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SAMMANFATTNING  

 

Studien handlar om elevers motivation till ämnet biologi. En rad faktorer påverkar 

eleverna. Forskning visar att delaktighet, varierad undervisning och tidigare intresse 

påverkar helhetsbilden av ämnet biologi. Arbetet är fokusera på dessa tre faktorer. 

 

- Delaktighet kan innebära att läraren tar tillvara elevernas tidigare intresse och 

erfarenhet i ämnet och att de får delta i planeringen. Om eleverna förstår vad 

de ska lära sig och varför visar de en större motivation i ämnet. 

 

- Varierad undervisning kan innehålla t.ex. exkursioner, diskussioner, 

laborationer, källkritisk granskning, argumentation för och emot mm. 

Undersökning visar att eleverna gärna vill ha en varierad undervisning. 

Vidare anser de att det är viktigt att läraren finns som stöd och uppmuntrare, 

att lärarens presentation av ämnet är stimulerande och att bemötandet av 

eleverna är personligt och positivt. 

 

- Elevernas tidigare intresse kan påverka deras helhetsbild av biologi. Om 

deras tidigare intressen tillvaratas och vidareutvecklas kan det medföra att 

motivationen blir större i ämnet under högstadietiden. 

 

I undersökningen deltog elever från årskurs 7 och 9 som fick svara på frågor 

angående hur deras intresse för biologi ser ut. Undersökning visar att motivationen 

att lära sig mer om biologi verkar öka under högstadietiden och antalet elever som 

har biologi som favoritämne har ökat markant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: biologi på högstadiet, delaktighet, varierad undervisning, elevers intresse 

och motivation 
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1 INTRODUKTION 
 

I skolan möter vi alla typer av elever. De har olika bakgrund och erfarenhet. En del 

elever har redan ett specifikt intresse, medan andra inte alls delar detta. Skolans 

verksamhet bygger på att eleverna ska tillåtas vara olika, men de ska också lära sig 

personligt ansvarstagande. I läroplanens värdegrund och uppdrag står det att eleverna 

ska få delta i planering och utvärdering. Det leder till att de ”utvecklar sin förmåga att 

utöva inflytande och ta ansvar” (Skolverket 2011). Styrdokumenten för grundskolans 

senare år föreskriver vilka kunskaper eleverna förväntas ha i slutet av årskurs 9 och 

kan dessa vävas samman med det som eleverna är intresserade av blir det lättare att 

motivera dem. Grundskolans läroplan detaljstyr inte hur undervisningen ska utformas, 

men de nationella proven i årskurs 9 visar tydligt vilka kunskaper eleverna förväntas 

ha med sig då de lämnar grundskolan. För att eleverna ska känna motivation till ett 

lärande önskar de en ”roligare” undervisning med relevant kunskap som är mer 

problembaserad visar undersökningar (Prokop 2004, Schreiner 2006).  

 

Svenska elevers kunskapsresultat i de naturvetenskapliga ämnena sjunker visar PISA-

studier som gjorts i OECD länder (Skolverket 2010, 2013). En av orsakerna till de 

sjunkande resultaten kan vara att eleverna inte anser kunskapen som relevant för sin 

vardag och fritid. Det kan bero på att undervisningen inte är anpassad till elevernas 

förändrade krav och intressen. Undervisning i naturvetenskapliga ämnen måste vara 

förankrad hos eleverna, så deras värderingar, intressen och prioriteringar utnyttjas som 

en grund för fortsatt lärande. Undervisningen måste utgå från deras förståelse av sig 

själva, sin omgivning och världen (Schreiner 2006). De sjunkande resultaten i PISA:s 

jämförelser är inte ett nytt fenomen, svenska ungdomars resultat har i de senaste 

mätningarna sjunkit. Ett försök att komma till rätta med de sjunkande resultaten har 

varit nya läroplaner, nya betygsystem med nya betygssteg och en ny lärarutbildning 

(Skolverket 2013). Resultatet av dessa förändringar har ännu inte utvärderats. Det som 

visat sig i den senaste PISA-studien, från 2012, är att inget annat land än Sverige har 

sjunkit i alla tre jämförelseämnena (matematik, läsförståelse och naturvetenskap) 

(Skolverket 2013).  

 

Det finns faktorer som starkt påverkar hur motiverade eleverna är beroende på ålder, 

kön, hemförhållanden och skolan i form av bl.a. lärare, undervisning och läroböcker. 

Läraren kan bidra med att skapa ett intresse för ämnet då naturvetenskap ”har sitt 

ursprung i människans behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld” 

(Skolverket, 2011). Eleverna vill ha en varierad undervisning (Prokop 2007) där de 

upplever att de har nytta av sin kunskap (Orlander 2011) och att få dela med sig av 

egna erfarenheter gör att de känner större motivation (Jenner 2004). Det intresse som 

eleverna har kan ofta kopplas samman med deras barndom (Lindahl 2004). Studier 

visar också att barn till akademiska föräldrar oftare väljer naturvetenskapliga program 

till gymnasiet (ibid.). 

 

Denna studie handlar om vilka faktorer som påverkar elevers motivation för lärande i 

biologi. Det är ett av de naturvetenskapliga ämnena som ingår i PISA: s jämförelse 

mellan OECD-länderna. Jag tror att det finns en stark koppling mellan elevers 

motivation och vilka resultat de kan uppnå. En intressant fråga blir då om elevernas 
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motivation för lärande i de naturvetenskapliga ämnena har minskat eller är det så att 

undervisningen bedrivs på ett sätt som gör att eleverna tycker undervisningen är 

ointressant. Kan undervisningen utformas, utifrån läroplanen, så att eleverna upplever 

biologi som ett intressant ämne och som ett viktigt framtidsämne att ha kunskaper i?  

 

Målgruppen i undersökningen är elever i årskurs 7 och 9. Jag kommer att titta närmare 

på tre faktorer som har betydelse för elevers lärande i biologi. Hur påverkar elevers 

delaktighet, undervisning och deras intresse motivationen att lära sig biologi? Jag vill 

också se om eleverna i årskurs 7 har med sig ett intresse för biologi eller om intresset 

utvecklas under högstadietiden. Det finns forskning som pekar på att eleverna 

bestämmer sina framtidsplaner under senare delen av högstadietiden (Wallin 2000). 

