kan det bli en sådan där aha-upplevelse och då blir det kul för då har man fattat.” 
 
Båda dessa elever beskriver att förståelsen gav positiva upplevelser, roligt och kul, 
vilka båda kan ses som uttryck för känslan glädje. En annan elev beskrev känslan efter 
en lektion då hen hade upplevt en förståelse med meningen: 
 

Elev 2: ” Man känner sig liksom bara… ganska glad.” 
 
Upplevelsen av förståelse verkade således ge eleverna känslor av glädje vilket är en 
positiv känsla som även kan ge positiva attityder till biologiundervisningen.  
 
Stolthet 
En annan positiv känsla som tolkats fram hos eleverna i studien är stolthet. Eleverna i 
studien nämnde inte direkt att de upplevt stolthet de lektioner då de hade förstått men 
det går att tolka in en känsla av stolthet när de berättade om sina känslor kring 
lektionerna. En elev uttryckte det såhär: 
 

Elev 3: ”… man känner sig liksom upplyst. Jag fattar, jag kan hålla på med detta. Och man 
känner sig nästan mer motiverad att läsa på nästa stycke för att då har du fattat vad det 
handlar om” /…/ ”För någon minut sedan var det här jättesvårt. Och så känner man sig mycket 
smartare när man två minuter senare fattade allt det där. Det är en bra känsla.” 

 
Stolthet tolkas här in när eleven känner sig upplyst, känner sig smartare och i orden: 
”jag kan hålla på med detta”. Eleven menade också att hen blev mer motiverad av den 
här typen av upplevelser. En annan elev beskrev det såhär då denne fick frågan hur det 
kändes när hen upplevde att hen förstod:  
 

Elev 4: ”Jamen bara… jag är bäst- haha… eller Det kändes liksom… bra. Alltså… jag kan 
inte förklara riktigt… men bra.” 

 
Det här tolkas som att eleven känner sig stolt över att hen förstod. Gemensamt för 
eleverna, förutom tolkningen att de är stolta, är att de beskriver det här som en positiv 
känsla.  

5.1.2 Självständighet gör undervisningen 
minnesvärd 

Under intervjuerna framkom det att eleverna ansåg att deras intresse hölls uppe av 
undervisning som låter eleverna vara med och styra tillvägagångssätt, ämne och som 
låter dem själva arbeta praktiskt. Under intervjuerna framkom det att det verkar vara 
självständigheten som gör lektionerna minnesvärda och hjälper till att upprätthålla 
elevernas intresse för ämnet. Tydligast verkade eleverna mena att självständighten 
framkommer i samband med att praktiska moment utförs men känslan av 
självständighet kan också nås på andra sätt i undervisningens genomförande. 
 
Samtliga elever valde under intervjuerna att prata om praktiska moment på något sätt. 
Två ansåg att praktiska moment inte hjälpte deras lärande i biologi. Sex elever tog upp 
praktiska moment på lektioner som lektioner de minns som positiva. Totalt 
efterfrågade tio av de tolv intervjuade eleverna fler praktiska moment i sin 
biologiundervisning. Det visade sig under intervjuerna att de elever som hade mest 
negativ attityd till biologiundervisningen var de som i störst utsträckning pratade om 
praktiska moment. Dessa elever ansåg att de praktiska momenten var minnesvärda och 
de menade att fler praktiska moment var att föredra framför genomgångar för att öka 
deras intresse för biologi. Vid vidare förklaring verkade det som att det eleverna främst 
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uppskattade med de praktiska momenten var när deras egna intressen som styrde och 
att de fick en upplevelse av självständighet då de utförde momenten.  
 
En elev berättade under studien om ett moment i mellanstadiet där eleverna hade fått 
gå till en sjö och plocka växter runt sjön. Hen berättade detaljerat om vad de gjort och 
hur roligt hen tyckt att det varit och berättade sedan att de även gjort nästan precis 
samma sak på högstadiet men att det då inte varit roligt alls. Efter att ha fått frågan vad 
hen trodde var skillnaden blev svaret: 
 

Elev 5: ”Vi fick hämta och kolla på i princip vad som helst. Jag tror att det var det.” 
 
