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Sammanfattning 

Att göra undervisningen intressantare har visats sig ha positiva effekter på elevers resultat. Tidigare 
forskning har slagit fast att ämne, aktivitetsnivå och kontext påverkar intresset hos eleverna. 
Läraren har också visat sig ha stor roll för resultatet i skolan. Denna studie syftar därför till att öka 
kunskapen kring hur dessa fyra kategorier påverkar intresset för biologi på gymnasiet. Studien 
bygger på en enkätundersökning med 121 elever samt 3 djupintervjuer. Resultatet visar att ekologi 
anses som mindre intressant av eleverna och att en varierad aktivitetsnivå samt kontexter som 
upplevs som meningsfulla skapar ett ökat intresse för biologi på gymnasiet. Vidare forskning kring 
innebörden av begrepp som uttrycks i intervjuerna är av intresse för att öka kunskapen kring hur 
de påverkar upplevt intresse. 
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1. Inledning 

Svensk skolas trend med sjunkande resultat i internationella mätningar har äntligen vänt. 

Skolverket (2016a) presenterar data för de TIMSS-undersökningar (Trends in International 

Mathematics and Science Study) som Sverige har deltagit i sedan starten 1995. Rapporten visar att 

resultaten för elever i svensk skola har börjat vända i de naturvetenskapliga ämnena, från en 

nedåtgående trend till högre resultat 2015 än föregående undersökningen 2011. Resultaten är 

dock fortfarande lägre än de var 1995 när undersökningen för första gången genomfördes på 

elever i åttonde klass. Detta kan jämföras med resultatutvecklingen för fjärdeklassare i TIMSS där 

resultaten har gått stadigt uppåt sen mätningarna började. Även i PISA-undersökningarna 

(Programme for International Student Assessment) ser vi ett trendbrott där resultaten för elever i 

svensk skola stiger i naturvetenskap mellan åren 2012 till 2015 resultatet är dock ej statistiskt 

säkerställt. Sveriges resultat ligger nu på genomsnittsvärdet för OECD-länderna (Organisationen 

för ekonomiskt samarbete och utveckling). Sverige ligger fortfarande en bra bit efter Finland som 

ligger på tredje plats och presterar näst sämst av de nordiska grannländerna. Resultatet för svenska 

skolelever i PISA 2015 är också lägre än det var 2006 (Skolverket 2016b). 

Som vi kan se i de internationella mätningarna har resultatet för naturvetenskap över tid gått ner, 

även om vi ser en ljusning i den senaste mätningen. Det faktum att resultaten dessutom sjunker 

från fjärde klass till åttonde klass visar också att något sker när elever blir äldre. Detta hänger ihop 

med intresset som eleverna upplever inför naturvetenskap. I fjärde klass svarar nästan 50% av 

eleverna att de har en mycket positiv inställning till att lära sig naturvetenskap. I årskurs åtta har 

den minskat till 17% (Skolverket 2016a). Liknande resultat kan ses i ROSE-projektet (The Relevance 

of Science Education) där endast 30% av eleverna i nionde klass uppger att de gillar de 

naturvetenskapliga ämnena mer än andra ämnen i skolan (Sjøberg & Schreiner 2010). Forskning 

visar att det finns ett problem i framför allt ”västvärlden” med ett avsvalnande intresse för 

naturvetenskap med stigande ålder (Sjøberg & Schreiner 2010, Krapp & Prenzel 2011). Detta är 

inte ett nytt problem, utan det har varit känt länge (Häussler 1987). Oskarsson (2011) menar att 

naturvetenskapen i skolan uppfattas som ointressant då den ligger långt bort från vad eleverna 

menar är intressant eftersom lärare inte presenterar den i den kontext som behövs. Häussler & 

Hoffman (2010) har i studier av intresse visat att 60 % av det intresse elever upplever kan förklaras 

av aspekterna ämne, kontext och aktivitet. De visar dessutom att styrdokumenten spelar stor roll 

för intresseskapande.  

Denna studie ska därför utifrån ämne, kontext och aktivitet som kan identifieras i ämnesplanen för 

Biologi på gymnasiet samt lärarens roll undersöka vad eleverna upplever skapar intresse för 

biologi.  
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1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att öka kunskapen kring vilken roll elever uttrycker att ämne, kontext, 

aktivitet och läraren har för deras upplevda intresse inom biologi på gymnasieskolan. 

1. Hur intressant upplever eleverna de ingående delarna i det centrala innehållet i Biologi 1? 

2. På vilka sätt påverkar ämne, kontext, aktivitet och läraren vad elever upplever som 

intressant i biologi?  
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt kommer det först diskuteras vad intresse egentligen är, hur det uppstår och vilka 

teorier för intresse som ligger till grund för detta arbete. Därefter kommer kunskap kring hur 

intresse kan användas som en motivationsfaktor för att lära sig diskuteras. Slutligen kommer en 

översikt för vad som skapar intresse för biologi att presenteras.  

 2.1 Vad är intresse och hur uppstår det? 

Området intresse har sin begynnelse i psykologin där det har en lång historia av forskning. En av 

de tidigaste som intresserade sig för området var Johann Friedrich Herbart (1776-1841). Enligt 

Herbart är intresse och lärande nära sammankopplat. Han menade att intresse leder till ett korrekt 

och komplett igenkännande av ett objekt, ett meningsfullt lärande samt bättre långtidslagring av 

kunskap. Dessutom ansåg Herbart att skapa intresse i sig var ett viktigt syfte och mål för skolan 

(Krapp & Prenzel 2011). Schiefele (1991) skriver att Herbarts idéer snappades upp på början av 

1900-talet av bl.a. John Dewey som presenterade tre ”sanningar” om intresse; (1) intresse är ett 

aktivt sinnestillstånd, (2) intresse är baserat på verkliga objekt (3) intresse är en personlig 

uppfattning. I mitten av 1900-talet definierades intresse som ett tillstånd till ett objekt till vilket 

uppmärksamhet ägnas automatiskt, det sker med betydligt mindre eller ingen ansträngning i 

jämförelse med objekt till vilket uppmärksamheten måste fokuseras mentalt (Hidi m.fl. 2004).   

Idag är de flesta forskare överens om att intresse är multidimensionellt och består av både 

kognitiva och affektiva delar (Krapp 1993, Schiefele 1991, Hidi m.fl. 2004, Krapp & Prenzel 2011). 

Person-objektsteorin för intresse (person-object theory of interest) bygger på flera forskares bidrag 

och finns beskriven i flera artiklar (se t.ex. Krapp 1993, Hidi m.fl. 2004, Uitto 2014, Krapp & Prenzel 

2011, Hidi & Renninger 2006). Dn beskriver också den definition av intresse som denna studie 

använder Person-objektteorin beskriver intresse som ett specifikt förhållande mellan en individ 

och ett objekt. Intresset utvecklas ifrån mångfaldiga förhållanden mellan en människa och ett 

objekt i sociala och fysiska miljöer. Ett objekt kan vara allt ifrån en konkret sak, till ett ämne, till en 

abstrakt idé som finns representerad kognitivt hos en individ. Intresse kommer att uppstå för vissa 

objekt under en längre eller kortare tidsperiod. Intresset består av både affektiva och kognitiva 

komponenter där särskilt positiva känslor, värderingar och självuppfattning är viktiga för att 

intresse ska uppstå. Ett intresse är alltid riktat mot något och kan därför inte uppstå till något vi 

inte känner till. Det är t.ex. omöjligt för en individ att ha ett intresse för dinosaurier innan personen 

vet att dinosaurier har existerat. Intresse är också alltid specifikt till ett område som kan vara 

antingen bredare eller smalare. En individ kan t.ex. vara intresserad av sport och följa alla olika 

möjliga sporter på internet och tv. Detta medan en annan person kan ha ett intresse för sporten 

fotboll och bara fotboll. Intresse är på så vis alltid specifikt och alltid personligt.    
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Person-objektteorin skiljer mellan två generella typer av intresse, individuellt intresse och 

situationellt intresse. De två typerna av intresse har sedan utvecklats vidare av Hidi & Renninger 

(2006) som presenterar fyra steg för intresseutveckling. Det Hidi & Renninger gör är att skilja på 

(1) ett triggat situationellt intresse, (2) ett underhållet situationellt intresse, (3) ett framväxande 

individuellt intresse och (4) ett välutvecklat individuellt intresse. Dessa steg utgör fyra faser för hur 

ett intresse uppkommer och utvecklas. Dessa faser är också del av definitionen som används i detta 

arbete kring vad intresse är och hur intresse uppstår. 

1. Triggat situationellt intresse är ett psykologiskt tillstånd av intresse som kommer från små och 

kortsiktiga förändringar av affektion och kognition. De positiva känslorna kring objektet påverkar 

personens uppmärksamhet för stunden. Tillståndet uppstår oftast ur externa faktorer och kan 

komma från både omgivning eller text. Om intresset bibehålls övergår det till nästa fas.   

2. Underhållet situationellt intresse karakteriseras av fokuserad uppmärksamhet som varar över 

längre tid och/eller ett intresse som återväcks. Tillståndet bevaras av en känsla av meningsfullhet 

och personligt engagemang. Under denna fas börjar en individ att utveckla värde för objektet av 

intresse. Ofta krävs yttre faktorer för att intresset ska kvarstå, det kan t.ex. vara en person eller 

text som kan hjälpa subjektet att relatera objektet till tidigare erfarenheter eller information 

3. Framväxande individuellt intresse relaterar till en individs första faser av att utveckla en 

benägenhet för att självständigt söka chanser och upprepade gånger återvända till ett objekt av 

intresse över en längre tid. Det karakteriseras av positiva känslor, befästande av kunskap och värde 

samt ökad förmåga till objekt specifika färdigheter. Nyfikenhetsfrågor är också kännetecken för 

denna fas. Detta innebär att personen metakognitivt reflekterar över sitt kunnande för att förstå 

vad den inte förstår och på så vis guida personen i dess kunskapsinhämtande. Detta brukar kallas 

för självreglerande aktivitet. Även om personen är mer självgenererande i utvecklingen av intresset 

i denna fas krävs ofta fortfarande ett visst stimuli från omgivningen. Detta kan vara både i form av 

guidning till att sätta objektet i relation till tidigare kunskap som i tidigare faser, men också i form 

av uppmuntran från andra i personens omgivning.  

4. Välutvecklat individuellt intresse innebär att en individ har en ihållande benägenhet för att 

självständigt återvända till ett objekt av intresse. Det karakteriseras av positiva känslor och mer 

befästande av kunskap samt ett ökat värde för objektet av intresse. Även nyfikenhetsfrågor är här 

karakteriserande samt en extra uthållighet att engagera sig i objektet av intresse även om 

motgångar stöts på. Ett välutvecklat individuellt intresse är vanligtvis självgenererande men kan 

förstärkas av yttre faktorer så som experthjälp och uppmuntran från närstående (Hidi & Renninger 

2006, Lipstein & Renninger 2007). 
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Definitionerna på de olika faserna av intresse kommer i denna studie att användas för att försöka 

dra slutsatser kring hur intressegrad kan påverka upplevt intresse vid ett lärtillfälle. Kan t.ex. ett 

välutvecklat individuellt intresse för att studera saker i mikroskop påverka att kontext eller ämne i 

sig spelar mindre roll så länge personen får titta i mikroskop blir det intressant? I diskussionen 

kommer det att föras en diskussion kring hur dessa faser kan påverka upplevt intresse vid ett 

lärtillfälle. 

2.2 Intresse som motivation för att lära sig 

Dewey skrev redan 1913 att där det finns intresse kommer ansträngning att följa, alltså om en 

individ är intresserad av något kommer hen att anstränga sig mer för att lära sig om det. (Lipstein 

& Renninger 2007). Intresse som motivationsfaktor hör till det psykologiska tillstånd som infinner 

sig när vi är intresserade och skapar den benägenhet för att återvända och ta del av objektet som 

intresset är riktat mot (Hidi & Renninger 2006). Detta gör att intresse är en stark motivationsfaktor 

för att lära sig, då det väcker nyfikenhet och en vilja att återvända till ett ämne. En elev som fått 

ett underhållet situationellt intresse kommer med större sannolikhet komma hem efter skolan och 

söka ny information om ämnet än en elev som inte fått ett väckt situationellt intresse.   

Men varför ska vi vara intresserade? Finns det inte andra motivationsfaktorer som är minst lika bra 

för att lära sig? Hidi & Renninger (2006) hävdar att intresse skiljer sig från andra motivationsteorier 

genom att bestå av både affektiva och kognitiva faktorer, andra motivationsteorier fokuserar ofta 

bara på de kognitiva motivationsdelarna (t.ex. achieviment-goal theory, self-efficacy-theory). 

Schiefele (1991) menar att affektiva faktorer framförallt påverkar viljan att investera tid och 

ansträngning i en lärprocess medan de kognitiva faktorerna är viktigare för det omedelbara 

lärresultatet. På grund av detta uttrycker Schiefele att risken är stor att de affektiva delarna 

åsidosätts i skolan. Detta är ett misstag då de affektiva delarna indirekt påverkar de kognitiva 

genom att skapa förutsättningar för dessa att äga rum.   