Om samhället behöver fler naturvetare borde det därför vara av yttersta vikt att bättre 

förstå hur elevernas intresse för bl. a biologi kan gynnas under högstadietiden. 
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2 BAKGRUND 
 

Som ämne är biologi nytt för eleverna när de börjar sjuan. De har i olika omfattning 

berört delar av ämnet under sina tidigare år i grundskolan, men oftast inte som ett eget 

ämne. Allt som oftast vet inte eleverna vad ordet biologi betyder, vilket gör att de 

kommer som oskrivna blad.  

Biologi är ofta ett tacksamt ämne att undervisa i och undervisningen kan bedrivas i 

olika arbetsformer. Lektionerna kan baseras på diskussioner och värderingsövningar, 

för att öka elevernas medvetenhet om samhällsaktuella frågor. Genom laborationer får 

eleverna visa att de kan följa givna skriftliga handledningar, de lär sig att tolka 

undersökningsresultat och får kunskap om hur dessa redovisas i laborationsrapporter. 

En annan viktig del av undervisningen handlar om att eleverna ska utveckla sin 

förmåga till ett kritiskt tänkande där de självständigt ska kunna formulera ståndpunkter 

utifrån sina kunskaper och med ett etiskt övervägande i åtanke och de ska lära sig att 

vara källkritiska (Skolverket 2011).  

 

Intresset för naturvetenskap minskar i allmänhet med åldern. Flickor visar ofta ett 

större intresse för biologi än pojkar, oberoende av ålder (Osborne m.fl. 2003). 

Intressant är att elevernas attityder är ganska formbara och att läraren kan ha effekt på 

deras motivation och intresse (Bottomley & Ormerod 1981). Lärarens bemötande och 

förväntningar på eleverna har betydelse för deras motivation. Läraren måste ha ett 

öppet sinne, ett perspektivseende och kunna möta eleven i sitt sammanhang för att 

förstå dem (Jenner 2004).  

 

2.1 Centrala begrepp 

 

Affektiva aspekter av lärandet handlar om både intresse och motivation. Studien gör 

åtskillnad mellan dem. Elevernas intresse handlar om vilken vikt och betydelse biologi 

har för dem, innan undervisning. Motivation handlar mer om hur lärare kan väcka 

elevernas lust och inspiration till att vilja lära sig biologi. 

 

2.1.1 Intresse 
 

Intresse är ett begrepp som ofta används synonymt med attityd, vilket försvårar 

tolkningen. Enligt SAOL betyder intresse ” förmåga att väcka uppmärksamhet eller 

deltagande, riktning av eller föremål för håg eller lust ” och attityd betyder ”inställning 

till något, egen självsäker stil, kroppsställning ”(SAOL 2011).  

Krapp m.fl. (1992) beskriver tre tolkningar av intresse. 1) Inre eller personligt intresse, 

finns hos individen under en längre tid och omfattar ett specifikt ämne, t.ex. simning, 

fågelskådning. 2) Yttre intresse handlar om vad som intresserar i olika situationer, där 

kan läraren eller undervisningen tolkas som yttre faktorer. 3) Innehållsintresse är en 

växelverkan mellan inre och yttre intressefaktorer, t.ex. en elev med ett personligt 
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intresse för någon del av biologin (t.ex. fågelskådning) kan förstärka sitt intresse för 

”hela” ämnet biologi med en bra lärare och bra undervisning.  

 

2.1.2 Motivation 
 

Intresse är ofta starkt förknippat med motivation. Motivation handlar om vilken inre 

drivkraft eleven har (Jenner 2004).  

SAOL:s definition av motivation är ”system av motiv för handling; inre motivering”. 

Motivera definieras som ” ge någon motiv och intresse för något; en motiverad elev” 

(SAOL 2011).  

Jenner (2004) delar in motivationsfaktorerna ungefär som Krapp m.fl. (1992) delar in 

intresse, inre- och yttre faktorer och den tredje faktorn är en samverkan mellan de två 

första faktorerna. Varje elev har sina egna mål och dessa påverkar elevens beteende 

på olika sätt. En person med yttre mål strävar ofta efter betyg, pengar, andras 

uppskattning eller ”status”. Medan en person med inre mål ser kunskap som en 

tillfredsställelse, aha-upplevelser eller intellektuell tillfredsställelse. 

Motivationsprocessen påverkas av en rad andra faktorer så som individuella och 

sociala faktorer. Individuella faktorer kan handla om vilka värderingar, 

personlighetsdrag och upplevelser man bär med sig. De sociala faktorerna kan handla 

om relationer, roller, andras förväntningar mm.  Dessa faktorer ligger till grund hos 

varje enskild elev och har betydelse för hur motivation och intresse får eleven att se 

nyttan med sitt lärande (Jenner 2004). För att något ska upplevas som motiverande hos 

eleven, måste målet vara relevant och uppnåbarheten måste vara hög (Jenner 2004). 

 

 

2.2 Elevers delaktighet 

 

Elever som tillåts vara delaktiga i utformning av undervisningen upplever ofta ökad 

motivation till inlärning (Schreiner 2007). Delaktighet handlar om a) hur elevernas 

erfarenheter tas tillvara i undervisning och b) hur eleverna tillåts vara delaktiga vid 

planering av arbetsmetoder.  

I läroplanen står det att eleverna ska ha ”ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer 

och undervisningens innehåll (Skolverket 2011)”. Det förutsätter att läraren tillvaratar 

elevernas frågor, funderingar, intressen och vad som fångar deras uppmärksamhet. 

Elevernas intresse i det postmoderna samhället har ändrats (Schreiner 2007), vilket 

kan bli en stor utmaning i det mångkulturella klassrummet. Eleverna kan ha olika 

motivation till undervisningen och läraren ska ”svara för att eleverna får pröva olika 

arbetssätt och arbetsformer” och ”tillsammans med eleverna planera och utvärdera 

undervisningen (Skolverket 2011)”.  Orlander (2011) menar att eleverna måste vara 

delaktiga i något de är intresserade av, för att få ett fortsatt engagemang i 

naturvetenskap. Angelägna samhällsfrågor som berör elevernas verklighet kan 

förstärka deras motivation till ett lärande (NOT-projektet 1998-2003). NOT:s uppdrag 

har varit att utveckla undervisning som upplevs som mer tillgänglig för eleverna, där 

barn och ungdomar ska påverkas av vuxna i deras närhet (ibid.). Elever arbetar bättre 
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om de är motiverade (Wallin m.fl. 2000). Att använda sig av ungdomskulturen i 

skolverksamheten kan fungera motivationshöjande med mer aktiva elever.  