Eleven förklarade sedan att det var deras egna intressen som styrt vad de valde att ta 
med och att läraren varit passiv i deras insamlande på lågstadiet. Skillnaden på 
högstadiet var att instruktionen var mer styrd och att det var vissa, utvalda, saker som 
de skulle titta på. Det verkar således som att det eleven uppskattade var när det var det 
egna intresset som fick styra innehållet. Här tolkas det som att eleven uppskattade att 
det var självständighet, här i form av egna val, som gjorde momentet roligt. Under 
intervjuerna framkom det återkommande att ett sätt för läraren att öka elevernas 
intresse för ämnet var att lyssna på vad eleverna själva intresserar sig för. En elev 
förklarade: 
 

Elev 6: ”…fråga dem (eleverna) - vad tycker ni är kul inom det här. Gå igenom det och sedan 
försöka hitta, därifrån, ett samband med de andra grejerna.” 

 
Eleven förklarade hur läraren skulle kunna gå tillväga för att låta elevernas intresse 
styra undervisningen, vilket eleven tyckte skulle öka intresset för biologi. Det verkar 
således som att upplevelsen av att elevens egna intresse styr inte är förbundet med de 
praktiska momenten utan även kan åstadkommas på andra vis. 
 
De elever som ville ha fler praktiska moment uppgav att de ville ha mer av detta 
eftersom det gjorde ämnet roligare. En elev sade: 
 

Elev 2: ”Laborationer är jättekul. För då får man liksom göra sakerna själv och då blir det 
kul.”  

 
Eleven förklarar att det som var roligt var att hen under laborationerna fått göra saker 
själv. Det verkar således, än en gång, som att det var en upplevelse av självständighet 
som eleven såg som positiv. En upplevelse av självständighet, både genom att själv få 
utföra men också genom att själv få vara med och välja innehåll och tillvägagångssätt, 
verkar således ge eleverna positiva upplevelser av biologiundervisningen.  
 

5.2 Lärarens sätt att undervisa gör undervisningen 
minnesvärd 

Samtliga elever nämnde att lärarens sätt på olika vis påverkar undervisningen. De ord 
som flest nämnde och upplevde som positivt hos en lärare var att denne är glad, positiv, 
skämtsam och intresserad av såväl ämnet i sig som av undervisningen. Humor och 
intresse var sammantaget de kategorier som flest elever tog upp som viktiga hos 
läraren för att ge positiva känslor till undervisningen. 
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5.2.1 Humor påverkar elevernas attityder 
Mer än hälften av de intervjuade eleverna höll med om att det är viktigt att läraren är 
rolig och kan skoja på lektionerna. Den elev som, i jämförelse med övriga intervjuade 
elever, uvar mest negativ till biologin i skolan menade att: 
 

Elev 7: ”Man kommer ihåg när det är roligt.” 
 
Eleven framhöll vidare att skratt och humor gör undervisningen lättare att komma ihåg. 
En annan elev förklarade ett byte från en lärare till en annan såhär:  
 

Elev 8: ”Lektionerna blev roligare för att han höll på att skoja och hålla på. Och då blev det 
typ att man lärde sig också” 

 
Den här eleven menade således att hen upplevde att med den lärare som skojade mer 
och gjorde lektionen roligare lärde hen sig mer än med tidigare lärare som inte 
upplevdes likadan. Även om fler än hälften av eleverna tyckte att det var viktigt att 
läraren skojar och har humor var det också flera som nämnde att det inte får blir för 
mycket skoj på lektionerna heller. En elev berättade om en lärare som hen tyckte om:  
 

Elev 9: /.../ Vissa lektioner kan han liksom skoja hela lektionen fast man lär sig ändå. Han är 
på liksom bra humör och kan skoja. Och sedan nästa lektion är han mer seriös men då kanske 
det behövs i klassen också. /…/ 

 
Eleven berättade här hur hen lärde sig när läraren skojar men hen förklarade också att 
det är viktigt att läraren också kan upplevas som mer seriös då klassen behöver det. En 
annan elev förklarade också att läraren inte heller får skämta och skoja för mycket: 
 

Elev 3: ”[läraren] Ska vara allvarlig i vissa situationer men ändå kan skoja. Men till en viss 
gräns. Alltså inte tramsa och hålla på för mycket men ändå så att man lär sig och har kul 
samtidigt.” 