Ett antal faktorer som underlättar lärande har visat sig förbättras med grad av intresse. Lipstein & 

Renninger (2007) har i en studie kartlagt hur grad av intresse påverkar olika lärandefaktorer. De 

fann att grad av ansträngning, målsättning och självförtroende korrelerade positivt med grad av 

intresse. Schiefele (1991) redovisar resultat från en rad studier och visar att kvalitén på lärandet, 

nivån på strategier för lärande och kvalitén på erfarenheten från lärandet ökar med ökat intresse.  

Grad av ansträngning korrelerade positivt med grad av intresse i Lipsteins & Renninger (2007) 

studie. Elever som hade ett välutvecklat individuellt intresse för ett ämne ansåg att det inte alls 

krävdes en stor ansträngning för att genomföra uppgiften trots att de lade ner mycket tid på att 

genomföra den. Detta kan jämföras med elever som hade ett triggat situationellt intresse, de ansåg 

att det krävdes en stor ansträngning trots att de lade ner mindre tid på uppgiften. Detta stämmer 
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överens med det Schiefele (1991) hävdar om strategier för lärande och intressegrad, nämligen att 

grad av intresse motiverar eleven att försöka förstå meningen med en text och att söka 

informationen utanför ifall eleven inte förstår. Elever som har en hög intressegrad använder sin tid 

till strategier som stimulerar djupinlärning. Exempel på sådana strategier är; (1) sökandet av nytt 

material och relatera det till tidigare kunskap, (2) ställa frågor och (3) kritisk utvärdering. Dessa tre 

strategier menar Schiefele kräver en högre grad av ansträngning och tar längre tid. Intressant nog 

visar de data Schiefele presenterar också att elever som har en hög intressegrad lägger mindre tid 

på repetition än elever med låg intressegrad. Detta stödjer en annan hypotes som Schiefele 

presenterar, nämligen att intresse leder till en högre kognitiv nivå av lärande istället för en ytligare 

nivå med memorering av detaljer som är vanligare bland elever med lågt intresse. Kvalitén på 

lärandet blir alltså högre ifall eleverna är intresserade. Lipstein & Renninger (2007) hittar i sin 

studie delvis stöd för denna tes där ett högre metakognitivt tänkande relaterar till högre 

intressenivå även om den var mindre tydlig bland de högre nivåerna av intresse. Elever som ansågs 

ha ett underhållet situationellt intresse kunde även de ibland uttrycka en sofistikerad metakognitiv 

nivå för ämnet. Krapp & Prenzel (2011) skriver att den ökade metakognitiva kunskapen som följer 

med ökat intresse leder till att eleverna lättare kan placera sig i zonen för proximal utveckling. 

Zonen för proximal utveckling är den nivå av lärande som en elev kan tillgodogöra sig med stöd av 

andra, antingen andra elever eller med hjälp av en lärare (Arevik & Hartzell 2009). Därför kommer 

detta arbete att i intervjuerna söka svar på hur ansträngning utifrån aktivitetsnivå och intresse hör 

ihop samt relatera hur gymnasielevernas positiva och negativa lärerfarenheter relateras till hur 

intressanta de har upplevts.  

Eftersom intresse är resultatet av en interaktion mellan en person och ett specifikt objekt finns 

potentialen för intresse hos individen med dess identitet och självbild, men innehållet (ämnet, 

kontexten eller aktiviteten) och omgivningen bidrar till etableringen av intresse. Det är därför 

möjligt för andra individer t.ex. en lärare att påverka intressebildning, dels genom val av innehåll 

för lärtillfället men också genom engagemang, struktur på undervisning etc. (Hidi & Renninger 

2006). Hattie (2008) presenterar i sin mycket uppmärksammade meta-studie Synligt lärande att 

läraren och vad denne gör är det viktigaste i skolan för att maximera lärandet. SKL (2011) har tolkat 

Hattie´s meta-studie och menar att en bra lärare är tydlig med att klargöra mål och målkriterier för 

eleverna samt är tydlig i undervisningen genom exempel, handledda övningar och en formativ 

bedömning. En bra lärare har också förtroendefulla relationer med sina elever, det vill säga läraren 

respekterar elevernas kulturella bakgrunder samt har en förmåga att lyssna och ge 

uppmärksamhet till alla elever. Genom att känna eleverna väl och genom goda ämneskunskaper 

kan läraren bättre anpassa lärandet för eleverna. Hidi & Renninger (2006) menar att en elev som 

har ett framväxande individuellt intresse eller ett välutvecklat individuellt intresse för ett område 
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har lättare att trigga igång det psykologiska tillståndet av intresse om ett relaterande ämne, 

aktivitet eller kontext skulle dyka upp. Det är därför viktigt att läraren kan anpassa undervisningen 

efter förutsättningarna och därmed skapa intresse för varje elev. Detta ger eleverna möjlighet att 

dra nytta av de prestationshöjande effekterna vi kan se med högre nivå av intresse. Då läraren lyfts 

fram i forskningen som särskilt viktigt kommer denna studie också undersöka lärarens roll för att 

skapa intresse. Detta kommer att göras i intervjustudien där särskilda frågor kring lärarna kommer 

att ställas.  

2.3 Vad skapar intresse i biologi? 

Forskningen om vad som skapar intresse för biologi är idag centrerad kring de stora internationella 

enkätstudierna som PISA, TIMSS och ROSE-projektet. ROSE-projektet är ett internationellt 

jämförande forskningsprojekt med data som samlades in 2001–2003. I ROSE, som undersökte 15-

åringar i årskurs 9, framkom att de områden som svenska elever rankar som mest intressanta och 

som kan kopplas till biologi är: Träna, äta och hålla kroppen i form, hur droger och alkohol påverkar 

kroppen, sjukdomar och hur vi kan behandla och skydda oss, sex och reproduktion, hur kroppen 

växer och hur man skyddar utrotningshotade arter (Sjøberg & Schreiner 2010). Uitto (2014) har 

kartlagt elever i finska motsvarigheten till gymnasiets intresse inom olika ämnesområden i biologi. 

Hon kom fram till att de mest intressanta ämnesområdena är människans anatomi, hälsoproblem, 

cellbiologi och genteknik. Finska elever ogillade växtanatomi och ekologi. Svaren Uitto kom fram 

till och de som framkommer av ROSE är väldigt lika varandra och tittar man på typen av områden 

som är intressanta bär de ofta på en kontext som antingen kan kopplas till vår egen kropp eller till 

samhället. Detta stämmer också väl överens med Häussler (1987) och Häussler & Hoffman (2000) 

som i flera studier undersökt hur ämne, kontext och aktivitet påverkar hur intresserade elever är. 

De finner att en praktisk kontext, särskilt en som kan kopplas till den egna kroppen, ofta anses som 

högintressant. Den praktiska kontexten tillsammans med en socio-ekonomisk kontext var de som 

elever oftast var intresserade av. Framförallt kommer de fram till att kontexten svarade för en 

avsevärt större del (3/5) av det genererade intresset än vad ämne eller aktivitet gjorde vid ett givet 

lärtillfälle. Oskarsson (2011) påstår att aktiviteten är viktig för elevernas intresse och lyfter fram 

att experiment och undersökningar anses som intressanta av eleverna. Detta medan 

lärargenomgångar och läroboksläsning med frågor leder till minskat intresse.  Både Oskarsson 

(2011) och Uitto (2014) lyfter att kontexter som upplevs som relevanta för eleverna och som de 

kan ha användning av i deras vardag upplevs som intressantare. I denna studie kommer eleverna 

att uppskatta sitt intresse kring ämnespunkterna ur det centrala innehållet i ämnesplanen för 

Biologi 1-kursen. Detta kommer sedan att relateras till denna tidigare forskning för eventuella 

likheter och skillnader.  
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Bergin (1999) har tagit fram en lista på faktorer som påverkar intresset hos eleverna. Han skiljer 

på två huvudfaktorer; Individuella faktorer och Situationella faktorer. De individuella är sådana 

som läraren har svårt att påverka och handlar om en individs tillhörighet (klass, ålder, etnicitet, 

kön, värderingar). Även om läraren har svårt att på kort sikt påverka dessa faktorer hos en elev, 

kan hen ha användning av dessa. Bergin menar att individer som intresserar sig för ett ämne har 

lättare att intressera sig för något annat som liknar det första. Detta kan illustreras med ett 

exempel: om en person gillar att spela fotboll, innebandy och ishockey är chansen stor att hen 

också kommer gilla att spela basket. Kunskap inom ett område eller luckor i ett område skapar 

förutsättningar för att intresset ska bli högt.  

De situationella faktorerna som Bergin beskriver som viktigast är Hands on, att vi människor 

upplever det intressant när vi får göra något. Men också att situationen upplevs som Något nytt är 

viktigt, att det inte blir samma sak hela tiden. Här kan ett exempel nämnas med en lärare som 

börjar varje lektion med en kort genomgång för att sedan be eleverna jobba med några frågor och 

sedan återsamla i helklass. Likadana lärtillfällen blir i längden uttråkande och upplevs då 

ointressanta. Social interaktion och Spel & klurigheter beskrivs också som faktorer som allmänt 

genererar intresse. Bergins forskning kommer i detta arbete relateras till de svar som eleverna ger 

kring vad som skapar intresse och ointresse.  

De flesta tidigare studier (ROSE, TIMSS) är gjorda på yngre elever. Här studeras gymnasieelever 

som själva valt en utbildning som innehåller biologi. Frågan blir om de finner samma områden, 

kontexter och aktiviteter som 15-åringar intressanta.  
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3. Teoretiskt ramverk 

Det teoretiska ramverket för detta arbete utgår ifrån Häusslers forskning om intresse inom fysik. 

Hans första studie gjordes 1980 och följer Delphi-metoden som är en metod där experter (i detta 

fall bestående av lärare, kursplansförfattare samt andra experter inom fysik och pedagogik) 

använts för att finna kategorier lämpliga att studera för att mäta intresse. Häussler fann att intresse 

i fysik kan brytas ner till tre dimensioner, nämligen ämne, kontext och aktivitet. En annan studie 

utformades sedan utifrån resultatet av Delphi-studien (Häussler 1987) knutet till den då rådande 

kursplanen för fysik i Tyskland. Häussler ville mäta intresset för fysik och hitta korrelationer för vad 

som skapar intresse. I studien lyckades Häussler sammanställa detta till en matematisk modell 

(I=Äi+Ki+Ai, intresse = intresset för ämne + intresse för kontext + intresse för aktivitet) som 

förklarade 60% av det upplevda intresset. I en efterföljande studie av Häussler & Hoffman (2000) 

analyserades tre studier som jämför elevers intresse utifrån ämne, kontext och aktivitetsnivå med 

hur kursplanen i fysik såg ut i Tyskland vid den tidpunkten. De fann att en kursplan som främjar att 

elever deltar i aktiviteter som de tycker är intressanta och som presenterar ämnet i en kontext som 

upplevs som meningsfull för eleverna är överlägsen en kursplan som inte gör det.  

3.1 Ämne 

I artiklarna (Häussler 1987; Häussler & Hoffman 2000) presenteras de åtta identifierade ämnena 

för fysik: mekanik, akustik, värme, elektricitet och magnetism, elektronik, optik, atomer och 

radioaktivitet. I detta arbete identifieras ämnena som de övergripande punkterna i det centrala 

innehållet i ämnesplanen för Biologi 1 på gymnasieskolan.  

3.2 Kontext 

De kontexter som Häussler och Häussler & Hoffman identifierade finns inte exakt i de svenska 

styrdokumenten. Istället används i detta arbete de förmågor och kunskaper som eleverna ska ges 

möjlighet att utveckla och som står beskrivna i ämnesplanen som de kontexter som undervisningen 

i biologi kan sättas i (Skolverket 2011a).  

De kontexter identifierade av Häussler och Häussler & Hoffman presenteras i tabell 1. I tabell 2 

presenteras sedan kontexter som identifieras ur de svenska styrdokumenten och jämförs mot de i 

tabell 1.   

Kontexterna från ämnesplanen i Biologi jämförs mot de kontexter som Häussler identifierade i de 

tyska styrdokumenten för fysik i tabell 2.  
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Tabell 1 Kontexter identifierade av Häussler och Häussler & Hoffman 

Kontexter identifierade av Häussler och Häussler och Hoffman 

1. Praktisk för vardagen: Undvika faror och olyckor i vardagslivet, använda redskap korrekt, 
guide till förnuftigt konsumentbeteende 

2. Socioekonomisk: Förstå vetenskapliga och tekniska innovationer, dess risker och chanser i 
samhället, sambandet mellan vetenskapliga och tekniska innovationer och ekonomisk och 
politisk utveckling 

3. Emotionell: Utveckla attityder, reglera rädsla och fascination i individens interaktion med den 
naturliga och tekniska miljön, stimulera till intresse för biologi 

4. Intellektuell (utmanande): Vetenskap som ett mentalt verktyg. Föra vidare vetenskaplig 
kunskap till nästa generation. 

5. Kvalificerande till arbetslivet: Basal nödvändighet för många jobb. Orientering för framtida 
yrkesliv 

 

Tabell 2 Kontexter identifierade ur de svenska styrdokumenten, jämförda med de kontexter presenterade i tabell 1. 

Kontexter identifierade i den svenska ämnesplanen för Biologi 

A. Kunskap om begrepp, modeller och förståelse för hur dessa utvecklas  

Denna kan delvis kopplas till Häussler (1987) och Häussler & Hoffmans (2000) identifierade 
kontext 1. Praktisk för vardagen då begrepp och modeller behövs för att förstå fenomen i 
vardagen men också för att kunna ta del av nyheter och information. 