 

 

2.3 Varierad undervisning  

 

Elever vill inte ha långa föreläsningar i biologi och de föredrar ett varierat arbetssätt 

(Prokop 2007). Genom en varierad undervisning ska eleverna ges möjlighet att ta till 

sig kunskap på olika sätt för att få faktakunskap, förståelse, färdighet och förtrogenhet 

i ämnet. De olika kunskapsformerna ska bilda en helhet i elevernas lärandeprocess 

(Skolverket, 2011). Genom varierade arbetsmetoder kan fler elevers behov tillgodoses.  

Läraren har betydelse för hur motiverade eleverna blir (Bottomley & Ormerod 1981), 

det är viktigt hur läraren beter sig i klassrummet. Läraren måste ha en förståelse för 

elevernas intressen, för att stödja deras prestation och motivation för kunskaper i 

biologi. För att skapa en motivation för naturvetenskap är det viktigt att integrera 

samhällsfrågor i ämnet, för att visa vilken betydelse det kan ha i deras vardagsliv 

(Schreiner 2006). Eleverna vill också arbeta mer praktiskt under lektionerna med 

levande organismer och undersökningar. Att naturvetenskapliga ämnen upplevs som 

tråkigast i skolan hänger starkt samman med hur läraren agerar. Fler flickor än pojkar 

tyckte att läraren kan göra ämnet intressant och skapa en motivation hos dem (Wallin 

m.fl. 2000). En personlig relation till läraren ansågs vara högst relevant för flickorna 

(ibid.). ”Vilken typ och hur mycket, för vem, och för vems skull eller varför eleverna 

behöver naturvetenskapliga kunskaper är ingen självklarhet” menar Orlander (2011). 

Kan undervisning i biologi ge eleverna kunskap som de har nytta av i olika 

livssituationer kan det vara motivationshöjande och ge ett fortsatt intresse för biologi. 

 

 

2.4 Elevers intresse och motivation 

 

I de naturvetenskapliga ämnena har svenska elever blivit allt sämre visar jämförelser 

med andra OECD-länder (Skolverket 2010, 2013). De sjunkande resultaten kan bero 

på att elevernas motivation att lära sig naturvetenskap har sjunkit (Lindahl 2003). För 

att öka kunskapsnivåerna, behöver elevernas motivation stimuleras (Andersson & 

Wallin 2006). Ungdomar i det postmoderna samhället har ett annat intresseområde nu 

än tidigare. De har ett större intresse för det övernaturliga och det mystiska. De har 

inget intresse, eller ett lågt intresse för växter, jordbruk, miljöskydd eller hur 

vetenskaplig kunskap utvecklas (Schreiner 2006). Schreiner (2006) beskriver fem 

olika ”typer” av elever och vilken motivation de har för att lära sig naturvetenskap. De 

fem grupperna visade distinkta inriktningar, vad de ansåg om naturvetenskap.  

Elevernas intresse kan vara könsspecifikt och följer ofta nationella mönster. Eleverna 

ansåg att kunskaper i de naturvetenskapliga ämnena var viktigt, flickorna ansåg biologi 

vara viktigast medan pojkar ansåg att kemi och fysik var viktigare av de 

naturvetenskapliga ämnena. Kön har visat sig vara en viktig faktor för att förstå pojkar 

och flickors typiska intressen, I det postmoderna samhället är deras intressen ofta 

varandras motsats. Det finns några mötesplatser där pojkar och flickor har samma 
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intresse, såsom det oförklarliga, mysterier och naturfenomen (jordbävning, 

vulkanutbrott, tornados och orkaner). I övrigt skiljer sig deras intresseområden en hel 

del. Pojkar har ett större intresse för vapen, teknik, banbrytande vetenskaper och nya 

energikällor, medan flickor intresserar sig mer för kroppen, hälsa, vad våra drömmar 

betyder och den mänskliga själen (Shreiner 2006). Motivationen hos eleverna skiljer 

sig också mellan könen, vilket får betydelse för hur undervisningen kan läggas upp för 

att passa alla elever (Schreiner 2007). Ofta handlar elevernas intresse om zoologi och 

hur de mer praktiskt vill arbeta med undersökande arbetsformer med levande 

organismer.  

 

Undervisning som ser till att elevernas intresse tillvaratas bygger på deras frågor, 

funderingar och erfarenheter. Att eleverna får kunskap som de har nytta av i olika 

livssituationer, det kan vara motivationshöjande och ge ett fortsatt intresse för 

biologiämnet. Som individer kan vi utveckla olika förmågor och intressen och vi har 

en stor flexibilitetskapacitet. Individen är formbar och läraktig, det kan läraren dra 

nytta av för att motivera eleverna till ett fortsatt lärande (Hansén & Forsman 2011). 

Elevernas intresse för biologi har betydelse för hur motiverade de kan bli. Ser de inte 

nyttan med sin kunskap, så upplever de kunskap som onödig (Orlander 2011). 

 

Under senare delen av högstadietiden bestämmer flertalet elever sina framtidsplaner 

(Wallin 2000). Då är det viktigt att läraren har entusiasmerat och väckt nyfikenhet för 

biologi hos eleverna, eftersom statistik visar att allt färre elever utbildar sig inom det 

naturvetenskapliga området. Det är av stor vikt att fortsatt forskning klargör de faktorer 

som påverkar hur elevernas intresse kan fångas (Osborne m.fl. 2003). Det är viktigt att 

fånga upp elevernas intressen i naturvetenskap och bygga vidare på dessa belyser 

Krapp och Prenzel (2011), som också menar att nya undersökningar behöver 

genomföras separat i de naturvetenskapliga ämnena, då de skiljer sig en hel del åt 

(Krapp & Prenzel 2011). 
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3 SYFTE 
 

PISA:s senaste rapport visar att de svenska elevernas resultat i naturvetenskapliga 

ämnena fortfarande sjunker (Skolverket 2013), detta trots nya läroplaner, 

betygssystem och en ny lärarutbildning.  Därför vill jag se vad som kan påverka 

elevernas motivation till att utöka sin kunskap i ämnet biologi. Tidigare 

undersökningar visar att lärarens bemötande av eleverna har betydelse för hur de 

uppfattar ämnet. Kan läraren skapa en motivation hos eleverna kan fler elever bli 

motiverade att lära biologi och se nyttan med kunskapen. För att läraren ska kunna 

möta eleverna i årskurs 7 krävs det ett elevengagemang och en nyfikenhet hos läraren. 