 
Denna elev upplevde dels att det är positivt då hen får ha roligt och lära sig samtidigt 
men menade också att undervisningen inte får upplevas som tramsig.  
 
Sammantaget menade således eleverna att biologiundervisningen upplevs positiv då 
de upplever läraren som rolig vilket bidrar till att eleverna har roligt på lektionerna. 
Eleverna upplever att det är lättare att komma ihåg roliga lektioner samt att de lär sig 
bra när det är roligt. Samtidigt får undervisningen inte upplevas som oseriös och det 
får inte bli för mycket skämt och skoj eftersom eleverna då kan uppleva 
undervisningen som tramsig.  
 

5.2.2 Intresserade lärare ger intresserade elever 
Flera elever tog under intervjun också upp vikten av lärarens intresse och engagemang 
för såväl undervisning som ämnet. På frågan vad en lärare kan göra för att få eleverna 
mer engagerade svarade en elev: 
 

Elev 8: ”De är positiva. Alltså vissa lärare är sådär att de liksom bara kommer dit för att de 
måste typ, de tycker inte att det är kul. Det märks på läraren X att han tycker att det är kul att 
undervisa. /…/ Så jag gillar när de är positiva och glada och liksom inte är därför att de 
måste.”  

 
Att eleven valde att ta upp att hen upplevde att läraren tyckte om att undervisa och inte 
bara var där för att läraren måste tolkas som att eleven upplevde att läraren var 
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engagerad och intresserad. Den här eleven beskrev vikten av att läraren är intresserad 
av undervisningen i sig men flera elever tog även upp att de tyckte att det är viktigt att 
läraren även är intresserad av ämnet. En elev förklarar: 
 

Elev 4: ”När man har någon lärare som tycker att det är intressant …. Alltså man märker det 
på dem… Alltså, lektionen blir helt annorlunda då. Det bara blir annorlunda.” 
 

Med ”annorlunda” här förklarade eleven vidare att det blir bättre, intressantare och 
mer rolig undervisning och sade att ”man rycks med” när det upplevs så. Sammantaget 
upplevde eleverna att lektionerna blev bättre då den undervisande läraren visade ett 
intresse för såväl undervisningen som för själva ämnet. 
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6 DISKUSSION 
Underdiskussionen diskuteras först metoden för studien och dess begränsningar. 
Därefter lyfts studiens slutsatser i relation till den bakomliggande teorin under en egen 
rubrik dom i sin tur är indelad i underrubriker som i stort följer resultatets disposition. 
Avslutningsvis väljer författaren att lyfta förslag på vidare studier inom 
ämnesområdet. 

6.1 Metoddiskussion 
Intervjuerna i studien har av tidsskäl utförts med ett litet urval av elever. Kvalitativa 
studier resulterar ofta i data som är rik på detaljer, ord och beskrivningar vilket gör 
transkriberingsprocessen och analysen tidskrävande (Höst m. fl., 2006. ss. 30, 114–
115). Med den begränsade tid som fanns för studien blev ett lågt antal deltagande 
elever naturligt för att det även skulle finnas tid för transkribering och analys av 
intervjuerna. Med ett större urval elever skulle resultaten bli mer tillförlitliga men mer 
tid skulle då behövas. Det finns dock inget som tyder på att de elever som deltog i 
studien inte skulle vara representativa för elevkategorin. Elevurvalet var, förutom sin 
ringa storlek, även homogent då samtliga elever nu undervisades av samma lärare. Att 
samtliga elever undervisades på samma sätt och av samma lärare kan påverka studiens 
resultat eftersom eleverna kan vara påverkade av en särskild undervisningsmetod i det 
aktuella ämnet. Samtidigt gick eleverna under låg- och mellanstadiet i olika skolor och 
kan därmed antas ha varierande tidigare erfarenheter av biologiundervisning i skolan. 
Detta torde dock gälla generellt för svenska ungdomar i den aktuella urvalsgruppen 
och borde därför inte påverka resultatet. 
 