B. Förmåga att analysera, söka svar och reflektera över metoder och resultat  

Denna kontext kan tydligt kopplas till 4. Intellektuell där vetenskap framställs som ett verktyg 
för att tänka 

C. Förmåga att planera, genomföra och tolka experiment och observationer  

Här finns en tydlig koppling till kontexten 5. Kvalificerande till arbetslivet. Detta är en träning 
inför arbetslivet och inte bara för de elever som eventuellt vill utbilda sig vidare till biologer 
eller andra yrken som fokuserar biologi. Inom nästan alla yrken krävs att man kan just planera, 
genomföra och utvärdera sina arbetsuppgifter.   

D. Kunskaper om biologins betydelse för individ och samhälle  

Kopplas direkt till 2. Socioekonomiska kontexten. 

E. Förmåga att använda kunskaper i biologi för att kommunicera och granska information  

Denna kontext kan också kopplas till 1. Praktiska för vardagen. Där helt enkelt att kunna läsa, 
kritiskt granska och kommunicera en artikel ingår 

 

Den tredje kontexten, Emotionell kontext som identifieras av Häussler (1987) och Häussler & 

Hoffman (2000) står inte att finna i de förmågor och kunskaper som biologin på gymnasiet ska ge 

eleverna förutsättningar att utveckla. Däremot finns det i centrala innehållet för Biologi 1 under 
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Biologins karaktär och arbetsmetoder en punkt om ”Ställningstagande i samhällsfrågor utifrån 

biologiska förklaringsmodeller”, den punkten är sist i ordningen av tio. Här finns ett visst mått av 

emotionell kontext i och med ställningstagandet. I kursplanen för biologi i högstadiet (Skolverket 

2011b) är den emotionella kontexten mycket mer central och är den första av de punkter som 

eleverna ska ges möjlighet att utveckla. Där står att eleverna ska ”använda kunskaper i biologi för 

att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och 

ekologisk hållbarhet”.  

I den här studien används de fem förmågor och kunskaper som ämnesplanen lyfter att biologin ska 

ge eleverna möjlighet att utveckla som de fem kontexter att analysera för vad elever upplever som 

intressant. Detta då eleverna förmodligen bättre kommer att känna igen sig i dessa än de 

identifierade ur den tyska kursplanen som dessutom var för fysik. Men som tidigare demonstrerats 

är de till stor del ändå lika varandra.  

 3.3 Aktivitet 

Fyra aktivitetsnivåer identifierades i Delphi-studien (Häussler 1987) och den tyska kursplanen och 

beskrevs av Häussler (1987) och i Häussler & Hoffman (2000): 

1. Receptiv: Lyssna, observera, läsa  

2. Modifiera ting: Mäta, hantera redskap, bygga, 

3. Högre kognition: Testa en hypotes, lösa problem, uppfinna  

4. Utvärderande: Skapa en egen åsikt, utvärdera, diskutera 

Dessa aktivitetsnivåer bär på liknelser med Blooms taxonomi för nivåer för lärande. Dessa 

presenterades ursprungligen 1956 av Bloom och har sedan utvecklats vidare. De olika nivåerna för 

lärande är kunskap, förståelse, tillämpning, analys, syntes och utvärdering (Andersson & Krathwohl 

2001). 

Likheterna mellan Blooms taxonomi och Häusslers aktivitetsnivåer är stora och kan tillsammans 

tolkas som att lärandet ökar med aktivitetsnivån. Kunskap och förståelse ur Blooms taxonomi kan 

direkt kopplas till aktivitetsnivån 1. Receptiv. Detta medan tillämpning tydligt hör till nivån 2. 

Modifiera ting. Trenden fortsätter och desto högre du går i aktivitetsnivåerna desto högre når man 

i Blooms taxonomi för lärande. 

Blooms taxonomi är alltjämt aktuell, detsamma gäller för aktivitetsnivåerna som kan sägas vara 

allmängiltiga över tid och rum. Den här studien utgår därför från de fyra aktivitetsnivåer som 

presenteras av Häussler (1987) och Häussler & Hoffman (2000). Detta då aktivitetsnivåerna är 

samma i både Tyskland och Sverige.  
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3.4 Sammanfattning teoretiskt ramverk  

Det teoretiska ramverket för denna studie kommer här nedan att presenteras i tre 

sammanfattande tabeller. Tabell 3 över identifierade ämnen, tabell 4 över identifierade kontexter 

och tabell 5 över identifierade aktivitetsnivåer. Ämnena och kontexterna är identifierade ur den 

svenska ämnesplanen för Biologi (Skolverket 2011a.) medan aktivitetsnivåerna är detsamma som 

identifierades av Häussler (1987) och Häussler och Hoffman (2000). 

Tabell 3. Identifierade ämnen ur det centrala innehållet i ämnesplanen för Biologi 1 

Identifierade Ämnen Specificering 

Ekologi Ekosystems struktur och dynamik,  

Störningar i ekosystem,  

Populationsstorlek och Ekologisk hållbarhet 

Genetik Cellers egenskap och funktion, 

Arvsmassa och ärftlighet,  

Geners uttryck och Genetikens 

användningsområde 

Evolution Livets uppkomst,  

Evolutionens mekanismer,  

Släktträd,  

Organismers beteende och Biologins 

idéhistoria 

 

Tabell 4. Identifierade kontexter ur ämnesplanen för biologi  

Identifierade kontexter Specificering 

Kunskap om begrepp, modeller och förståelse 

för hur dessa utvecklas. 

Allmän baskunskap i biologi för att förstå 

biologiska fenomen och modeller i vardagen 

samt hur dessa utvecklas. 

Förmåga att analysera, söka svar och 

reflektera över metoder och resultat 

Biologi som ett verktyg för vetenskapligt 

tänkande. 

Förmåga att planera, genomföra och tolka 

experiment och observationer 

Biologi för att lära sig vetenskapligt 

arbetssätt. 

Kunskaper om biologins betydelse för individ 

och samhälle 

Förstå möjligheterna och riskerna med hur 

biologisk vetenskap och dess tekniska 

innovationer påverkar individer och 

samhällen. Hur biologin som finns runt om 

individen och samhället påverkar densamma. 

Förmåga att använda kunskaper i biologi för 

att kommunicera och granska information 

För att hänga med i nyhetsflöde och 

diskussioner som rör biologiska frågor samt 

att se biologin bakom ämnet. 
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Tabell 5. Identifierade aktivitetsnivåer 

Aktivitetsnivå Specificering 

Receptiv Lyssna, observera, läsa 

Modifiera ting Mäta, hantera redskap, bygga 

Högre kognition Testa en hypotes, lösa problem, uppfinna 

Utvärderande Skapa en egen åsikt, utvärdera, diskutera 

 

Dessa teoretiska aspekters påverkan på upplevt intresse tillsammans med aspekten om lärarens 

roll, som i bakgrunden beskrivits som viktig för resultaten i skolan och som en möjlig påverkare av 

intresse studeras genom att undersöka gymnasieelevers syn på vad som skapar intresse i 

biologiämnet.    
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4. Metod 

Studien är främst av kvalitativ art där elevernas ingående berättelser kring intresse står i fokus. 

Studien består av två delar; en enkätstudie samt djupgående intervjuer. Enkätstudien syftar till att 

besvara hur intressant eleverna tycker de identifierade ämnena ur det centrala innehållet är. 

Enkätstudien används även som ett instrument för intervjustudien, dels som ett verktyg för att 

finna deltagare till intervjuerna men också för att svaren i enkätstudien tillsammans med det 

teoretiska ramverket utgör en intervjuguide.  

Efter enkätstudien har en intervjustudie genomförts med tre respondenter som anmält sitt 

intresse för att deltaga i enkäten. Målet med intervjuerna är att få en djupare förståelse för hur 

ämnet, kontexten och aktivitetsnivån påverkar vad eleverna upplever som intressant i skolämnet 

biologi. Intervjustudien undersöker också hur eleverna uttrycker att läraren kan påverka intresse. 

4.1 Enkätstudie 

4.1.1 Urval 

Studiens respondenter är elever som har läst Biologi 1-kursen på gymnasiet. Sammanlagt har 121 

elever från sex olika klasser och tre olika skolor svarat på enkäten, samtliga klasser har haft olika 

lärare under Biologi 1-kursen. Alla skolor ligger i samma större stad. Urvalet till enkäten var av 

bekvämlighetsart och riktade sig mot elever inom ett rimligt avstånd från undersökaren. Risken 

med att begränsa respondenterna till en stad är att det finns risk att elever i just den staden har 

särskilt preferens i vad de finner intressant. Datat blir då inte representativt för en större grupp. 

Som tidigare forskning visat är intresse högst subjektivt och beroende på bl.a. vilken miljö en 

individ bor i (Bergin 1999). Biologilärare inom staden kontaktades via mejl för att frågas om 

tillstånd att komma och genomföra en kort enkät bland eleverna. I enkäten frågades om eleven 

har intresse att ställa upp i en intervjustudie som behandlar intresse för biologi som skolämne.    

4.1.2 Datainsamling 

En kortare enkät med enkla graderingsfrågor delades ut, se bilaga 1. Detta är i enlighet med 

Bryman (2011) som skriver att det är viktigt att enkäter inte upplevs för långa och att frågorna inte 

är för komplicerat ställda så respondenterna tolkar dem olika. De flesta frågor har haft fasta 

svarsalternativ, detta för att minska risken att frågorna tolkas olika. De få enkätfrågorna utan 

svarsalternativ har varit enkla och undersökt vilken skola och klass eleverna går i. Varje 

övergripande ämne (ekologi, genetik och evolution) har presenterats med de fyra till fem 

ämnespunkter som beskrivs enligt centrala innehållet. Dessa ämnespunkter har använts ordagrant 

från ämnesplanen.  Eleverna har fått skatta hur intressanta de tycker varje ämnespunkt är på en 6-

gradig Likertskala där 1 är väldigt ointressant och 6 är väldigt intressant. Många tidigare forskare, 
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bl.a. de som ligger till grund för teorin (Häussler 1987, Häussler & Hoffman 2000), använder just 

Likertskalor där eleverna får uppskatta sitt intresse. Häussler har använt en 5-gradiga likertskala 

med ett tydligt mittenalternativ.  Uitto (2014) använder en 4-gradig skala där eleverna tvingas ta 

ställning till om det presenterade ämnet är intressant eller ointressant. Det finns alltså inget 

mellansvar som är varken eller. Jag har valt att använda en 6-gradig skala för att få eleverna att 

behöva ta ställning om en ämnespunkt är intressant eller ointressant samt för att få nyanser av hur 

intressant ämnet är. Fler steg på skalan ger eleverna möjlighet att bättre gradera sitt 

intresse.  Eleverna har också fått svara på några bakgrundsvariabler som allmänt intresse i biologi 

och hur svårt de upplever biologi vara.    

4.1.3 Enkätanalys 

Svaren från enkäten har matats in i programmet EXCEL där de har analyserats med hjälp av 

medelvärden och standardavvikelser. Datat har analyserats både i stort för alla respondenter samt 

efter klass för att studera eventuella avvikelser mellan klasserna. Resultatet presenteras i 

resultatdelen i form av diagram. 

4.2 Intervjustudie 

4.2.1 Urval 

Urvalet till intervjuerna har varit ett riktat urval och tre elever har blivit djupintervjuade, en elev 

från varje skola som deltog i enkäten. Syftet med studien var att undersöka vad elever upplever 

som intressant knutet till teorins tre nivåer och lärarens möjlighet att påverka. Möjligheten till att 

få en bredare insyn i detta ökar ifall eleverna haft olika lärare och gått på olika skolor. Eventuella 

likheter i elevernas svar blir då också mer generellt tillförlitliga. Ett kvoturval har därför gjorts för 

att elever till olika lärare och på olika skolor skulle intervjuas. En klass på varje skola har valts ut 

det har varit den klass på varje skola som läst mest biologi. Detta för att öka chanserna till mer 

innehållsrika reflektioner kring vad som skapar intresse i biologi. Ur varje utvald klass slumpades 

sedan en respondent fram genom att en enkät drogs ur högen bland de som visat intresse för att 

delta i en intervju. De elever som slumpades ut togs sedan kontakt med via sms där tid och plats 

för intervju bestämdes tillsammans med respondenterna. Nackdelen med ett kvoturval framför ett 

randomiserat urval är det ej blir representativt (Bryman 2011), men kan ändå hävdas relevant i 

denna studie då syftet med arbetet är att undersöka vad elever uttrycker skapar intresse och 

möjligheterna till detta ökar med ökad variation hos eleverna.  

4.2.2 Datainsamling 

Intervjuerna var av semi-strukturerad karaktär där en intervjuguide (se bilaga 2) låg till grund. 

Semi-strukturerade intervjuer är en flexibel form av intervju och fokus har legat på vad 

respondenten anser som viktigt för att förklara vad som varit intressant. Den flexibla intervjun ger 
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möjlighet till följdfrågor utanför intervjuguiden och ämnar sig därför bra för kvalitativa studier där 

respondentens upplevelser är i fokus (Bryman 2011). Intervjuerna är att betrakta som 

djupintervjuer och har varit mellan 53 och 66 minuter långa. I början av intervjun informerades 

eleverna om studiens syfte samt tillfrågades om det var okej att studien spelades in. Svaren har 

haft en hög frihetsgrad och elever har ombetts att själva förnimma sådant de tyckt varit extra 

intressant och bakomvarande faktorer till varför det varit intressant eller ointressant. 