Läraren måste kunna möta eleverna på deras nivå, i deras ungdomskultur. Studier visar 

att elever under senare delen av högstadietiden ofta bestämmer vad de vill i framtiden. 

Om läraren kan entusiasmera eleverna för biologi kan det leda till att fler söker sig till 

naturvetenskapliga utbildningar. 

Syftet med den här studien är att ta reda på elevernas personliga intresse för biologi 

och vilka faktorer som påverkar dem att tycka biologiundervisning är intressant. Jag 

söker en förståelse för vilka faktorer som stärker elevernas motivation att lära sig 

biologi.  

Kan elevernas motivation stärkas om de tillåts vara delaktiga, genom att 

undervisningen varieras efter elevgruppens förutsättningar, att läraren tar tillvara på 

deras erfarenheter och intressen och använder dessa som morot för ett lärande i biologi. 

Det kan leda till att de ser nyttan med större kunskaper i biologi.  

Ökar, minskar eller är elevernas intresse för biologi, under högstadietiden oförändrad. 

Under högstadietiden möter läraren en grupp ungdomar i sina tidiga tonår då 

personlighet och intressen utvecklas. 

Arbetet fokuseras på tre faktorer som har betydelse för elevers motivation i biologi. 

• Delaktighet  

• Varierad undervisning   

• Intresse för ämnet 

 

 

3.1 Frågeställningar  

 

1. Motsvaras elevernas intresse i biologi av biologiundervisningens innehåll? 

2. Vilka faktorer påverkar elevernas motivation att lära sig biologi? 

3. Ändras motivationen att lära sig biologi under högstadietiden? 
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4 METOD 
 

Arbetet handlar om vad som påverkar elevers motivation till att lära sig biologi. 

Undersökning är kvantitativ där eleverna i årskurs 7 och 9 svarade på frågor i två 

snarlika enkäter. Frågorna var lite olika formulerade beroende på att eleverna i sjuan 

inte har arbetat med alla arbetsområden och arbetsformer, medan eleverna i nian är 

välbekanta med de olika arbetsområdena och arbetsformerna. Frågorna är 

konstruerade till denna undersökning och de var styrda, två frågor i sjuan var öppna 

och tre frågor i nian. Att arbeta med enkäter gör att man kan nå en stor 

undersökningsgrupp och erhålla mycket data. Metoden ger snabba svar och data kan 

behandlas enkelt. Undersökningen genomfördes i årskurs 7 och 9, för att se om det 

finns skillnader mellan elevernas intresse i de båda årskurserna.  

De färdiga enkäterna (bilaga 2 och 3) är uppdelade i sju (åk 7) respektive åtta (åk 9) 

delar, för att underlätta bearbetningen av data. De första delarna i enkäterna är öppna 

frågor angående elevernas favoritämnen i skolan, framtida yrkesval och vilka 

gymnasieval eleverna i årskurs 9 kommer att göra. De styrda frågorna har fyra 

svarsalternativ och en del har tre svarsalternativ. Frågorna handlar om elevernas 

tidigare erfarenheter av naturen, föräldrarnas intresse, aktuella biologiska frågor, 

naturprogram på TV och om de tror att de kommer att ha nytta av biologikunskaper i 

livet. En del handlar om vilka arbetsområden inom biologi som intresserar/har 

intresserat eleverna mest. En del handlar om vilka arbetsformer som eleverna är/har 

varit intresserade av. Hur läraren påverkar/har påverkat elevernas motivation till att 

lära biologi tas upp av frågorna i en del och de sista frågorna tar upp hur eleverna 

upplever/har upplevt biologi i förhållande till andra skolämnen.  

 

 

4.1 Genomförande  

 

Under hösten 2013, genomfördes enkätundersökningen (bilaga 2 och 3) i årskurs 7 och 

9, i en medelstor kommun i södra Sverige. Samtliga elever i årskurs 7 och 9 på en 

skola i kommunen erbjöds att delta i enkäten. För att de som deltog i studien skulle få 

samma information var jag ute i samtliga grupper och informerade dem om min 

undersökning (Patel och Davidsson, 2003). Den första informationen gav jag eleverna 

när jag delade ut missivbrevet (bilaga 1). Jag pratade med dem och bad dem fundera 

över om de tycker att biologi är intressant och vad som har påverkat intresset. Vid 

enkättillfället hade jag skrivit ett manus över vilken information eleverna skulle få ta 

del av och samtliga elever fick samma information. Det tog ungefär tio minuter för 

eleverna att genomföra enkäten. 

 

Undersökningsgruppen bestod av 92 elever i årskurs 7 och 93 elever i årskurs 9. Alla 

deltagarna i undersökningen fullföljde enkäten. Eleverna gav inga nonsenssvar på de 

öppna frågorna, två svar ströks på grund av att jag inte kunde läsa vad eleverna skrivit. 

Frågan om deras ”favoritämne” vållade problem för en del elever i både årskurs 7 och 

9. I årskurs 7 var det tjugo elever, i årskurs 9 var det tretton elever som fyllt i uppgiften 

felaktigt. De felaktiga uppgifterna är inte med i undersökningen. 
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4.2 Tillförlitlighet 

 

Undersökningen bygger på enkätfrågor till elever i årskurs 7 och 9, jag kan bara förlita 

mig på att eleverna svarat på frågorna uppriktigt och sanningsenligt. Enkäten var 

frivillig och eleverna kunde närsomhelst avbryta. Reliabiliteten visar tillförlitligheten 

i mätningen, få missuppfattningar, hög svarsfrekvens med få/inga tillskrivna 

svarsalternativ ger ett högt reliabilitetsvärde. Endast frågan om elevernas 

”favoritämne” visade på ett lägre reliabilitetsvärde i undersökningen, där 33 av 185 

elever hade svarat fel. Validiteten är ett mått på om man mäter det man avser med 

undersökningen och trovärdigheten i undersökningen kan anses vara hög med tanke 

på det stora antalet svar och att samtliga elever fullföljde enkäten.   