Kvalitativa analyser ger inte bara datamaterial som är tidskrävande att bearbeta utan 
analysen bygger också på att analyspersonen tolkar datamaterialet. Att tolka vad en 
person säger kan anses vara en felkälla eftersom tolkningar är personliga och påverkas 
av åsikter och tidigare erfarenheter hos personen som tolkar. I resultatet förklaras 
tolkningar med citat tagna från olika elever i intervjuerna för att visa vad tolkningarna 
har baserats på vilket. Detta underlättar för läsaren och påvisar skälen bakom de 
tolkningar som intervjuaren gjort. Under intervjuerna har eleverna även fått möjlighet 
att utveckla sina svar för att undvika misstolkningar. Efter att eleverna fått förklara 
och utveckla sina resonemang sammanfattade intervjuaren kort det som eleven hade 
sagt för att ytterligare möjliggöra att eleverna kunde rätta till eventuella missförstånd 
eller feltolkningar. Det finns vid intervjustudier också risk att de som intervjuas tolkar 
frågorna på ett annat sätt än vad som avses (Bryman, 2011 s. 425). Vidare är det också 
en risk att de som intervjuas inte svarar uppriktigt utan istället svarar som de tror att 
intervjuaren vill att de ska svara (Bryman, 2011 s. 425). Det här är dock felkällor som 
är svåra att komma ifrån. För att minska risken att eleverna svarade som de trodde att 
de skulle svara inleddes varje intervju med att informera eleverna om att det inte fanns 
några svar som var rätt eller fel på intervjufrågorna. Samtliga intervjuer spelades in 
efter samtycke av de intervjuade eleverna. Vid inspelning av samtal finns en risk att 
de som intervjuas på olika sätt oroas av inspelningen, till exempel för att deras ord kan 
komma att sparas för eftervärlden (Bryman, 2011 s. 428). Innan inspelningen startades 
informerades därför eleverna om att det enbart är den som intervjuar som kommer att 
höra inspelningen och denne garanterade också att inspelningarna skulle raderas i 
samband med att studien presenteras. 
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Ytterligare en felkälla kan vara att intervjuaren omedvetet kan ha uppmuntrat vissa 
svar mer än andra eller ställt ledande frågor. I den här studie har risken minskats med 
att intervjuaren har varit medveten om problematiken och undvikit ledande frågor. 
Intervjuaren har också försökt att förhålla sig likadant till alla svar. Det finns dock risk 
att det har förekommit omedvetna handlingar, i form av mimik eller kroppsspråk, som 
kan ha uppmuntrat elever att svara på olika sätt eller utvecklat vissa saker mer än andra. 
Intervjuaren i studien har inte heller tidigare erfarenheter av dylika intervjuer och den 
här typen av forskning, vilket i sig kan ha kommit i att påverka resultatet.  
 

6.2 Studiens slutsatser med kopplingar till teorin 
Under intervjuerna med eleverna i denna studie framkom att tre viktiga upplevelser i 
undervisningen är minnesvärda, såväl som engagerande och bibehåller elevernas 
intresse för undervisningen. Dessa är då eleverna upplever en förståelse för ämnet, då 
de får en upplevelse av självständighet samt då de upplever att läraren är positiv och 
har ett intresse för ämnet och undervisningen. Samtliga av dessa tre upplevelser verkar 
sedan ge upphov till positiva känslor hos eleverna och presenteras, precis som i 
resultatet, under egna underrubriker i diskussionen. Till kategorin positiva känslor hör 
exempelvis glädje, stolthet, extas och engagemang (Linder & Breinhild Mortensen, 
2008, s. 50). Positiva känslor är viktiga för att eleverna ska få positiva attityder till 
naturvetenskap vilket ökar chansen att eleverna i framtiden väljer en naturvetenskaplig 
karriär. De positiva känslorna är också viktiga eftersom de anses göra människan 
inställd på lärande och därmed underlättar inlärning (Linder & Breinhild Mortensen, 
2008, s. 50). Eleverna i föreliggande studie uttalar inte så många av de positiva känslor 
som Linder och Breinhild Mortensen (2008, s. 52) tar upp ordagrant. Undantag är 
känslan ”glädje”, där flera elever uppgav att de kände sig glada i samband med att de 
berättade om minnesvärda lektioner. 