Djupintervjuer är ofta av semi-strukturerad eller ostrukturerad karaktär. Intervjuerna i denna 

studie har inte varit helt ostrukturerade då studien består av tre fall. När en studie består av flera 

fall underlättas det med ett visst mått av struktur för att kunna jämföra de olika fallen mellan 

varandra (Bryman 2011). Intervjuguiden utformades utifrån teorin, tidigare forskning och 

enkätstudien. Den består av fem delar och dessa är ämne, aktivitetsnivå, kontext, lärarens roll för 

intresse samt elevernas svar i enkäten. I utformandet av intervjuguiden bestämdes att frågorna 

skulle ställas öppna och efter en kortare introduktion med lite bakgrundsfrågor behandlades ämne. 

Där fick eleverna berätta vilka ämnesområden de hade jobbat med under de olika biologikurserna. 

Eleverna fick sedan frågan om något ämnesområde upplevts som intressant eller ointressant och 

varför. Ämne behandlades först så att frågor om aktivitetsnivå och kontext kunde ställas i relation 

till vilka ämnesområden de har behandlat. Detta eftersom en aktivitetsnivå eller en kontext alltid 

har ett ämnesområde kopplat till dem. Delen elevernas svar i enkäten behandlar den specifika 

elevens svar i sin enkät och är därför unik för varje intervju.  

4.2.3 Intervjuanalys 

Efter att intervjuerna genomförts lyssnades de igenom två gånger, under avlyssningarna fördes 

anteckningar med tidsangivelser på sådant som var relevant för studien alltså sådant som ansågs 

tillhöra någon av de ovan nämnda kategorierna, därefter transkriberades dessa. Hela intervjuerna 

har alltså inte transkriberats, detta i enlighet med Bryman (2011) som hävdar att det är ingen större 

idé att transkribera intervjumaterial som inte är relevant för studien. Vid sållningen har däremot 

allt material som inte absolut kunde uteslutas som irrelevant för studien transkriberats. Vid 

transkribering har också verbala tics som “ööh”, “osså”, “liksom” till viss del sållats bort där det har 

bedömts som för mycket. Detta kan vara nödvändigt för att bättre förstå innebörden av texten, 

det kan också vara bra då personer annars kan framstå som tröga för läsaren. Denna redigering 

har skett med stor försiktighet för att innebörden inte ska förändras (Bryman 2011).  

De transkriberade intervjuerna analyserades utifrån teorin med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. 

Denna analysform innebär ett sökande av bakomliggande teman i ett datamaterial, t.ex. 

nedtecknade intervjuer som i detta fall. Kodning av data utgör startpunkten för sökandet och 

möjliggör för det stora datamaterial som genererats från intervjuerna att brytas ner och sorteras 

in i kategorier. Varje kategori innehåller data som har likheter med varandra och kan även sorteras 



 

17 

 

in i underkategorier. Då denna studie undersöker vad eleverna upplever påverkar intresse lämpar 

sig denna analysform bra då den ger möjlighet att kategorisera och se likheter och skillnader mellan 

intervjuerna. Den lämpar sig också särskilt bra för studier som just ämnar öka förståelsen och 

generera ny kunskap kring ett fenomen (Bryman 2011). I denna studie används de kategorier 

presenterade i teorin ämne, aktivitetsnivå och kontext samt kategorien lärarens roll som i 

bakgrunden presenteras som central för resultaten i skolan. Analysen gick till genom att de 

transkriberade intervjuerna delades upp i stycken som behandlade en fråga. Därefter överströks 

de delar i stycket som tillhörde de olika kategorierna. Grönt för ämne, rött för aktivitetsnivåer, 

blått för kontexter och lila för lärare. Varje stycke reducerades sedan för att lyfta fram det 

väsentliga i innehållet utan att innebörden förändrades. Reduceringen bröts sedan ner till 

nyckelbegrepp (se figur 1). Därefter placerades stycket, reduceringen och nyckelbegreppen in i en 

tabell utifrån vilken kategori det tillhör. Kategorierna aktivitetsnivå och kontext har dessutom 

sorterats in i de tidigare identifierade underkategorierna utifrån de specifikationer som 

presenteras i tabell 3 och 4. T.ex. kategorin aktivitetsnivå och underkategorin receptiv. Varje 

intervju analyserades var för sig och därefter fördes samtliga genererade nyckelbegrepp från alla 

tre intervjuer in i en tabell efter kategori och underkategori. Varje stycke har kunnat placerats i 

flera kategorier ifall det har bedömts att det tillhör flera. Under analysen av intervjuerna har också 

stycken som liknar varandra analyserats igen, detta för att samtliga stycken ska bedömas på 

samma sätt. Elevernas svar presenteras i en tabell för varje kategori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Utdrag av ett stycke ur den kvalitativa innehållsanalysen. Grön understrykning innebär att texten tillhör 
kategorien Ämne medan röd understrykning att texten tillhör kategorien Aktivitetsnivå. 
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4.2.4 Exempel på analys 

I figur 1 syns ett exempel på hur kodningen har gått till i den kvalitativa innehållsanalysen. Eleven 

uttrycker att ämnesområdet genetik är intressantare än ekologi och evolution. Detta tycker hen då 

hen är intresserad av mikrobiologi som ämne och genetiken behandlar till stor del mikrobiologiska 

fenomen. Det erbjuder ”pilliga” saker att laborera med och det är en kognitiv utmaning för hen att 

förstå. Efter kategoriseringen har stycket, reduceringen och nyckelbegreppen sorteras in i de 

kategorier som berörs i en tabell. I detta fall ämne och aktivitetsnivå. I aktivitetsnivån har de 

sorterats in i underkategorierna modifiera ting och högre kognition.  

4.3 Avgränsningar 

Studien undersöker hur ämne, kontext, aktivitet och läraren påverkar vad elever tycker är 

intressant i biologi. Studien ämnar alltså inte undersöka hur någon annan faktor påverkar intresset 

för ett givet lärtillfälle. Då studien är i liten skala ämnar den inte att dra några generella slutsatser 

utan snarare beskriva hur några elever beskriver vad som skapar intresse i biologi på gymnasiet för 

dem. 

4.4 Forskningsetiska överväganden 

Det stora etiska övervägandet som görs i denna studie är att ha tillstånd och samtycke ifrån lärare 

och elever för att genomföra enkäten och intervjuerna. För studien hade det varit av intresse att 

fråga om elevernas betyg i Biologi 1-kursen för att se på samband med just nivå av intresse. Detta 

har dock av forskningsetiska överväganden valts bort då eleverna i enkäten kommer få chans att 

anmäla sin vilja för att delta i en intervju. Där kommer då namn och mail/telefonnummer att 

lämnas. På grund av den mänskliga faktorn då det alltid finns en risk att papper hamnar på 

villovägar så kommer inte frågan kring betyg att ställas. Dessutom har den tidigare forskningen 

redan fastslagit de akademiska resultatens fördelar som kommer med ökat intresse. I studien 

nämns heller inga namn på respondenter eller görs någon skillnad mellan respondenterna de 

benämns alltid med t.ex. ”en elev uttryckte”. Detta görs för att inte riskera för respondenterna att 

identifieras av lärare och klasskamrater. Studien kommer också att följa de forskningsetiska kraven 

om; (1) information, (2) samtycke, (3) konfidentialitet och (4) nyttjande som presenteras i Bryman 

(2011). 
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Figur 2. Medelvärden och standardavvikelse som visar hur intressant de tre övergripande områdena 
i det centrala innehållet; Ekologi, Genetik och Evolution har skattats. 

5. Resultat 

5.1 Enkätstudien 

Först kommer studiens resultat presenteras utifrån de övergripande områdena i centrala 

innehållet därefter för de 13 centrala innehållspunkterna. 

5.1.1 Skillnader mellan de tre övergripande områdena i det centrala innehållet för 

skolämnet biologi 

 

 

I figur 2 syns att Ekologi inte har skattats lika intressant som de andra två övergripande områdena 

Genetik och Evolution i det centrala innehållet. Inga större skillnader kan dock ses mellan Genetik 

och Evolution. Av de 121 eleverna var det 102 som anser att biologiämnet är intressant, alltså har 

skattat mellan 4–6 på frågan hur intressant de upplever skolämnet biologi (se bilaga 1). Antalet 

elever som har skolämnet biologi som ointressant i samma fråga är 19 stycken, de har alltså skattat 

mellan 1–3.  Om man delar upp eleverna efter kategorierna intresserade och ointresserade för 

skolämnet biologi syns samma trend i empirin. Förhållandet mellan de tre övergripande områdena 

är alltså det samma. Ekologi skattas mindre intressant av båda grupperna medan Genetik och 

Evolution skattas som lika intressanta. Bland de intresserade eleverna var medelvärdet för Ekologi 

3.84 medan det för Genetik var 4.54 och Evolution 4.45. Bland de ointresserade eleverna var 

medelvärdena; Ekologi: 2.77, Genetik: 3.65 och Evolution 3.51. I Båda grupperna skattas alltså 

ekologi med nästan 1 steg lägre.   
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Figur 3 visar hur intresset ser ut i de 6 olika klasserna. Klass 4 sticker ut, där skattas Ekologi lika 

högt som Genetik, och Evolution skattas ännu lite högre. Här anses alltså inte ekologi vara 

ointressantare än de andra två områdena. Detta visar att ekologi inte nödvändigtvis behöver anses 

som ointressant då eleverna i klass 4 anser att ekologi är intressant. 

5.1.2 Skillnader i de 13 centrala ämnespunkterna 

Figur 4 presenterar alla de ämnespunkter ur centrala innehållet som eleverna har uppskattat sitt 

intresse för. Medelvärdet för alla ämnespunkter sammanlagt är 4,15. Fem av ämnespunkterna 

sticker ut och får medelvärden över 4,5. Två av dessa ämnen ingår i det övergripande centrala 

innehållsområdet Genetik medan tre av dem ingår i centrala innehållsområdet Evolution.  

Figur 4 visar också att två av ämnespunkterna (Ekosystemens struktur och dynamik. Energiflöden 

och kretslopp av materia samt ekosystemtjänster och Populationers storlek, samhällens 

artrikedom och artsammansättning samt faktorer som påverkar detta) som båda tillhör centrala 

innehållsområdet Ekologi hamnar under 3,5 och blir därmed de två ämnespunkterna som graderas 

som mindre intressanta. 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5 6

Ekologi Genetik Evolution

Figur 3. Medelvärden och standardavvikelse som visar hur intressant de tre övergripande områdena 
i det centrala innehållet; Ekologi, Genetik och evolution har skattats av varje klass. Klass 1,2,3 är 
från skola 1. Klass 4 från skola 2 och klass 5,6 från skola 3 
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Som indikeras av standardavvikelsestaplarna i diagrammen är inte de data som presenterats 

statistiskt signifikanta. Inga generella slutsatser kan alltså dras men resultatet visar ändå på en 

tendens till att Ekologi inte uppfattas som lika intressant bland de flesta elever. Figur 3 visar att det 

finns avvikelser från den tendensen. För att närmare undersöka vad dessa eventuella skillnader 

beror på presenteras resultatet från tre djupintervjuer med elever som fått komma till tals och 

utveckla sina åsikter om vad som skapar intresse för skolämnet biologi.  

5.2 Intervjustudien 

Här nedan kommer resultatet av intervjustudien att redovisas i fyra tabeller varsin för de tidigare 

presenterade kategorierna ämne, aktivitetsnivå, kontext och lärarens roll dessa kommer att följa 

det färgkodningsschema som tidigare presenterats i beskrivningen av analysen (se rubriksnivåerna 

4.2.3 och 4.2.4) 

Figur 4. Medelvärden och standardavvikelse som visar hur intressant varje ämnespunkt ur det centrala innehållet har skattats. 

1: Ekosystemens struktur och dynamik. Energiflöden och kretslopp av materia samt ekosystemtjänster  

2: Naturliga och av människan orsakade störningar i ekosystem med koppling till frågor om bärkraft och biologisk mångfald 

3: Populationers storlek, samhällens artrikedom och artsammansättning samt faktorer som påverkar detta. 

4: Ekologiskt hållbar utveckling lokalt och globalt samt olika sätt att bidra till detta. 

5: Eukaryota och prokaryota cellers egenskaper och funktion 

6: Arvsmassans uppbyggnad samt ärftlighetens lagar och mekanismer. Celldelning, dna-replikation och mutationer 

7: Genernas uttryck. Proteinsyntes, monogena och polygena egenskaper, arv och miljö 

8: Genetikens användningsområden. Möjligheter, risker och etiska frågor 

9: Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst och utveckling 

10: Biologins idéhistoria med tyngdpunkt på evolutionen 

11: Släktträd och principer för indelning av organismvärlden. Organismernas huvudgrupper och evolutionära historia 

12: Organismers beteende samt beteendets betydelse för överlevnad och reproduktiv framgång 

13: Evolutionens mekanismer, till exempel naturligt urval och sexuell selektion samt deras betydelse för artbildning 
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5.2.1 Ämne 

Tabell 6 visar att svaren i intervjustudien varierar mellan eleverna kring vilka ämnesområden som 

uttrycks vara intressanta och vilka som uttrycks som mindre intressanta ämnesområden.   