 

 

4.3 Etiska överväganden 

 

Genom kontakt med personal på skolan delgav jag syftet med min undersökning, vilket 

accepterades av berörda parter. Eftersom eleverna i min undersökning är minderåriga 

lämnade jag ut ett missivbrev (bilaga 1) till vårdnadshavare för eleverna i årskurs 7 

och 9. Jag var ute i klasserna och informerade om undersökningen ett par veckor innan 

enkättillfället. Jag bad eleverna fundera över vilket intresse de har för biologi. Jag 

ansåg inte att det skulle påverka resultatet i enkäten. Enkäten var frivillig och anonym, 

och kunde närsomhelst avbrytas. Materialet i studien har endast använts till detta 

examensarbete (Patel och Davidsson, 2003). Genom detta förfarande har 

individskyddskravet enligt vetenskapsrådet beaktats i studien (Vetenskapsrådet 2011). 
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5 RESULTAT 
 

I undersökningen deltog 185 elever av de 197 tillfrågade på den valda skolan. 53 

flickor och 39 pojkar i årskurs 7 och 43 flickor och 50 pojkar i årskurs 9. Av de 185 

eleverna som deltog i enkäten var svarsfrekvensen 100%. 

 

 

5.1 Allmänna frågor om elevernas intresse för biologi 

 

Eleverna fick svara på olika frågor om deras intresse och erfarenheter av biologi 

(bilaga 2 och 3). Elevers delaktighet handlar om hur deras erfarenheter och tidigare 

intressen i ämnet tillvara tas i undervisningen. Min undersökning visar att eleverna i 

årskurs 7 i varierande grad har erfarenheter av ämnet sedan tidigare. Många elever 

tycker att de varit ute i naturen mycket som barn (83%) (elever som anser att det 

stämmer helt och stämmer till stor del), samtidigt tycker de att deras föräldrar inte 

har något intresse för naturvetenskap och natur (Figur 1).  

Fler elever i nian (78%)  svarade (stämmer helt/stämmer till stor del) att de tycker om 

biologi, jämfört med  elever i sjuan (54%). Ungefär en tredjedel av eleverna i båda 

årskurserna diskuterar biologirelaterade frågor hemma och lika stor andel uppger att 

de tycker om att titta på naturprogram. En stor andel elever anser att de tror sig ha nytta 

av biologi-kunskaper senare i livet. 

När det gäller intresset hos eleverna för biologiska frågor som handlar om, 

miljöproblematik och hälsofrågor mm. visar elever i årskurs 7 (Figur 1) ett relativt lågt 

intresse. Ungefär 30% anger (stämmer helt/stämmer till stor del) att de tycker om att 

diskutera biologirelaterade frågor, medan andelen elever i årskurs 9 är högre ca. 46% 

(Figur 2). 

 

 

Figur 1. Elever i årskurs 7 har svarat på frågor angående deras tidigare erfarenheter av 

biologi. 
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Figur 2. Elever i årskurs 9 har svarat på frågor angående deras tidigare erfarenheter av 

biologi. 

 

 

5.2 Elevernas motivation för att lära sig biologi 

 

Resultaten visar att elevernas motivation att lära sig biologi ökar under högstadietiden. 

Evolution, genetik och biologiska samhällsfrågor (miljöförstöring, växthuseffekt 

mm.) har eleverna i årskurs 9 större intresse av jämfört med eleverna i årskurs 7. 

Andelen elever som tycker att evolutionskunskaper är intressanta är 45% i sjuan och 

58% i nian (stämmer helt/stämmer till stor del)..  Att lära sig om genetik och ärftliga 

sjukdomar intresserar ca 64% av eleverna i nian jämfört med 42% av eleverna i sjuan 

(stämmer helt/stämmer till stor del).  

 

 

5.3 Olika arbetsformer och elevernas motivation 

 

Vid en jämförelse mellan eleverna i årskurs 7 kan man se att fler pojkar vill arbeta med 

exkursioner. Drygt 40% av pojkarna anger att det stämmer helt att de vill ha 

utomhusundervisning, medan knappt 10% av flickorna vill det. Det går också att utläsa 

av resultaten att något fler pojkar i sjuan (64%) anser att det stämmer helt, att de vill 

arbeta med laborationer medan andelen flickor (49%) är något lägre. Ungefär samma 

fördelning ser man hos eleverna i årskurs 9, men fördelningen mellan pojkar och 

flickor har jämnat ut sig något. Andelen som anger att de vill söka kunskap själva 

minskar något mellan eleverna från årskurs 7 till 9.  

Flickorna i båda årskurserna, visar att de gärna arbetar med diskussion- och 

värderingsövningar. Andelen flickor i sjuan som svarar att det stämmer helt eller till 

stor del är 41% och andelen flickor i nian är 53%. 
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Fler flickor (68%) än pojkar (41%) i årskurs 7 tycker att de lär sig bra genom att läraren 

förklarar (Figur 3). 

 

 

 

Figur 3. Elever i årskurs 7, 53 flickor och 39 pojkar har svarat på frågan vilka arbetsformer 

de uppskattar i biologi.  

 

 

5.4 Lärarens betydelse för elevernas motivation  

 

En hög andel av eleverna i både årskurs 7 och 9 anser att läraren har/har haft 

betydelse för deras motivation att lära sig biologi. Eleverna i sjuan anser att det 

stämmer helt/eller till stor del med drygt 75% och eleverna i nian med knappt 60%. 

Att läraren har bra ämneskunskaper och är engagerade är andra faktorer som 

eleverna anser vara viktigt. Cirka 80% av eleverna i årskurs 7 och 9 anser att det 

stämmer helt. Nästan lika stor andel (drygt 70%) anser att det är viktigt att ha kul på 

lektionen med läraren. 

 

 

5.5 Elevernas upplevelser av biologi jämfört med 
andra ämnen 

 

På frågan om hur eleverna upplever biologi jämfört med andra ämnen anger tre 

fjärdedelar, i båda årskurserna, att biologi varken är enklare eller svårare än andra 

ämnen. Det är fler elever i årskurs 7, ca 20%, som upplever ämnet svårare än andra 

ämnen, i nian är andelen elever som tycker biologi är svårare drygt 5%.  10 %  av 

eleverna i årskurs 7 uppger att de tycker ämnet är enklare och runt 22% av dem anser 

ämnet vara intressantare än andra ämnen. Lika stor andel flickor som pojkar i årskurs 
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9, knappt 20% anser biologi vara enklare än andra ämnen. På frågan om de tycker 

biologi är intressantare än andra ämnen var det i årskurs 9drygt 50% av eleverna som 

ansåg det,60% av flickorna och 44% av pojkarna. 

 

 

5.6 Yrkesval 

 

En hög andel elever vet inte vad de vill göra i framtiden. I sjuan är det ungefär 75% av 

flickorna som vet vad de vill arbeta med i framtiden och drygt 40% av pojkarna vet 

vad de vill. I nian har siffran inte ändrat sig så markant, andelen flickor som vet vad 

de vill i framtiden är 67% och för pojkarna är siffran 54%. 