6.2.1 Förståelse kommer ur ett sammanhang  
Flera elever valde att berätta om lektioner som gett dem en förståelse för ämnet som 
minnesvärda lektioner. Begreppet förståelse är dock tolkningsbart och kan troligtvis 
beskrivas och tolkas olika. Eleverna i den här studien kopplade dock begreppet 
förståelse till sammanhang där det tolkas att de ansåg att sammanhang är en 
förutsättning för upplevelsen av förståelse. Elever med positiva attityder uppgav att 
sammanhanget gav förståelse och elever med negativa attityder uppgav att de inte 
förstod på grund av en avsaknad av sammanhang. Upplevelsen av förståelse gav 
sedermera upphov till känslorna glädje och stolthet, vilka båda två av Linder och 
Breinhild Mortensen (2008, s. 52) listas som positiva känslor. Detsamma påvisas även 
av eleverna i studien då de ombads att beskriva hur det här kändes och då förklarade 
de det som bra känslor. Under intervjuerna framkom det även att elever med negativa 
attityder till biologin i skolan tyckte att det var svårt att förstå, oftast på grund av att 
de upplevde att kunskaperna saknade ett sammanhang. Europeiska kommissionen 
(2004) lyfter in känslan av att lyckas till positiva känslor samtidigt som känslan av att 
inte förstå räknas som en negativ känsla vilket även även i intervjuerna i den här 
studien.  

6.2.2 Självständighet - en möjlighet att öka relevans? 
Elevernas intresse för biologiundervisningen verkar hållas uppe då eleverna får en 
upplevelse av självständighet. Den upplevelsen verkar eleverna främst få i samband 
med praktiska moment men det kan också ske då eleverna får vara med och bestämma 
över undervisningens innehåll och tillvägagångssätt. Upplevelsen av självständighet 
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verkar i sin tur ge eleverna positiva känslor, än en gång i form av glädje, för 
biologiundervisningen. I en studie av Osborne och Collins (2001) lyfte intervjuade 
elever att moment med diskussioner där eleverna själva fick komma till tals ansågs 
som roligare och kunde användas för att väcka intresse och stimulera till lärande. Detta 
menade författarna berodde på att kunskaperna sattes in i aspekter som eleverna 
upplevde som relevanta. Diskussioner där elevernas egna åsikter och tankar 
framkommer kan också vara ett undervisningssätt där eleverna får en upplevelse av 
självständighet. Att låta eleverna vara med och styra undervisningen och innehållet 
efter sina egna intressen är också ett sätt att öka relevansen för eleverna. Det är enligt 
Stuckey m.fl. (2013) viktigt att eleverna upplever en relevans i undervisningen för att 
förmå dem att i framtiden välja en naturvetenskaplig karriär. Det bör dock nämnas att 
relevansen i ämnesinnehållet kan vara olika beroende på vems relevans som tas i 
beaktande. En typ av relevans kan finnas i kursmål och kursbeskrivningar, en annan 
kan bero av läraren och en tredje av samhället eller potentiella arbetsgivare (Stuckey 
m.fl., 2013). Ungdomar tenderar dock enligt Sjøberg (2010, s. 434–435) att välja det 
som intresserar dem själva varpå det är viktigt att det är ungdomarnas intressen som 
bör vara en utgångspunkt i undervisningen. För att få fler unga att söka en 
naturvetenskaplig karriär torde relevansen för dem själva och deras omvärld därför 
vara av yttersta vikt i undervisningen. Åkerblom (2017) menar att relevant 
undervisning för eleverna är undervisning som berör eleverna på ett personligt plan 
och på det viset är av betydelse för dem och deras liv. Åkerblom (2017) menar att det 
här är en förutsättning för lärande. Att eleverna upplever att det är viktigt med 
självständighet kan bero på att den ökar ämnets relevans för eleverna. Att få påverka 
ämnesinnehåll, tillvägagångssätt samt att få diskutera frågor som eleverna själva lyfter 
kan leda till att undervisningen får möjlighet att påverka eleverna även på det 
personliga planet. 
 