Tabell 6. Identifierade ämnesområden som uttrycks vara positiva eller negativa för upplevt intresse 

 

Mikrobiologi har både uttryckts vara mindre intressant och som något som nästan alltid är 

intressant. ”För mig är det som gör det intressant oftast den mikrobiologiska delen i det. För det 

jag nämner som jag tycker är intressant där ingår oftast mikrobiologi.” En annan elev anser att det 

är mer intressant att arbeta med frågor som rör naturen och ekosystem medan det är mindre 

intressant att prata om mikrobiologi.  

Två av respondenterna har uttryckt att de inte tycker cellen är särskilt intressant. Den ena uttrycker 

detta med att celler har det redan pratats om ändå från mellanstadiet och att det inte blir något 

nytt. Den andra uttrycker det snarare som att cellen bara är massa organeller och begrepp.  

Intervjuerna har inte visat på några fördjupande insikter kring vilka ämnesområden som är mer 

eller mindre intressanta fokus har istället handlat om intressanta aktivitetsnivåer och kontexter.  

5.2.2 Aktivitetsnivå 

I tabell 7 redovisas resultatet för hur eleverna har uttryckt att de olika aktivitetsnivåerna påverkar 

hur intressant ett lärtillfälle upplevs. Generellt visar tabell 7 att den receptiva aktivitetsnivån 

rymmer fler negativa faktorer medan de övriga kategorierna omtalas mer positivt för intresse. Ett 

ämnesområde blir således intressantare med en aktivitetsnivå över den receptiva. 

 

 

 

 

 

 

Sammanställning intervjuer 
Ämnesområden som uttrycks 
positiva för intresse 

Ämnesområden som uttrycks 
negativa för intresse 

ÄMNE 
  
  
  
  
  
  

Immunsystemet Celler 

Kretslopp Mikrobiologi 

Ekologi Släktträd 

Djur och växter Ekologi 

Livets uppkomst   

Mikrobiologi   

Genetik   
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Tabell 7. Identifierade affektiva faktorer rörande aktivitetsnivå som uttrycks positiva eller negativa för upplevt intresse 

 

Receptiv  

Samtliga elever uttrycker att den receptiva nivån är det man vanligen arbetar med. Den kan vara 

intressant ifall ämnet eller kontexten är intressant. Däremot är det ofta tråkigt att sitta på 

genomgångar hela lektionerna och det hela upplevs upprepande med för lite variation.    

Tabell 7 visar att det uttrycks inte utmanande att arbeta för mycket på en receptiv nivå och att det 

påverkar intressegraden så att det blir mindre intressant. Detta har uttryckts av samtliga elever. Så 

här svarar en elev på frågan ifall det finns något hen vill tilläga angående intresse i slutet på 

intervjun (notera att detta uttalande kom efter det att intervjuledaren och eleven diskuterat de 

olika aktivitetsnivåerna tidigare under intervjun); ”Alltså jag tror du har hjälp mig att förstå lite 

varför, för det jag har känt i alla fall senaste tiden är att mitt intresse har svalnat lite kring 

skolarbetet i biologi. Det är nog mest för att vi har jobbat så mycket receptivt, det blir så enahanda 

att bara jobba på ett sätt. Jag pratade faktiskt nu bara för några dagar sen med min pappa om att 

jag börjar bli lite less på biologilektionerna för att det bara är samma sak. Det är säkert för att vi 

bara jobbar på ett sätt, jag känner i alla fall att man skulle gärna vilja jobba på en högre nivå än vad 

vi får göra, nu blir det mest bara korvstoppning liksom.” 

Sammanställning 
intervjuer 

Affektiva faktorer som uttrycks 
positiva för intresse 

Affektiva faktorer som 
uttrycks negativa för 
intresse 

Aktivitetsnivå     

Receptiv 
  
  
  

Beroende på ämnesområde  

Inte utmanande (banka 
in massa ord, 
korvstoppning) 

  Långa genomgångar 

  Tråkigt 

  För vanligt (inget nytt) 

Modifiera ting 
  
  
  

Roligt   

Spännande   

Göra något   

Pilligt   

Högre kognition 
  
  
  
  

Utmanande 
Får svårt (hänger inte 
med) 

Lära sig mer (djupare, komplext)   

Känna sig duktigt/smart   

Roligt,    

Utvärderande 
  
  
  

Spännande (detektiv)   

Utmanande   

Komplext (se flera perspektiv)   
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Andra intervjuade elever har uttryckt sig liknande och sagt att det bl.a. var tråkigt att jobba med 

släktträd för att det bara var fakta och hen kunde kolla upp svaren på nätet. En elev uttryckte att 

det ofta känns som att de försöker lära sig ett språk och att det blir ointressant då det upplevs som 

att de bara försöker ”banka in ord”. 

Modifiera ting 

Angående modifiera ting har det ofta jämställts med att göra laborationer och exkursioner. 

Samtliga elever har också uttryckt att de tycker om att göra laborationer. Alla intervjuade har 

uttryckt att det är roligt. Att det är roligt säger eleverna också påverkar intresset. På frågan om en 

laboration förutom att vara rolig även var intressant uttrycker en elev såhär; ”ja ja ja, men det 

skapar väl mer intresse när de blir roligare, sen så får man jobba med olika metoder vilket är både 

lärorikt och intressant” 

En elev beskriver att hen älskar att göra laborationer då man får se något på riktigt och att det alltid 

är intressant. Att titta i mikroskop är särskilt intressant då eleven inte fått göra det så mycket. 

Eleven berättade att det upplevdes intressant den gången de tittade på egna celler eftersom det 

kändes spännande. Hen uttrycker också att hen kommer ihåg kunskapen bättre när de får laborera. 

En intressant observation för denna studie är att samma elev som tidigare tyckte att cellen som 

ämnesområde var ointressant anser att titta i mikroskop på celler från kinden och att få odla 

bakterier var intressant. Något som indikerar att aktivitetsnivån kan påverka hur intressant ett 

ämnesområde framstår. Det sägs även av två av eleverna att laborationer gör det intressantare 

bara för att man får göra något. Det upplevs som intressantare än alternativet att sitta och lyssna 

på en genomgång och skriva hela lektionen. En elev har också sagt att det pilliga arbetet gör det 

intressant detta är samma elev som uttryckt att ämnesområdet mikrobiologi är intressant.  

Högre kognition  

Att arbeta på aktivitetsnivån högre kognition nämns av alla eleverna i samband med att de får 

applicera tidigare kunskaper på något nytt eller då man får tänka utöver faktanivån, ofta med 

problemlösning. I tabell 7 syns att arbeta med att lära sig djupare, mer utmanande och att arbeta 

på ett sätt som ger en känsla av att få känna sig smart uttryckts generera intresse. Samtliga 

eleverna uttrycker att de ur intressesynpunkt vill jobba mer på en högre kognitionsnivå än vad de 

nu får göra i biologiämnet. ”Om jag tänker tillbaka på hur vi arbetade i grundskolan så jobbade vi 

mer med sånt och då var det intressantare.  Man fick, man kände att man fick vara lite smartare 

liksom, när man fick tänka lite utöver över faktan.” 

 På samma sätt som det upplevs ointressant att jobba på en mer basal faktanivå upplevs det som 

intressant när det blir en utmaning eller en djupare kunskap. Kunskapen får gärna anses som ny 

men bygga på tidigare kunskaper. En elev uttrycker detta såhär: ”Jag kan tycka att när man jobbar 
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med faktafrågor då har man ofta 20 frågor och då vill man som bara sitta och göra igenom dem. 

När man ska sitta och mer diskutera så blir de mer ingående och då blir som intressantare på det 

sättet”. 

Utvärderande 

Den utvärderande aktivitetsnivån omtalas ofta på samma sätt som högre kognition, den skapar 

mer utmaning vilket gör ämnesområdet intressantare. Ofta handlar det om att diskutera och ta 

ställning detta kan vara i samband med laborationer där de krävs att resultaten utvärderas men 

även i samband kring problemlösning. I problemlösning uttrycks det dels som intressant i 

kontexten att det är något viktigt eller något utan ett rätt och fel, dels aktiviteten i sig upplevs som 

komplex och att man behöver se flera perspektiv vilket gör den intressant. 

Tabell 7 visar att känslan spännande på denna nivå genererar intresse, detta har nämnts av två av 

eleverna i samband med att de har gjort laborationer där eleverna behöver utvärdera sina resultat 

för att komma fram till svaret på en fråga. Alltså mer öppna laborationer med högre frihetsgrad. 

Båda eleverna har uttryckt att de fått känna sig som detektiver. En elev då de gjort en laboration 

kring blodgrupper och de skulle lista ut vem som var mördaren. Den andre i samband med en 

bakterieodlingslaboration. 

 ”När vi skulle odla bakterier, då fick man några bakterier som vi kände till och så fick man ett 

 okänt prov. Då fick man ju lite såhär diskutera lite vilken man trodde de var, och vi hade ett 

 prov som inte började växa och då fick man diskutera lite sånt, varför de inte växt och så. Det 

 tyckte jag var intressant. 

 Intervjuledare: vad var det som du tyckte var intressant?  

 Elev: Att man fick vara lite detektiver, de var som spännande. ” 

Ett liknande svar kommer från den tredje eleven men här omnämns det inte som intressant då det 

är spännande utan istället för att det är roligt att jämföra olika slutsatser något som de gjort i 

seminarium kring en laboration.  

Det verkar som att en aktivitetsnivå över den receptiva leder till ökat intresse. Laborationer som 

är på en högre aktivitetsnivå med en högre frihetsgrad än att bara att följa instruktioner t.ex. då 

eleverna får känna sig som detektiver upplevs som mer intressanta.    

5.2.3 Kontext 

De faktorer som presenteras i tabell 8 är olika till karaktären, t.ex. är meningsfullt av affektiv 

karaktär där känslan av meningsfullhet kan göra att något upplevs som intressant. Faktorn 

sjukdomar är istället av mer ämneskaraktär där det är kontexten hur bakterier orsakar sjukdomar 



 

26 

 

i kroppen som genererar intressen. Hur kontexten skapar intresse beror förmodligen på vilket grad 

av intresse en person befinner sig på 

Tabell 8. Iidentifierade faktorer rörande kontext som uttrycks positiva eller negativa för upplevt intresse 

Sammanställning 
intervjuer 

Faktorer som uttrycks positiva 
för intresse 

Faktorer som uttrycks negativa för 
intresse 

Kontext   

Kunskap om begrepp, 
modeller och förståelse 
för hur dessa utvecklas 
 

Relevant Irrelevant 

Meningsfullt för att förstå sin 
omvärld Lära sig ett språk 

Sjukdomar  
Kroppen som ett samhälle  

Förmåga att analysera, 
söka svar och reflektera 
över metoder och resultat 

Relevant för framtida utbildning  
Meningsskapande till experiment  
Värdera resultat  

Förmåga att planera, 
genomföra och tolka 
experiment och 
observationer 

Göra på riktigt Tråkigt att skriva labbrapporter 

Relevant för framtida utbildning  

Kunskaper om biologins 
betydelse för individ och 
samhälle 
 
 
 

Viktigt/Meningsfullt (hur miljön, 
samhället påverkas, nu och i 
framtiden)  

Meningsskapande  

Intresseskapande  
Förmåga att använda 
kunskaper i biologi för att 
kommunicera och granska 
information 
 

Diskutera etiska frågor utan rätt 
och fel  

Lära andra  
 

Kunskap om begrepp, modeller och förståelse för hur dessa utvecklas 

Kunskap om begrepp, modeller och förståelse för hur dessa utvecklas var den vanligaste kontexten 

som eleverna uttrycker att de jobbar utifrån. I tabell 8 syns att den är intressant ifall eleverna kan 

se användning av begreppen och modellerna, eller ifall de upplevs som meningsfulla för att förstå 

omvärlden. ”Man måste ju kunna koppla det till världen på något sätt, det man lär sig, annars känns 

det ju meningslöst”  

En elev uttrycker att immunsystemet är intressant för att hen funderar på att utbilda sig till läkare, 

det finns alltså en användning för kunskapen, den blir relevant och det gör lärtillfället intressant. 

Hen tycker också att beskriva kampen mellan patogener och immunceller som ett krig i kroppen 

gör att det blir intressant. Att göra liknelser beskrivs som intresseskapande då det blir lättare att 

förstå ett fenomen.    
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Samtliga elever upplever att när de arbetar med kontexten Kunskap om begrepp, modeller och 

förståelse för hur dessa utvecklas framgår inte alltid relevansen och att det gör att lärtillfället 

upplevs som ointressant. En elev beskriver att det ofta lämnas upp till dem själva att göra 

kopplingen till vad kunskapen kan användas till och att det gör den mindre intressant. ”[…] nu är 

det bara en kunskap som vi fått och det känns lite som att det är lämnat till en själv att kunna 

koppla det till verkligheten, de [lärarna] har inte gått igenom och liksom sagt att det kan vi se här 

och där eller sånt […]” 

Att inte ha nytta av kunskapen är en återkommande faktor som nämns bidra till ointresse. En elev 

uttrycker angående Biologins idéhistoria med tyngdpunkt på evolutionen som hen hade skattat 

som ointressant i enkätundersökningen att; ”Det känns lite som att de kan man ha nytta av i På 

Spåret [Tv-programmet], men det känns som att jag inte kan använda det idag.” 