 

 

5.7 Favoritämne 

 

Undersökningen visar att motivation till att lära sig naturvetenskap bland eleverna i 

årskurs 7 är låg. Bara 6% av flickorna och pojkarna svarar att de har de 

naturvetenskapliga ämnena som första val. 

Tydligt är att både flickor och pojkar i årskurs 9 har större motivation för 

naturvetenskap. Där 9% av flickorna har det som sitt första val och andelen hos 

pojkarna är 32%. 

 

 

 

Figur 4. Fördelning av hur flickors och pojkars motivation för de naturvetenskapliga ämnena 

ser ut under högstadietiden. 
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6 DISKUSSION 
 

Syftet med studien var att ta reda på vilka faktorer som ökar elevernas motivation till 

att lära sig biologi. Några jämförelser mellan eleverna i årskurs 7 och 9 kan inte göras 

eftersom undersökningen inte gjorts på samma elever under tre års tid. 

Undersökningen är gjord i högstadiets första respektive sista år, för att visa om det 

finns några skillnader i elevsvar. Vid jämförelser med andra studier tycks resultaten i 

undersökningen överensstämma med tidigare forskning. 

 

 

6.1 Elevers delaktighet 

 

Undersökningen visar att eleverna tycker om att arbeta med flera olika arbetsformer. 

Det ser lite olika ut mellan flickor och pojkar. Fler flickor än pojkar vill att läraren 

förklarar nya arbetsområden. Pojkar vill i större utsträckning ha mer exkursioner än 

flickorna och fler pojkar vill laborera än andelen flickor. För att bemöta alla elevernas 

önskemål om arbetsformer är det viktigt att läraren är lyhörd och engagerar sig i 

elevernas önskemål för att eleverna ska känna sig delaktiga i undervisningens 

utformning. Enligt läroplanen ska eleverna ha ett inflytande i arbetsformer och 

innehåll (Skolverket 2011). Orlander (2011) menar att det är viktigt att eleverna 

upplever naturvetenskap som intressant för att deras motivation till ett lärande ska 

stödjas. Att eleverna har en hög motivation för att arbeta med olika arbetsformer 

underlättar en varierad undervisningsplanering för läraren. 

 

Det visar sig i studien att intresset för naturvetenskap stiger under högstadietiden. 

Vilket bådar gott då rekryteringen till naturvetenskapliga program inte motsvarar vad 

arbetsmarknaden behöver (Schreiner 2006).  

 

 

6.2 Varierad undervisning 

 

Vid en jämförelse mellan pojkar och flickor i årskurs 7 ser man att pojkar gärna arbetar 

med praktiska inslag i undervisningen som t.ex. exkursioner och laborationer (Figur 

3). Flickornas intresse för dessa arbetsformer är betydligt lägre. Intresset för praktiska 

arbetsformer verkar däremot öka hos flickorna under högstadietiden. I årskurs 9 ser 

man att andelen elever, som vill arbeta med utomhusundervisning och laborationer, 

inte skiljer sig mellan pojkar och flickor. 

 

Diskussioner och värderingsövningar verkar vara en arbetsform som passar flickorna 

bättre i båda årskurserna. Det stämmer överens med Schreiners (2006) undersökning 

där hon beskriver att flickors och pojkars intresse skiljer sig åt. Flickor ser nyttan med 

medicinsk forskning och diskuterar gärna skadliga effekter mm. (Schreiner 2006). 

Orlander (2011) menar att eleverna måste få ta del av en undervisning som intresserar 

dem för att de i framtiden ska fortsätta vara intresserade av naturvetenskap. 
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Läraren har en påverkan hur eleverna uppfattar ämnet biologi. Enligt Wallin m.fl. 

(2000) tycker fler flickor att läraren kan höja motivationen hos eleverna och en 

personlig relation till läraren är högst relevant. I min undersökning verkar det som 

ämnet upplevs som enklare av eleverna i årskurs 9 vilket kan ha en förklaring i att de 

vet vad de svarar på. Eleverna i sjuan kan bara spekulera i vad de tror sig veta om de 

olika arbetsområdena.  

 

När eleverna rankade vilka ämnen de tycker bäst om i skolan visade det sig att intresset 

för de naturvetenskapliga ämnena var väldigt lågt. Knappt en femtedel av flickorna i 

årskurs 7 har med det av sina tre bästa ämnen och motsvarande siffra hos pojkarna var 

knappt en fjärdedel. Siffrorna visade sig vara högre i årskurs 9, där det skett en 

fördubbling hos både flickor och pojkar. Det kan förklaras med att eleverna mognar 

under högstadietiden och får en större motivation till lärande när de kan se nyttan av 

sin kunskap (Orlander 2011). Resultatet kan inte verifieras av undersökningen då inte 

samma elever svarar på enkäterna i årskurs 7 och 9. Tydligt ar ända att läraren spelar 

roll, att entusiasmera och engagera eleverna kan få betydelse för hur de fortsätter tycka 

att de naturvetenskapliga ämnena är roliga i skolan.  

 

 

6.3 Elevers intresse och motivation 

 

Tidiga erfarenheter av biologi i vardagen har en positiv inverkan på motivationen att 

lära sig biologi i skolan. I undersökningen ser man att flickor har ett stort intresse för 

kropp och hälsa vilket stämmer överens med Schreiners studie (2006) som visar en del 

könsspecifika skillnader mellan pojkar och flickors intresse. Flickors intresse handlar 

i större utsträckning om biologirelaterade arbetsområden, där kroppen, hälsa, vad 

drömmar betyder och människans själ har större betydelse. Pojkarnas intresseområden 

knyter oftare an till kemi och fysik (Schreiner 2006). Enligt Osborne m.fl. (2003) 

minskar intresset för kunskaper i naturvetenskap med åldern. Vilket undersökningen 

inte kan styrka, där elevernas intresse för biologi tycks öka under högstadietiden (se 

figur 4). 

 

I undersökningen svarar eleverna i båda årskurserna att lärarens ämneskunskaper och 

engagemang är viktigt för deras motivation. De vill också kunna ha kul med läraren 

på lektionerna, vilket både Prokop (2004) och Schreiner (2006) menar har betydelse 

för deras motivation. 