6.2.3 Engagemang som ett resultat av emotionell 
spegling 

Samtliga elever tog under intervjuerna på ett eller annat sätt upp vikten av lärarens 
personlighet och inställning till ämnet. Det var i huvudsak lärarens humor samt 
intresse för ämnet som eleverna ansåg var viktigt. En humoristisk lärare bidrog till att 
eleverna hade roligt på lektionerna och upplevde en känsla av glädje. Eleverna angav 
dessutom att de upplevde att de lär sig bra och kommer ihåg lektioner som är roliga. 
Liknande resultat framkommer i Osborne och Collins (2001) där också vikten av att 
läraren har humor och får eleverna att skratta, ha roligt och känna sig trygga i lärmiljön 
framkommer. Vikten av lärarens engagemang inför ämnet har även Osborne m.fl. 
(2003) skrivit om i en översiktsartikel. Engagemang, glädje och humor återfinns även 
hos författarna Linder och Breinhild Mortensen (2008, s. 50) som menar att positiva 
känsloyttringar gör människan inställd på lärande. En anledning till att eleverna 
upplever att det är viktigt att läraren är positiv, intresserad och engagerad till 
undervisningen och ämnet kan bero på emotionell spegling. Den positiva och 
intresserade läraren kan smitta dessa känslor till eleverna som då också upplever dessa 
positiva känslor vilket i sin tur gör deras upplevelse av lektionen mer positiv. 
Emotionell spegling är en viktig del i att kunna styra andra människors beteenden ur 
en psykologisk kontext och med hjälp av den emotionella speglingen ger lärarens 
engagemang och glädje även glada och engagerade elever (Lethinen och Jakobsson 
Lundin, 2016, s. 80). 
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Att läraren har humor och är rolig var en av de byggstenar som eleverna tog upp som 
viktigt för att skapa ett intresse för undervisningen i biologi. Samtidigt var det flera 
elever som också valde att berätta att det inte heller får bli för mycket skoj och skämt 
från läraren eftersom undervisningen då kan upplevas oseriös eller tramsig. Det verkar 
således som att humor är viktigt men att det inte heller får gå till överdrift. 
Balansgången kan troligtvis vara svår för läraren eftersom olika elever med stor 
sannolikhet har olika uppfattning om när det fortfarande är roligt och när det börjar 
tippa över till att snarare bli tramsigt och oseriöst. 
 
Avslutningsvis visar denna studie, i likhet med Lindahl (2003) och Oskarsson (2011), 
att de elever som övervägde att söka sig till det naturvetenskapliga programmet på 
gymnasiet tenderade att också ha en mer positiv attityd till biologiämnet 
(naturvetenskap). Detta resultat indikerar på vikten av elevernas intresse för att välja 
en naturvetenskaplig karriär. Samtidigt är det värt att diskutera varför dessa elever har 
en positivare bild av ämnet jämfört med sina kamrater då de i stort har en liknande 
skolbakgrund. En förklaring skulle kunna ligga utanför skolan, såsom i hemmiljö och 
fritid. En annan förklaring skulle kunna vara att de redan har en tanke om att de i 
framtiden vill arbeta med ett visst naturvetenskapligt yrke. Om så är fallet finns det en 
möjlighet att dessa elevers intresse har bibehållits bättre i skolan eftersom de tillhör en 
kategori elever som upplever en annan typ av relevans i undervisningen. Den här 
relevansen bygger på att eleverna har en förståelse för att dessa kunskaper kommer att 
vara betydelsefulla för eleverna senare i livet. Det är en tanke som utrycks även av 
Stuckey m.fl. (2013) och Åkerblom (2017) som menar att relevans för eleverna och 
deras person kan uppnås då eleverna upplever att deras kunskaper kommer att ha 
betydelse för dem i kommande akademisk utbildning eller för deras framtida karriärer.   