Förmåga att analysera, söka svar och reflektera över metoder och resultat 

Kontexten Förmåga att analysera, söka svar och reflektera över metoder och resultat har eleverna 

uttryckt att de inte så ofta har arbetat med, i alla fall inte tydligt uttalat. I tabell 7 syns att en elev 

uttrycker att det är denna kontext som ger mening till kontexten förmåga att planera, genomföra 

och tolka experiment och observationer genom att hen uttrycker; ”Alltså det ena är ju meningslöst 

utan det andra, det är ju tomt att jobba med att planera och utföra om man inte får analysera, då 

lär man sig ju inte jättemycket.”   

En elev har uttryckt att då hen i framtiden vill utbilda sig till mikrobiolog tycker hen det är intressant 

med denna kontext då hen tycker det är intressant att reflektera över metoder och resultat. 

Tidigare har en annan elev uttryckt att det var intressant att lära sig om immunsystemet då hen 

funderade på att utbilda sig till läkare. Sådant som alltså upplevs som användbart för framtida 

utbildning eller yrke blir intressant oberoende på vilken kontext ur ämnesplanen som den sätts in 

i.  

Förmåga att planera, genomföra och tolka experiment och observationer 

Eleverna anser inte att man särskilt ofta får planera egna experiment utan oftast har läraren 

bestämt och gjort en guide för hur man ska göra. Att genomföra experiment och observationer har 

eleverna däremot upplevt som intressanta. Två av eleverna uttrycker att det är intressant utifrån 

en kontext att de i framtiden kan ha nytta av det i sin utbildning.  

Att skriva laborationsrapporter har två av eleverna sagt att de inte tycker om då dessa är jobbiga 

och tråkiga och därav också ointressanta. ”Jag tycker det är jättejobbigt att skriva labbrapporter 

[…] det tycker jag är jättetråkigt.” En av eleverna som uttryckt att laborationsrapporter är 

ointressanta att skriva är samma elev som tidigare under intervjun framfört att det var intressant 

att på ett seminarium efteråt diskutera resultat av experiment. Detta indikerar att det är kontexten 



 

28 

 

att skriva laborationsrapport som är ointressant och inte aktivitetsnivån att utvärdera och 

diskutera experiment.   

Kunskaper om biologins betydelse för individ och samhälle 

Samtliga intervjuade elever är överens om att det är intressant att prata om biologi ur en 

samhällskontext då den upplevs som viktig och meningsfull.  

 ”Intervjuledare: Hur är det med den här kunskap om biologins betydelse för individ och 

 samhälle? 

 Elev: Det är ju en del av alla kurser, en viktig del av alla kurser. Men det är väl ungefär lika 

 mycket. Det är ju mer en inflikning i alla olika delar inom Biologi 1, 2 och Bioteknik. Det finns i 

 princip alltid en samhällskontext till det vi gör och det nämns varje gång under ett arbete. 

 Intervjuledare: Är det intressantare att prata om ämnet utifrån en sån kontext? 

 Elev: Oo ja, gud ja. […] att aldrig se nyttan med det man lär sig vore ju hemskt” 

För denna elev är alltså kontexten med biologins betydelse för individ och samhälle ett vanligt 

inslag i biologin och ett viktigt inslag där man får se nyttan för samhället med kunskapen. Att en 

samhällskontext är intressant återkommer senare då eleven får frågan ifall hen skulle tyckt det 

varit mer intressant att jobba med svampdjur, (något som hen beskriver som ointressant) om hen 

fått veta hur svampdjur används och kan användas för oss i samhället. ”Då hade det varit intressant 

för jag är intresserad av den samhälleliga kontexten i princip allt.” Svaret indikerar att en 

samhällskontext är intresseskapande för ämnen som annars inte upplevs intressanta. 

En annan elev beskriver vilka samband hen upplever som intressanta; ”Samband med miljö och 

såna där grejer de tycker jag är intressant. Det har ju lite med kretslopp att göra också. Jag bryr mig 

ju mycket om miljön och tycker det är viktigt liksom, de gör ju att de blir intressant att veta varför, 

de blir varmare på jorden och såna grejer.” Eleven visar att samband med miljön är i intressant för 

att hen värnar miljön det är därför intressant att veta hur vi människor påverkar miljön, genom 

t.ex. global uppvärmning men också att veta hur det går till. I intervjun nämner hen ofta att 

kretslopp är intressanta ur den bemärkelsen att de är viktiga för en hållbar utveckling.  

Förmåga att använda kunskaper i biologi för att kommunicera och granska information 

I tabell 8 framkommer att elever upplever det som intressant att använda denna förmåga till att 

läsa artiklar och diskutera frågor som inte har något rätt eller fel utan istället ofta bär på moraliska 

eller etiska aspekter. Samtliga elever har uttryckt sig liknande men dessvärre upplever de alla att 

det inte är särskilt ofta de får jobba på detta vis. Detta förklarar de med att det inte finns så många 

ämnen inom biologi som man ”kan” göra det.   
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 ”Intervjuledare: Om vi tittar på enkäten så har båda dessa, arv & miljö, och genetikens 

 användningsområde, risker, etiska aspekter fått max intresse. Vad är det då som gör att du 

 tycker det är så intressanta?  

 Elev: Då kan vi ju nämna det här, arv och miljö, etiska frågor, också det här med uppkomst och 

 utveckling. Allt har en samhällelig kontext i de delarna. Jag kan själv relatera till det och jag kan 

 placera det någonstans, men det är väldigt komplext och i vissa fall väldigt svårt också. Mycket 

 handlar om människors olika åsikter, det är en stor del av det också […] 

Eleven beskriver här hur något är intressant för att det har en samhällelig kontext som hen kan 

relatera till, dessa ämnesområden upplevs också som intressanta då det är svåra, alltså utmanande 

och på så vis kräver en högre aktivitetsnivå. Hen beskriver vidare att det är intressant då det 

handlar om människors olika åsikter och att det är intressant att det just inte finns något rätt eller 

fel. Eleven berättar också att hen upplevde det som intressant då de fick läsa flera artiklar om livets 

uppkomst och diskutera detta. Att alltså jobba med frågor med flera svar där man måste använda 

sin kunskap om biologin som man har gör att ett ämnesområde blir mer intressant. 

Rörande resultatet kring kontexterna verkar de flesta kontexter kunna upplevas intressanta. Den 

som ibland beskrivs som ointressant är Kunskap om begrepp, modeller och förståelse för hur dessa 

utvecklas. Detta beror på att denna kontext inte alltid känns som relevant. Annars återkommer 

ofta samma förklaringar att något är viktigt eller meningsfullt och därmed blir det intressant.  

 

5.2.4 Lärare 

I intervjuerna lyftes frågan hur läraren gjorde för att skapa intresse, det framkom att olika lärare 

var olika bra på att skapa intresse och att det ofta hängde ihop med hur bra eleverna upplevde att 

en lärare var.  

Tabell 9.  Identifierade faktorer rörande läraren som uttrycks positivt eller negativt för upplevt intresse 

 

Något som nämnts av samtliga elever och som syns i tabell 9 är vikten av att en lärare är 

strukturerad för att intresse ska uppstå. En elev resonerar kring varför en av lärarna skapar ett 

Sammanställning 
intervjuer 

Faktorer som uttrycks positiva 
för intresse 

Faktorer som uttrycks negativa för 
intresse 

Lärare 
  
  
  
  

Strukturerad Ostrukturerad 

Förklara nyttan med kunskapen Ej förklara nyttan med kunskapen 

Variation Långa genomgångar 

Ämneskunnig Gör det för svårt, så man ej förstår 

Skapar utmaning   
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högre intresse framför en annan; ”För att hon är så strukturerad och för att hon verkligen vet vad 

hon pratar om. Att få ett så pass strukturerat sätt att se biologi på är för mig intresseväckande 

eftersom det finns så många ämnen som det inte går att få något strukturerat.” Eleven beskriver 

två lärare som passionerade i sin undervisning. Men i den enas fall förefaller det bli virrigt och 

ostrukturerat medan det i den andres blir strukturerat och därmed mer intressant. 

Ämneskunskaperna hos den ena bedöms också som bättre än den andres och det verkar också ha 

en viss effekt för intresset. Brist på struktur påverkar intresset negativt och två elever känner att 

det blir svårt att hänga med när läraren svävar iväg på ett sidospår. Fokus tappas och med det så 

minskar intresset.  

Vidare uttrycker elever att lärare som varierar undervisningsmetod och inte bara föreläser skapar 

förutsättningar för att göra innehållet intressantare. En lärare som förklarar nyttan med kunskapen 

och lyfter fram flera perspektiv gör att ämnesområdet upplevs som meningsfullt.  
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6. Diskussion 

Diskussionen kommer först att följa frågeställningarna för studien, dessa kommer diskuteras 

utifrån resultatet, teorin och den tidigare forskning som finns presenterad i bakgrunden. Därefter 

kommer de slutsatser som studien kan dra att presenteras slutligen kommer en metoddiskussion 

och förslag till vidare forskning att presenteras.  

6.1 Hur intressant upplever eleverna det centrala innehållet i Biologi 1? 

De flesta av ämnespunkterna ur det centrala innehållet i Biologi 1 skattas som intressanta, förutom 

(1) Ekosystemens struktur och dynamik, Energiflöden och kretslopp av materia samt 

ekosystemtjänster, (2) Populationers storlek, samhällens artrikedom och artsammansättning samt 

faktorer som påverkar detta. Dessa två delområden hör till det centrala innehållet Ekologi. Detta 

hör samman med tendensen att ekologi genererar mindre intresse hos eleverna än genetik och 

evolution. Vad detta beror på kan inte förklaras utifrån de data som samlats in i enkäten, men det 

stämmer bra överens med den tidigare forskningen från bl.a. ROSE-studierna (Sjøberg & Schreiner 

2010) och de som presenteras av Uitto (2014), nämligen att ämnen som behandlar 

människokroppen och som upplevs av eleverna som något de kan ha nytta av också blir 

intressanta. Uitto (2014) finner att just växtfysiologi och ekologi framstår som mindre intressanta. 

Att energiflöden och kretslopp av materia inte intresserar elever beror förmodligen på att de inte 

kan se nyttan av kunskapen. ROSE-studierna visar oss också att i länder där fler människor försörjer 

sig på jordbruk skattas ämnen relaterade till växtfysiologi och ekologi som mer intressanta. Det är 

därför inte så konstigt att dessa skattas lägre i enkäten, då det i Sverige idag finns få som försörjer 

sig på jordbruk. Detta gäller givetvis inte för alla och precis som vi kan se i en av intervjuerna 

omnämns just kretslopp som något intressant, detta då eleven bryr sig om miljön och förstår därför 

användningsområdet med kretslopp för att bygga en hållbar värld.  

Det har också framkommit vissa antydningar till att exkursioner inte skulle vara lika intressanta 

som andra typer av laborationer. Detta då exkursioner inte upplevs som något eleverna skulle ha 

nytta av senare eller att de har samma ”wow”-faktor som andra laborationer. En elev beskriver 

t.ex. att det är mer intressant att titta i mikroskop än det var att ta vattenprover i en sjö då det 

upplevdes som mer spännande att titta i mikroskop. Däremot beskrevs vattenproverna vid sjön 

som det roligaste de gjorde i Biologi 1. Här blir det klart att roligt inte alltid innebär intressant, men 

som en annan elev sa, blir det mer intressant om det också är roligt.   

I figur 4 framgår att klass 4 utmärker sig genom att ekologi där skattades lika intressant som 

evolution och genetik. Detta kan givetvis vara en slump, men i den intervju som genomfördes med 

en elev ur denna klass framgick att läraren har ett uttalat intresse för just ekologi. Detta har läraren 
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varit öppen med inför eleverna och definierat som det intressantaste övergripande området. 

Vilken roll detta har spelat är svårt att säga men i tabell 9 framgår att en lärare med stor sannolikhet 

kan påverka elevernas upplevda intresse, inte minst genom vilken kontext och vilken aktivitet som 

den väljer för ett lärtillfälle men också hur strukturerad och även ämneskunnig läraren är på ett 

område.  

6.2 Hur påverkar ämne, kontext, aktivitet och läraren vad elever upplever som 

intressant i biologi? 