 

Undersökningen tyder på att elevernas intresse för nästan alla arbetsområden inom 

biologi ökar mellan årskurs 7 och 9 (Figur 2 och 3). Då undersökningen inte följt 

samma elever under deras högstadietid går det inte att utläsa av resultaten att det är så, 

men det finns studier som stämmer överens med resultaten i denna studie. Wallin 

(2000) menar på att det är viktigt att läraren entusiasmerar och väcker elevernas 

nyfikenhet för biologi då en stor andel elever bestämmer sina framtidsplaner under 

senare delen av högstadietiden.  
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6.4 Tillförlitlighet 

 

Samtliga elever som deltog i enkäten svarade på den. Frågan som handlade om 

elevernas favoritämnen vållade en del problem för eleverna. Eleverna var ombedda att 

ranka sina tre första favoritämnen. Flera elever hade numrerat upp alla ämnena, varpå 

jag inte kunde förstå deras svar, dessa svar ströks från undersökningen.  

 

Frågorna i min enkät som avser föräldrarna kan ifrågasättas, då det inte är säkert att 

eleverna vet hur deras föräldrars intresse ser ut. Validiteten på denna fråga kan därför 

ifrågasättas.  

 

Eleverna i undersökningen tillhör kanske inte normalfördelningen av elever i 

årsgrupperna. Eleverna kommer från ett område i kommunen som har få elever med 

utländsk bakgrund. Elevgruppen kommer antingen från landsbygden, där få föräldrar 

har akademisk bakgrund eller från ett stadsdelsområde med välutbildade föräldrar. 

Därför är det inte säkert att elevsvaren till fullo stämmer överens med övriga elever i 

kommun en eller landet. 

 

 

6.5 Slutsats 

 

Praktiska arbetsmoment som laborationer, exkursioner och diskussions- och 

värderingsövningar är uppskattade arbetsformer som eleverna i både årskurs 7 och 9 

vill arbeta med. Genom praktiska arbetsmoment kan undervisningen verklighets 

förankras hos eleverna då aktuella samhällsfrågor om t.ex. miljö och hälsa kan 

inkluderas i undervisningen. Att konkretisera samhällsaktuella frågor i undervisningen 

intresserar många av eleverna. Att låta eleverna diskutera och argumentera fördelar 

och nackdelar inom respektive ämnesområde kan verka för att skapa goda 

samhällsmedborgare.  

 

Enkätundersökningen visade att eleverna anser det viktigt att läraren har bra 

ämneskompetens, är engagerad och duktig på att motivera dem.  Intresset för 

naturvetenskap är större hos eleverna i årskurs 9. En förklaring kan vara att eleverna 

under högstadietiden mognar och blir mer klara över vad de vill i framtiden.   

 

En del elever kommer bara att möta de naturvetenskapliga ämnena under sin tid på 

högstadiet. Då är det viktigt att de har fått lära sig hur dessa kunskaper kan användas 

i deras vardag, för att de ska kunna fortsätta vara intresserade även i framtiden och ha 

nyttan av kunskapen i sina liv och sitt yrkesliv. 
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Bilaga 1 

 

Missivbrev 

 

Hej! Jag heter Viktoria och läser min sista termin till biologi och kemilärare vid 

Linné universitetet. Jag ska i mitt examensarbete studera elevers intresse för biologi. 

Det kommer jag att göra med hjälp av en enkätundersökning. Undersökningen 

kommer att vara anonym, frivillig och skolan kommer inte att vara känd. 

Det är alltså frivilligt att delta i enkätundersökningen. 

 

Har ni frågor eller funderingar är ni välkomna att höra av er till mig. 

xxx.xxx@student.lnu.se 

 

 

Hälsningar 

 

Viktoria Fridén 

 

 

 

Jag är målsman till: 

___________________________________________________________ 

 

 

 

Jag godkänner att mitt barn deltar i enkätundersökningen: Ja Nej 

 

 

Målsmans underskrift: 

_________________________________________________________ 
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Bilaga 1 

 

Enkät till elever i årskurs 7 

 
Hej! Jag heter Viktoria och läser till biologi och kemi lärare. Mitt examensarbete ska 

handla om vad ni som elever har för intresse av biologi. Jag genomför en 

enkätundersökning i årskurs 7 och 9, där jag vill se vilka faktorer som påverkar ert 

intressen i ämnet.   

Enkätundersökningen är anonym och frivillig. 
 

Tack för att du deltar! 

 

 

Jag är     Pojke  Flicka 

 

Vad vill du arbeta med i framtiden? 

 

____________________________________________________________________ 

 

Vilka är dina favoritämnen i skolan (rangordna från1 till 3, där 1 är ditt 

favoritämne)?  

 

___NO (biologi, kemi, fysik, teknik) ___SO (samhällskunskap, religion, historia, geografi) 

___Matematik ___Språk (svenska, engelska, tyska spanska, franska) ___Bild ___Musik 

___Idrott ___Hemkunskap 

 

Allmänna frågor om ditt intresse för 

biologi  

Stämmer 

helt 

Stämmer 

till stor del 

Stämmer 

delvis 

Stämmer 

inte alls 

Du har varit ute i naturen mycket när du 

var liten t.ex. plockat bär, fiskat  

    

Någon av dina föräldrar är intresserade av 

något naturvetenskapligt ämne, t.ex. 

Bi,Ke,Fy 

    

Någon av dina föräldrar är intresserade av 

naturen 

    

Du tycker om ämnet biologi 

 

    

Du har ett stort intresse för biologiska 

frågor, t.ex. miljöproblematik, hälsofrågor 

mm. 

    

Diskuterar ni biologirelaterade frågor 

hemma? (t.ex. miljöfrågor, djurförsök, 

genmanipulation) 

    

Du tycker om att titta på naturprogram på 

TV 

    

Du tror att du kommer att ha nytta av dina 

biologikunskaper senare i livet 
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Är du intresserad av att lära dig? Stämmer 

helt 

Stämmer 

till stor del 

Stämmer 

delvis 

Stämmer 

inte alls 

Hur livet på jorden har utvecklats 

och hur djur, växter, miljö och natur 

fungerar tillsammans 

    

Om djur och växter  

 

    

Hur vi ärver egenskaper och vissa 

sjukdomar 

 

    

Diskutera frågor i biologi (t.ex. 

djurförsök, miljöförstöring, 

växthuseffekten genmanipulering av 

organismer mm.) 

    

Om människokroppen, olika 

hälsoaspekter och hur sjukdomar 

kan behandlas 

    

Att se hur människan kan använda 

kunskaper i biologi (t.ex. hur vi kan 

använda bakterier) 

    

Prata om miljö och 

hållbarutveckling 

 

    

 

 

 

Vilka arbetsmetoder vill du 

arbeta med i biologi? 