6.3 Vidare studier 
Under den teoretiska genomgången till det här arbetet stod det klart att det finns 
begränsat med studier som direkt frågat eleverna om vad i undervisningen som de 
anser bibehåller deras intresse. För att få undervisning som bättre passar eleverna torde 
det vara en självklarhet att utgå från vad de har att säga om sin undervisning och sin 
situation; vad de anser är bra och vad som kan göras bättre. I såväl denna studie som i 
studier i tidigare har det visat sig att elever som väljer det naturvetenskapliga 
programmet på gymnasiet har en positiv attityd till de naturvetenskapliga ämnena. Det 
är av vikt att ta reda på vad det är som gör att dessa elever har ett bibehållet intresse 
av naturvetenskapen; Är det skolan som har lyckats bibehålla intresset hos eleverna? 
Eller är det snarare i hemmiljö och fritidsaktiviteter? Eller kan det handla om att 
eleverna tidigt har sett att dessa kunskaper kan komma att bli relevanta för dem i 
kommande studier och framtida karriärer?  
Denna studie har behandlat minnesvärda lektioner från biologiundervisningen. 
Liknande studier kan med fördel utföras fr att studera elevernas attityder till kemi och 
fysik. Fysiken och kemin är naturvetenskapliga arbetsområden som eleverna har en än 
mer negativ attityd till än biologiämnet och mer studier krävs för att finna orsaken 
bakom dessa attityder. 
Avslutningsvis är det också värt att nämna att enbart studier inte räcker för att få till 
en förändring; för att nå dit måste studier och satsningar riktas in på att förändra den 
faktiska undervisningen för att bättre passa dagens unga. 
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Bilagor 
Frågor som ställs under intervjutillfällena: 
Sex huvudfrågor presenteras nedan med förslag på underfrågor som kan föra 
diskussionen framåt. 
 
1) Säg någonting om vad du tycker om biologin i skolan? 
- Varför tror du att du tycker så om biologin i skolan? 

 
2) Finns det något från biologiundervisningen som du särskilt kommer ihåg? 
- Berätta om det! 
- Vad var det som var speciellt med just detta tillfälle? 
- Vad var det som du gillade/inte gillade med detta? 
- Var det någonting särskilt din lärare gjorde som gör att din upplevelse blev 

positiv? Alt. Hur hade din lärare kunnat göra för att du skulle ha upplevt 
dessa inslag på ett mer positivt sätt? 

- Hur kändes det vid det här tillfället? 
- Varför tror du att det kändes så? 
- Hur kändes biologiundervisningen efter det här tillfället? /Vad tänker du efter 

den här upplevelsen? 
- Finns det någonting mer du minns från det tillfället? 

 
3) Finns det någonting mer som du särskilt kommer ihåg från 

biologiundervisningen? 
- Berätta om det! 
- Vad var det som du gillade/inte gillade med detta? 
- Var det någonting särskilt din lärare gjorde som gör att din upplevelse blev 

positiv? Alt. Hur hade din lärare kunnat göra för att du skulle ha upplevt 
dessa inslag på ett mer positivt sätt? 

- Hur kändes det vid det här tillfället? 
- Varför tror du att det kändes så? 
- Hur kändes biologiundervisningen efter det här tillfället? /Vad tänker du efter 

den här upplevelsen? 
- Finns det någonting mer du minns från det tillfället? 

 
4) Hur skulle en lärare kunna gå tillväga för att öka ditt intresse för biologi? 
- Hur tror du att en lärare kan göra biologiundervisningen så den passar dig 

bättre? 
- Vad behöver en lärare göra för att göra dig engagerad för biologi? 

 
Vad tänker du välja att gå på gymnasiet? 
- Vad är det som gör att du tänker välja just detta?  
- Har du någon gång tänkt på att bli någonting inom biologin?  
- Varför/varför inte? 
 
 