Ämne 

Resultatet av intervjustudierna tyder på att ett ämnesområde som en elev har ett individuellt 

intresse för, gör att aktivitet eller kontext som det ämnesområde sätts i spelar mindre roll. Som 

exempel kan nämnas den elev som jag uppfattar har ett välutvecklat individuellt intresse för 

mikrobiologi, hen planerar att utbilda sig till mikrobiolog vilket därmed stämmer bra överens med 

den fasen av intresse. Eleven beskriver att det var lika intressant att jobba med oljefixerande 

bakterier som de utförde laborationer kring och hur de kan användas vid oljeutsläpp, som det var 

att i Biologi 1 gå igenom generellt hur bakterier fungerade. De oljefixerande bakterierna eleven 

stötte på i Bioteknik och den generella modellen av en bakterie från Biologi 1 presenteras med 

olika kontexter och olika aktivitetsnivåer men ändå anses de båda som intressanta. Detta stämmer 

överens med det Schiefele (1991) beskriver, nämligen att en högre grad av intresse motiverar 

eleven att försöka förstå meningen med en text och att söka informationen utanför ifall eleven 

inte förstår. Det behövs alltså ingen högre aktivitetsnivå eller särskild kontext för att det ska 

uppfattas som värt att lära sig, elever som har ett intresse kan skapa relevans själva. Om en elev 

istället inte är ämnesintresserad och läraren lämnar det upp till eleven att själv finna mening med 

ämnesområdet, finns risk att eleven inte kommer finna lärtillfället intressant, vilket skulle kunna 

leda till att eleven går miste om alla de fördelar som intresse för med sig. Krapp & Prenzel (2011) 

samt Lipstein & Renninger (2007) menar att intresse leder till ökat metakognitivt tänkande och på 

så vis också till en högre förståelse, samt att det blir lättare för eleven att placera sig i den proximala 

utvecklingszonen. Schiefele (1991) påstår dessutom att förutom de högre akademiska resultaten 

skapar intresse också ökad kreativitet, lustfylldhet och koncentration. En av eleverna i intervjun 

beskriver att det ofta blir lämnat till eleverna själva att förstå relevansen med något och att 

intresset minskar när man inte får förklarat för sig varför något är relevant. 

Aktivitetsnivå 

Aktivitetsnivån spelar en tydlig roll för det upplevda intresset. Flera elever beskriver att de finner 

det mer intressant med en högre aktivitetsnivå. En högre aktivitetsnivå sätts ofta i ett samband 

med att man får känna sig smart eller duktig när en uppgift har lösts. Den positiva känslan hör 
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samman med tidigare forskning om de emotionella delarna som intresse ger (t.ex. Schiefele 1991, 

Lipstein & Renninger 2007). Den elev som bedöms ha ett välutvecklat individuellt intresse för 

mikrobiologi säger också i intervjun hur hen efter skolan har varit i skogen och grävt fram rötter 

från trädsläktet al för att komma åt de kvävefixerande bakterierna som lever i symbios med trädet. 

Detta har hen gjort för en laboration de skulle göra i biologikursen. När hen beskriver detta 

framkommer detta inte alls som en stor ansträngning att ha gjort utan det framställdes istället som 

intressant och roligt. Hens upplevelse stämmer väl med det Lipstein & Renninger (2007) kommer 

fram till, att elever som har ett välutvecklat individuellt intresse inte alls ansåg att det krävdes lika 

stor ansträngning för att genomföra en uppgift trots att de lade ner mycket tid på den. Lippstein & 

Renninger menar att elever som har en lägre intressegrad istället kan uppfatta det precis tvärtom, 

att det krävs en stor ansträngning trots en liten tidsmässig insats. Det är troligt att tänka sig att en 

elev som inte var lika intresserad skulle tycka att uppgiften att gräva fram rötter var mer 

ansträngande och tidskrävande. Ett annat exempel ur intervjuerna är det faktum att 

laborationsrapporter upplevs som jobbiga och tråkiga, detta skulle kunna bero på att de anses som 

ointressanta och därför kännas ansträngande och tidskrävande. Även på aktivitetsnivån ser vi alltså 

att beroende på vilken fas av intresse en elev befinner sig i kommer spela stor roll för hur intressant 

ett lärtillfälle uppfattas.  

Stora likheter med de faktorer viktiga för intresse som Bergin (1999) har kommit fram till, återfinns 

i intervjustudierna i detta arbete. Bergin (1999) slår fast att undervisningen bör varieras och 

upplevas som någonting nytt för eleverna om det ska bli intressant. Bergin menar att allt för 

upprepande arbete kommer leda till ointresse. Detta har framkommit i intervjuerna och eleverna 

upplever att de jobbar allt för mycket på en receptiv nivå och framförallt med föreläsningar som 

läraren har. En elev skriver bl.a. att det känns väldigt enahanda att jobba mycket på en receptiv 

nivå, så pass att hen håller på att tappa sitt intresse för skolämnet biologi. Samtidigt redovisar 

intervjupersonerna en förståelse för behovet att jobba på en receptiv nivå med bl.a. föreläsningar 

och säger att det ofta kan vara nödvändigt i samband med att man gör en laboration, men att sitta 

still en hel lektion och skriva är tråkigt och ointressant. Oskarsson (2011) beskriver att just 

föreläsningar och läsning i kursbok uppfattas som just ointressant. Samtliga intervjuade beskriver 

att experiment är intressanta då de är spännande, roliga och att man får göra något. Detta 

stämmer med resultaten i både Bergin (1999) och Oskarsson (2011) som uttrycker att just ”hands 

on”-aktiviteter upplevs som intressanta av eleverna. Intervjustudien tillsammans med tidigare 

forskning tyder på att aktivitetsnivån kan påverka det upplevda intresset. Det är då viktigt att nivån 

får variera mellan och under lektionerna och att den receptiva delen bör ta en mindre plats än den 

gör för de intervjuade eleverna nu.  
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Vad det beror på att lärare fokuserar så mycket på föreläsningar är svårt att säga. Tidsbrist skulle 

kunna vara en faktor, många lärare uttrycker att de ej har tillräckligt med tid för att förbereda och 

efterbearbeta lektioner (Lärarförbundet 2013). Det tar t.ex. längre tid att förbereda en laboration 

eller skapa bra högre kognitiva uppgifter kring ett ämnesområde än vad det tar att planera för att 

gå in och föreläsa. En annan faktor som kan inverka är att lärarna gör på samma vis som de själva 

har blivit undervisade.  

Kontext 

Kontexten har lyfts i intervjuerna att vara av största vikt när det kommer till att väcka och behålla 

intresse hos eleverna. Eleverna finner att kontexten måste upplevas relevant för att intresse ska 

väckas. Däremot kan det vara relevant på olika sätt, det kan t.ex. vara meningsfullt eller viktigt. 

Även laborationer behöver ha en kontext för att uppfattas som intressanta. En elev uttrycker att 

om man inte får dra slutsatser från en laboration är den ju meningslös. En annan uttrycker att kolla 

i mikroskop var intressant då de tittade på sina egna celler. Det var alltså relevant då det var något 

som var väldigt nära individen själv. Om kontexten är personlig, samhällsanknuten eller mer knuten 

till vardagen kring eleverna spelar mindre roll så länge som den uppfattas som meningsfull. Här 

bör poängteras att viss empiri i denna studie tyder på att det kan vara lättare att de samhälleliga 

kontexterna uppfattas meningsfulla. En elev uttrycker detta i intervjun när hen berättar att det är 

viktigt att värmen fungerar i sitt hus men det är ändå inte särskilt intressant. De oljefixerande 

bakterierna var däremot viktiga för att vi kan ha nytta av dem vid oljespill och därav blir det 

intressant. Tidigare forskning menar att just en kontext om den egna människokroppen eller en 

samhälleligkontext upplevs intressant (bl.a. Häussler & Hoffman 2000, Sjøberg & Schreiner 2010, 

Uitto 2014). 

I de fyra faserna av intresse presenterade av Hidi & Renninger (2006) framgår att för ett 

Underhållet situationellt intresse krävs en känsla av meningsfullhet och personligt engagemang. 

Personliga engagemang syns tydligt i kontexten, Förmåga att använda kunskaper i biologi för att 

kommunicera och granska information eleverna beskriver det som intressant att diskutera etiska 

frågor och ta ställning. En elev säger att det är intressant då det kommer så nära en själv och att 

det inte finns rätt och fel. Bergin (1999) lyfter den sociala interaktionen som viktig för att skapa 

intresse. Ifall ett ämne inte upplevs som relevant har redan diskuterats i frågan kring hur ämne 

påverkar intresse men det tål att nämnas igen att ifall en elev inte finner ett lärtillfälle som relevant 

kommer det vara svårt för eleven att utveckla ett intresse. Det är möjligt att ett Triggat situationellt 

intresse skulle kunna uppstå då det kategoriseras av kortsiktiga förändringar i affektion och 

kognition men för att det senare ska kunna övergå till ett Underhållet situationellt intresse krävs 

alltså en känsla av meningsfullhet eller personligt engagemang. 
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6.3 Slutsats 

Häussler (1987) och Häussler och Hoffman (2000) har i sina tyska forskningsstudier kommit fram 

till att i fysik svarar ämne, aktivitetsnivå och kontext för 60% av det totalt upplevda intresset hos 

eleverna. Ämne svarar för 1/5 av de 60%, 1/5 beror på aktivitetsnivån och 3/5 av kontexten. I 

denna studie har inga kvantitativa mått använts, istället har fokus legat på hur de tre aspekterna 

faktiskt påverkar intresset mer kvalitativt. Därmed inte uteslutet att det Häussler och Häussler & 

Hoffman funnit även skulle vara sant för biologi. Det finns mycket som tyder på det. Bl.a. i tidigare 

forskning (Uitto 2014, Sjöberg och Schreiner 2010) betonas just kontexten som viktigt då det är 

den som gör att det blir meningsfullt. Det blir också tydligt i den mer klassiska intresseforskningen 

där det är viktigt med kontexten för att ett Underhållet situationellt intresse ska uppstå. Denna 

grad av intresse är det som en lärare under ett lärtillfälle kan hoppas att uppnå. Resultatet i denna 

studie tyder på att även belysa aktivitetsnivåns påverkan på intresset, något som också Oskarsson 

(2011) gör. Aktivitetsnivån beskrivs av de intervjuade som väldigt viktig för intresset. Att ständigt 

jobba på samma låga nivå är tråkigt och därmed ointressant. De högre nivåerna skapar utmaning 

och ger större belöning i form av att känna sig smart. Viktigt här är att det inte får bli för svårt, då 

sker istället det motsatta med att eleven känner sig dum och intresset minskar. Resultatet tyder 

på att aktivitetsnivån ska räknas som mer intresseskapande än ämnet. Här finns en möjlighet att 

det motsatta gäller för elever som inte är lika intresserade av biologi. De tre intervjuade eleverna 

i denna studie har alla något slags individuellt intresse för biologi och det kan vara en anledning till 

att de gärna vill jobba på en högre aktivitetsnivå. Tänker man sig en elev som inte har samma 

intresse för biologi är det möjligt att den inte vill ha en högre aktivitetsnivå. Detta hänger ihop med 

upplevd ansträngning som Lipstein & Rennigner (2007) lyfter som en faktor som påverkas av 

upplevt intresse. För elever med en lägre intressegrad är det möjligt att kontexten spelar större 

roll för upplevt intresse. Lipstein & Renninger (2007) undersöker hur elever som inte tycker om att 

skriva en uppsats kan tycka det är intressant ifall de får skriva om något de intresserar sig för, om 

kontexten alltså blir till något eleven är intresserad av, t.ex. dataspel eller fotboll. Samma fenomen 

kan appliceras i biologi, om eleverna kan koppla biologin till något område de är intresserade av 

kommer det att upplevas mer intressant. 

I intervjuerna har dessutom en del empiri om hur en lärare bör göra eller inte göra för att eleverna 

ska bli intresserade framkommit. Lärarna bör när de planerar variera aktivitetsnivå. När det 

kommer till kontext bör lärarna välja ett sammanhang som upplevs meningsfullt för eleverna och 

detta bör enligt intervjuerna också presenteras och förklaras för eleverna. Ämnet är svårare att 

variera, här är läraren mer låst av det centrala innehåll som enligt ämnesplanen ska presenteras. 

Dessutom är intresse för ett ämne väldigt subjektivt hos varje elev, något som Bergin (1999) också 

betonar. Utöver det framkommer i intervjuerna en del faktorer en bra lärare gör. En bra lärare är 
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strukturerad och kan presentera innehållet för eleverna på ett sätt som gör att de lätt kan 

tillgodogöra sig det.  En bra lärare undviker även att sväva ut för mycket och besitter dessutom 

goda ämneskunskaper. Det kan vara på så sätt att lärarna svarar för en del av de 40 % av genererat 

intresse som inte Häussler (1987) och Häussler & Hoffman (2000) kan förklara med sin modell av 

Ämne, Kontext och Aktivitet.    

Resultaten i denna studie tyder på att ämnesplanens utformning skulle kunna ändras för att 

eleverna skulle bli mer intresserade av skolämnet biologi. Kontexter kring samhället och tydlighet 

med att kunskapen ska belysas meningsfullt för eleverna borde vara mer centralt istället för 

kunskap om begrepp, modeller och teorier. Två av eleverna i intervjustudien har uppgett att den 

vanligaste motiveringen från lärare om varför de ska lära sig det som behandlas är för att det står 

i ämnesplanen. Dessutom borde den emotionella kontexten ha en fortsatt lika central roll i 

ämnesplanen för biologi på gymnasiet som den har i kursplanen för högstadiet. Schiefele (1991) 

har i sin forskning uttryckt att de affektiva aspekterna är viktiga för känslan efter ett lärtillfälle men 

också för intresset som i sig är viktigt för resultatet. I intervjuerna framkommer att eleverna tycker 

att det är intressant med den emotionella kontexten, där nämns bland annat etiska frågor. 