Stämmer 

helt 

Stämmer 

till stor del 

Stämmer 

delvis 

Stämmer 

inte alls 

Du lär dig bäst om läraren förklarar 

det som står i läroboken 

    

Grupparbeten är bra för att motivera 

och intressera dig 

    

Laborationer gör ämnet mer 

intressant 

 

    

Diskussioner och 

värderingsövningar är bra för att 

väcka intresse för olika delar av 

biologin (t.ex. hur vi kan förändra 

egenskaper hos växter och djur) 

    

Undervisning utomhus tydliggör 

och motiverar dig till att lära dig 

biologi 

    

Du lär dig bäst om du får söka fakta 

eller läsa i läroboken själv 
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Påverkar din lärare ditt intresse 

för biologi? 

Stämmer 

helt 

Stämmer 

till stor del 

Stämmer 

delvis 

Stämmer 

inte alls  

Din lärare har betydelse för ditt 

intresse i biologi 

    

Det är viktigt att läraren har 

ämneskunskaper 

    

Det är viktigt att läraren är 

engagerad 

 

    

Det är viktigt att du kan ha kul på 

lektionen med din lärare 

    

 

 

 

Hur tycker du att undervisningen i biologi är jämfört med andra skolämnen? (sätt 

kryss för det som stämmer bäst) 

 

Biologi är: 

 

 

Enklare än andra ämnen 

 

 

Varken enklare eller svårare än andra ämnen 

 

 

Svårare än andra ämnen 

 

 

 

 

Biologi är: 

 

 

Intressantare än andra ämnen  

 

 

Varken mer eller mindre intressant än andra ämnen 

 

 

Tråkigare än andra ämnen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för hjälpen! 

Viktoria 
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Bilaga 3 

 

Enkät till elever i årskurs 9 

 
Hej! Jag heter Viktoria och läser till biologi och kemi lärare. Mitt examensarbete ska 

handla om vad ni som elever har för intresse av biologi. Jag genomför en 

enkätundersökning i årskurs 7 och 9, där jag vill se vilka faktorer som påverkar ert 

intressen i ämnet.   

Enkätundersökningen är anonym och frivillig. 
 

Tack för att du deltar! 

 

 

 

Jag är        Pojke    Flicka 

 

 

Vad kommer du att söka till gymnasiet? 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

Vad vill du arbeta med i framtiden? 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

Vilka är dina favoritämne i skolan (rangordna från1 till 3, där 1 är ditt favoritämne )?  

 

___NO (biologi, kemi, fysik, teknik) ___SO (samhällskunskap, religion, historia, geografi) 

___Matematik ___Språk (svenska, engelska, tyska spanska, franska) ___Bild ___Musik 

___Idrott ___Hemkunskap 

 

 

 

Allmänna frågor om ditt intresse för 

biologi? 

Stämmer 

helt 

Stämmer 

till stor 

del 

Stämmer 

delvis 

Stämmer 

inte alls 

Du har varit ute i naturen mycket när du var 

liten t.ex. plockat bär, fiskat 

    

Någon av dina föräldrar är intresserade av 

något naturvetenskapligt ämne, t.ex. 

Bi,Ke,Fy 

    

Någon av dina föräldrar är intresserade av 

naturen 

    

Du tycker om ämnet biologi 
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Forts. Allmänna frågor om ditt intresse 

för biologi? 

Stämmer 

helt 
Stämmer 

till stor 

del 

Stämmer 

delvis 
Stämmer 

inte alls 

Du har ett stort intresse för biologiska 

frågor, t.ex. miljöproblematik, hälsofrågor 

mm. 

    

Diskuterar ni biologi relaterade frågor 

hemma? (t.ex. miljöfrågor, djurförsök, 

genmanipulation) 

    

Du tycker om att titta på naturprogram på 

TV 

    

Du tror att du kommer att ha nytta av dina 

biologikunskaper senare i livet 

    

 

 

 

 

 

Har du varit intresserad av att du har 

fått lära dig… 

Stämmer 

helt 

Stämmer 

till stor del 

Stämmer 

delvis 

Stämmer 

inte alls 

Hur livet på jorden har utvecklats och hur 

djur, växter, miljö och natur fungerar 

tillsammans 

    

Om djur och växter  

 

    

Hur vi ärver egenskaper och vissa 

sjukdomar 

 

    

Diskutera frågor i biologi (t.ex. djurförsök, 

miljöförstöring, växthuseffekten genmanipulering 

av organismer mm.) 

    

Om människokroppen, olika hälsoaspekter 

och hur sjukdomar kan behandlas 

    

Att se hur människan kan använda 

kunskaper i biologi (t.ex. hur vi kan använda 

bakterier) 

    

Prata om miljö och hållbarutveckling 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Har de olika arbetsformerna 

påverkar ditt intresse för biologi? 

Stämmer 

helt 

Stämmer 

till stor del 

Stämmer 

delvis 

Stämmer 

inte alls 

Du har lärt dig bäst om läraren har 

förklarat det som står i läroboken 

    

Grupparbeten har varit bra för att 

motivera och intressera dig 

    

Laborationer har gjort ämnet mer 

intressant 

 

    

Diskussioner och 

värderingsövningar har varit bra för 

att väcka ditt intresse för olika delar 

av biologin (t.ex. etiska överväganden 

kring aktuella frågeställningar) 

    

Undervisning utomhus har 

tydliggjort och motiverat dig att lära 

dig biologi 

    

Du har lärt dig bäst om du fått söka 

fakta eller läst i läroboken själv 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Har din lärare påverkat ditt 

intresse för biologi? 

Stämmer 

helt 

Stämmer 

till stor del 

Stämmer 

delvis 

Stämmer 

inte alls  

Din lärare har haft betydelse för ditt 

intresse i biologi 

    

Det är viktigt att läraren har 

ämneskunskaper 

    

Det är viktigt att läraren är 

engagerad 

 

    

Det är viktigt att du kan ha kul på 

lektionen med din lärare 
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Hur tycker du att undervisningen i biologi är jämfört med andra skolämnen? (sätt 

kryss för det som stämmer bäst) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biologi är: 

 

 

Intressantare än andra ämnen  

 

 

Varken mer eller mindre intressant än andra ämnen 

 

 

Tråkigare än andra ämnen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för hjälpen! 

Viktoria 

 

 

Biologi är: 

 

 

Enklare än andra ämnen 

 

 

Varken enklare eller svårare än andra ämnen 

 

 

Svårare än andra ämnen 

 

 