Dessutom är det enkelt att tänka sig att många ämnespunkter i det centrala innehållet för Biologi 

1 lämpar sig bra för en emotionell kontext. Däribland om hur livet på jorden har gått från encellig 

organism till all den diversitet vi ser idag eller i genetiken där mänskligheten idag har teknologi för 

att på gennivå gå in och ändra i arvsmassan på organismer. Häussler (1987) kommer likt denna 

studie fram till att en läroplan som låter elever lära sig ämnen genom aktiviteter och kontexter 

som upplevs meningsfulla är överlägsen en mer traditionell läroplan där faktakunskaper står i 

centrum. Oskarsson (2011) anser att svensk undervisning allt för ofta utgår från begrepp och 

teorier som inte knyter an till eleverna. Intresset är också, som vi tidigare sett, kopplat till de 

akademiska resultaten (Schiefele 1991, Lippstein & Renninger 2007, Krapp & Prenzel 2011). Att 

utforma ämnesplanen för att skapa mer intresse skulle kunna vara en del i lösningen för att lyfta 

resultaten och konkurrera med Finland, Japan, Singapore och de andra toppresterande länderna i 

internationella mätningar.  

6.4 Förslag till vidare forskning 

Det hade varit intressant att vidare studera innebörden av många av de begreppen som har 

framkommit i intervjuerna och deras koppling till intresse. Vad menar egentligen eleverna när de 

använder dessa begrepp? Diskussion är ett begrepp som kan ha olika innebörd. Många elever 

likställer nog en diskussion med att argumentera för sin sak snarare än ett samtal med syfte att 

lyfta fram för- och motargument och slutligen komma överens.  Relevant är ett annat begrepp som 

hade varit intressant att analysera djupare. Stuckey m.fl (2013) har gjort en analys av hur 
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begreppen relevant och intressant hör ihop. Han menar bl.a. att ROSE-studien likställer relevant 

med intressant, något som han kritiserar och säger att något kan vara relevant utan att vara 

intressant.  

Vidare studier där eleverna kontinuerligt får reflektera över hur intressant de tycker att ett 

lärtillfälle eller ett moment har varit skulle också behövas för att bättra på kunskapen kring vad 

som skapar intresse. Här skulle finnas större möjligheter till att vara precis med vad som var 

intressant och vad som var ointressant. 

6.5 Metoddiskussion 

Många forskare som studerar intresse har använt sig av enkätstudier för att undersöka vad elever 

finner intressant. Häussler (1987) och Häussler och Hoffman (2000) har gjort enorma enkätstudier 

med 8*8*4=256 enkätfrågor. Jag har valt att inte göra en stor enkätstudie då jag dels tycker att det 

inom forskningen saknas intervjustudier där eleverna själva får berätta om vad de upplever som 

intressant, dels också då allt för långa enkäter medför en risk för ”enkättrötthet” där respondenten 

tappar intresse eller inte orkar läsa igenom frågorna ordentligt (Bryman 2011).  

Analysen av intervjustudien var inte helt enkel. Ofta var kategoriseringen svår och kunde tolkas 

olika mellan tidpunkterna som analysen gjordes. Analysen fick därför göras om flera gånger för att 

säkerställa att den skulle bli så konsekvent som möjligt. Det hade varit önskvärt att ha en partner 

att diskutera kategoriseringen med hela tiden som den genomfördes. Det är också möjligt att 

analysen hade kunnat gå smidigare om planering av intervjuerna mer hade anpassats till den 

framtida analysen. Ibland fattades följdfrågor kring varför något har upplevts som intressant och 

en del av empirin har därför inte kunnat användas. Hela intervjuerna har ej transkriberats vilket 

innebär en risk för att visst material som är av vikt för studien kan ha missats (Bryman 2011).  

Det var svårt för eleverna i intervjun att minnas allt de gjort under biologikurserna. Därför har det 

som eleverna själva lyft använts. Det är mycket troligt att just det som eleverna lyft har varit särskilt 

intressant eller särskilt ointressant då detta förmodligen skulle minnas av eleverna bättre. Mycket 

av det som ligger som ett varken ointressant eller intressant har inte nämnts och mycket som är 

viktigt för intresse kan därför ha missats i intervjuerna.   

De intervjuade eleverna i denna studie har inte presenterats närmare med en sammanfattning om 

vad varje elev tyckte. Detta för att minimera risken för eleverna att bli identifierade av eventuella 

lärare som läser texten. 

I tabell 8 över identifierade faktorer rörande kontext är faktorerna av olika karaktär.  Både faktorer 

knutna till ett ämne t.ex. sjukdomar och faktorer knutna till känslor t.ex. meningsfullt ryms. Hur 

kontexten skapar intresse beror förmodligen på vilket grad av intresse en person befinner sig på. 
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En person som har ett välutvecklat situationellt intresse för ett ämnesområde (t.ex. mikrobiologi) 

kan med hjälp av att ett annat ämnesområde sätts i en kontext av det som hen intresserar sig för 

(hur bakterier gör att vi blir sjuka) göra det intressant. En person med en lägre intressenivå kan 

snarare behöva att kontexten sätts in i något som för hen upplevs som meningsfullt (t.ex. att hen 

ska bli läkare och det är därför meningsfullt att lära sig om immunförsvaret).      

   

Ämne, aktivitetsnivå och kontext som är centrala begrepp för denna studie kring intresse är nära 

sammankopplade med de tre didaktiska frågorna där ämne kan jämföras med vad, aktivitetsnivå 

med hur och kontext med varför. Studien kommer fram till att varför måste vara meningsfullt för 

eleverna, att hur bör vara varierat och fokusera mindre på klassisk katederundervisning och att vad 

är väldigt individuellt för varje elev när det kommer till intresse. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Enkät 

Hej! 

Jag heter Viktor Markevärn och jag studerar till gymnasielärare på Umeå Universitet. Just nu skriver jag 

en uppsats om vad elever upplever som intressant inom biologi.  Syftet med studien är att ta reda på hur 

ämnet biologi kan göras intressantare. 

Enkäten tar ca 5 min att fylla i och jag vore mycket tacksam om du tog dig tid för att fylla i den. Enkäten är 

anonym, frivillig och du kan när som helst välja att avbryta.  

1. Vilken skola går du på?     

2. Vilken klass går du i?      

 

3. Vilka biologikurser har du läst?  Biologi 1  Biologi 2  

4. Vilka biologikurser planerar du att läsa/läser nu? Biologi 2  Bioteknik  

 

5. Hur intressant anser du att skolämnet biologi generellt är?  

Väldigt ointressant                                                            Väldigt intressant 

6. Hur svårt anser du att skolämnet biologi generellt är?  

Väldigt lätt                                                           Väldigt svårt 

7. Vilka är de tre ämnen som du tycker är intressantast i skolan?   

  .  .   

 

Här vill jag att du tar ställning till hur intressant du tycker följande ämnesområden är. Ämnesområdena är 

det centrala innehållet för Biologi 1.  

1. Ekosystemens struktur och dynamik. Energiflöden och kretslopp av materia samt ekosystemtjänster 

Väldigt ointressant                                                            Väldigt intressant

  
2. Eukaryota och prokaryota cellers egenskaper och funktion. 

Väldigt ointressant                                                            Väldigt intressant

  

3. Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst och utveckling. 

Väldigt ointressant                                                             Väldigt intressant 

 

4. Naturliga och av människan orsakade störningar i ekosystem med koppling till frågor om bärkraft och 
biologisk mångfald.  

Väldigt ointressant                                                            Väldigt intressant 

 
5. Biologins idéhistoria med tyngdpunkt på evolutionen.  

Väldigt ointressant                                                            Väldigt intressant 

 
6. Arvsmassans uppbyggnad samt ärftlighetens lagar och mekanismer. Celldelning, dna-replikation och 

mutationer. 

Väldigt ointressant                                                            Väldigt intressant 
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7. Släktträd och principer för indelning av organismvärlden. Organismernas huvudgrupper och 
evolutionära historia. 

Väldigt ointressant                                                            Väldigt intressant 

 

8. Populationers storlek, samhällens artrikedom och artsammansättning samt faktorer som påverkar 
detta. 

Väldigt ointressant                                                            Väldigt intressant  

 

9. Genernas uttryck. Proteinsyntes, monogena och polygena egenskaper, arv och miljö.  

Väldigt ointressant                                                            Väldigt intressant 

 
 

10. Ekologiskt hållbar utveckling lokalt och globalt samt olika sätt att bidra till detta. 

Väldigt ointressant                                                            Väldigt intressant 

 
 

11. Organismers beteende samt beteendets betydelse för överlevnad och reproduktiv framgång.  

Väldigt ointressant                                                            Väldigt intressant 

 
  

12. Genetikens användningsområden. Möjligheter, risker och etiska frågor.  

Väldigt ointressant                                                            Väldigt intressant 

 
 

13. Evolutionens mekanismer, till exempel naturligt urval och sexuell selektion samt deras betydelse för 
artbildning.  

Väldigt ointressant                                                            Väldigt intressant 

 

 

Tack för din medverkan! 

Vill du medverka i en intervju? 

För att verkligen utreda vad elever tycker är intressant så skulle jag gärna vilja intervjua 3–5 elever. 

Om du kan tänka dig ställa upp på en 30–60 minuters intervju lämna dina kontaktuppgifter här nedan. Av de 

som är frivilliga kommer jag sedan att välja ut några elever som intervjuas. Jag bjuder på fika under intervjun. 

Intervjun kommer att äga rum på en plats och en tid som passar dig. Till exempel på din skola, före eller efter 

din skoldag.    

JA jag vill vara med i en intervju       

Jag heter:     

Mail:      

Mobilnummer:      
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Bilaga 2: Intervjuguide 

  

 

 

Intro Vi ska prata Intresse i biologi i skolan 

För frågor:  

Du går i årskurs?  

Vilken biologikurs läser du nu? 

Vilka lärare har du haft i biologi?  

Är det någon lärare som varit bättre på skapa intresse?  

Var gick du i grundskolan? 

Vad tänker du om biologiämnet generellt? 

Ämne – Vad? 1. Vilka ämnen har ni pratat om i biologi? 

2. Vilka ämnen har ni hållit på med när du tycker det har 
varit intressant? 

3. Vilka ämnen är inte intressanta? 

Aktivitetsnivå – Hur? 1. Hur har ni arbetat i biologi? 

2. Hur har ni arbetat när du tycker det har varit intressant? 

3. Visa aktivitetsnivåerna. Vilket sätt brukar ni jobba på? 
Kan du se om de något av dem som du nu tycker känns 
intressantare än de andra?   

4. Jobbar ni på samma sätt i Biologi 2 /Bioteknik som 
Biologi 1? 

Kontext – Varför? 1. Varför har ni jobbat med biologin?  

Lära sig mer om sig själv? Kroppen?  

samhället och naturen? 

För att lära er hur biologer gör? 

2. Visa de fem förmågorna. Känner du igen att ni jobbat 
såhär? Vilka brukar du uppleva som intressanta?  

3. Har det förändrats mellan kurserna? 

 

Avslut. Du har sagt det här 
och det här. 

Nu när vi pratat om det här, hur vad, varför.  

Då kan vi komma tillbaka till enkäten. Har det förändrats 
något, i dina tankar kring varför just det var intressant? 

  

Vad tycker du skapar intresse hos dig? (givetvis spelar ju 
alla en roll) 
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Aktivitetsnivå Specificering 

1. Receptiv Lyssna, observera, läsa 

2. Modifiera ting Mäta, hantera redskap, bygga 

3. Högre kognition Testa en hypotes, lösa problem, uppfinna 

4. utvärderande Skapa en egen åsikt, utvärdera, diskutera 

 

 

 

 

Aktivitetsnivå: 

1. Lärargenomgång, läsa och jobba med faktafrågor, se film. 

2. Göra experiment som läraren har förberett. Följa instruktioner 

3. Jobba med problemlösningsfrågor, eller att själv välja en metod för att lösa en fråga. 

T.ex. matematik för att dra slutsats om sannolikhet för att födas med en viss genetisk 

sjukdom. Dra slutsatser från data (experiment) 

4. Att få data/information från flera olika håll eller bara ett och dra en slutsats som 

motiveras. Ta ställning i frågor. 
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Identifierade kontexter Specificering 

1. Kunskap om begrepp, modeller och 

förståelse för hur dessa utvecklas. 

Allmän baskunskap i biologi för att förstå 

biologiska fenomen i sin vardag, modeller 

samt hur dessa utvecklas. 

2. Förmåga att analysera, söka svar och 

reflektera över metoder och resultat 

Biologi som ett verktyg för vetenskapligt 

tänkande. 

3. Förmåga att planera, genomföra och 

tolka experiment och observationer 

Biologi för att lära sig vetenskapligt 

arbetssätt.  

4. Kunskaper om biologins betydelse för 

individ och samhälle 

Förstå möjligheterna och riskerna med hur 

biologisk vetenskap och dess tekniska 

innovationer påverkar individer och 

samhällen. Hur biologin som finns runt om 

individen och samhället påverkar 

densamma.   

5. Förmåga att använda kunskaper i biologi 

för att kommunicera och granska 

information 

För att hänga med i nyhetsflöde och 

diskussioner som rör biologiska frågor. 

 

 

 

 

 

 

Sammanhang eller förmågor att utveckla. 

1. Kunskap om vardags fenomen, Nödvändigt för högre kunskap,  

2. Reflektera över olika vetenskapliga metoder. Diskutera experiments resultat och 

trovärdighet 

3. Planera, genomföra och tolka experiment och data 

4. Hur påverkar och påverkas samhället och individer 

5. Använda sin kunskap till att granska olika källor och ta ställning i sakfrågor. 

 

 


