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Abstract 
 
From interviews with biology teachers and pupils, some important factors are presented that 
motivates and interests pupils in biology. Some of these are varied education, commitment    
of the teacher, narrative skill and individually reachable goals. Other important factors are 
practical application and connection to daily life, as well as actuality of the subject and pupils 
experience of the use of learning.   
 
Circumstance around teacher and pupils will influence which factors that has the most impact.  
It´s up to each teacher to make a decision which factors to be used based on his or her own 
qualities and depending on the group they will teach. 
 
Teachers and pupils agreed about factors that will cause an interesting lesson. The pupils 
emphasize that variation is the most important factor. Their experience is that many teachers 
have theoretical introductions that are too long.   
 
 
Keywords: biology, interest, motivation, teaching method 
 
 
Sammanfattning 

 
Utifrån intervjuer med biologilärare och elever presenteras ett antal punkter som viktiga, eller 
som grundförutsättningar, för att motivera och intressera elever för ämnet biologi. Några av 
dessa är varierad undervisning, lärarens engagemang och berättarförmåga samt individuella 
greppbara mål. Praktisk tillämpning och verklighetsanknytning, ämnets mediala aktualitet 
samt att eleverna upplever nytta av sitt lärande är andra exempel på viktiga faktorer. 
 
Omständigheter runt lärare och elever påverkar vilka faktorer som spelar mest in. Detta måste 
varje pedagog känna av, beroende på egna egenskaper och elevmålgrupp. 
 
Lärare och elever är eniga om vilka faktorer som är viktiga för att göra lektionen intressant. 
Eleverna betonar dock vikten av variation och menar att flertalet lärare har alltför långa 
teoretiska genomgångar.  
 
 
Nyckelord: biologi, intresse, motivation, undervisningsmetoder 
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1 Inledning 
 

1.1 Syfte 
 
Ska man ha framgång som biologilärare måste man kunna fånga elevernas intresse. Arbetet 
syftar till att hitta metoder, faktorer eller förhållningssätt som gör att läraren kan fånga elevens 
intresse för biologi. Dessutom är ett mål för arbetet att identifiera de grundförutsättningar som 
möjliggör ett intressebyggande. 
 
 

1.2 Bakgrund och litteraturanknytning 
 
Litteratursökningar har inte lett fram till någon forskning som direkt kopplar 
intresse/motivation till ämnet biologi men däremot har det visat sig att det finns mycket 
studerat och skrivet om motivation i allmänhet. Denna forskning gäller ju för alla ämnen så 
därför anser jag att vald litteratur anknyter till mina frågeställningar på ett bra sätt. Dessutom 
finns forskning och idéer kring utomhuspedagogik som på ett naturligt sätt anknyter till 
biologiundervisning. 
 
Ett sätt att utvecklas som lärare är att samla på sig så många tips och idéer som möjligt från 
erfarna lärare. Samtidigt är det viktigt att forma den undervisningsteknik som passar ens 
personlighet, genom att blanda beprövade knep med en modern syn på kunskap. En väg att 
finna sin personliga undervisningsteknik är att ta lärdom av lärares erfarenheter samtidigt som 
man väger in sina personliga reflektioner och förmågor. För att kunna ge eleverna möjlighet 
till ett så stort kunskapsbyggande som möjligt anser jag att en mycket viktig faktor är att 
eleverna känner intresse för ämnet. Därför läggs fokus i den här studien på att hitta de sätt  
man kan fånga elevernas intresse samt för att ge grundläggande förutsättning för ett 
intressebyggande. 
 
En central fråga är vad som får en elev att vilja lära sig något. När man går på djupet i 
motivationsbegreppet visar det sig att motivation är ett mångtydigt och svårfångat begrepp. 
 
Ett antal författare har kommit fram till slutsatser som jag finner viktiga att redovisa då de har 
betydelse för mina frågeställningar: 
 
Jenner (2004) menar att en grundläggande tanke är att motivation inte i första hand har att 
göra med egenskaper - eller om en ”vilja” som finns eller saknas - utan om bemötandet. 
Motivationsarbete förutsätter att pedagogen har en positiv syn på sina elever och en lyssnande 
hållning. För detta fordras att pedagogen inte är rigid, med förutfattade meningar, utan förmår 
att öppet och kritiskt reflektera över sitt arbete, vad man gjort och inte gjort. Pedagogens 
förväntningar har en avgörande betydelse när det gäller att skapa och vidmakthålla elevens 
motivation. Positiva förväntningar leder till goda resultat och negativa förväntningar leder till 
dåliga resultat. 
 
Jenner (2004)menar att det är viktigt att pedagogen har ett perspektivseende Det syftar i det 
här sammanhanget på att gå utanför sitt eget perspektiv och – så långt som möjligt- se världen 
med elevens ögon. Det gäller att möta den andre utifrån dennes livssituation och upplevelse 
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av världen. ”Irrationella” tankar och beteenden kan bli begripliga om de förstås mot bakgrund 
av individens nuvarande situation och livshistoria. Nära förbundet med perspektivseende är 
kontextualisering, vilket handlar om att se individen i sitt sammanhang. Det innebär att 
läraren måste agera med försiktighet och tålamod med tanke på de omständigheter som råder 
runt eleven. 
 
Motivation ses softa som en drivkraft. Drivkraften kan inte ses isolerad, den måste ställas i 
relation till något mål. Det finns yttre mål och belöningar som höga betyg, pengar, ”status”, 
och andra människors uppskattning. Det finns också inre mål som glädje, stolthet, känsla av 
självförverkligande. Målen är sällan renodlade, men forskare anser sig ändå ha kunnat visa att 
yttre respektive inre mål påverkar beteendet på olika sätt. Om tyngdpunkten ligger på yttre 
mål - om det t ex bara är betyg som räknas - så blir individen i sitt pluggande framför allt 
inriktad på att skaffa sig sådana kunskaper som premieras i form av höga betyg. Inre mål – 
som t ex att stilla sin bildningstörst, att få aha-upplevelser och intellektuell tillfredsställelse- 
kommer i skymundan (Jenner 2004 s 42). 
 
Hedin och Svensson (1997) beskriver på liknande sätt inre och yttre motivation och menar att 
de kan förekomma hos en och samma person med varierande styrka under utbildningens 
gång. 
 
Därtill menar Jenner (2004) att det också finns en tredje aspekt. Det är en växelverkan mellan 
personens drivkraft och målen, som sammanhänger med personens självförtroende och om 
målen uppnås eller inte. Resultatet blir en modifiering eller förstärkning av den inre 
drivkraften . Själva motivationsprocessen påverkas även av en rad individfaktorer och sociala 
faktorer. Till de förra hör ”personlighetsdrag”, värderingar, tidigare upplevelser/minnesbilder 
med mera. Till de sociala faktorerna hör systemet av relationer och roller, andras 
förväntningar, organisationsförhållanden med mera. 
 
 Jenner belyser främst tre faktorer som mer än mycket annat präglar motivationsprocessen (s 
43):  
 

1. Målet – om det ligger innanför synranden och verkar möjligt att uppnå 
 

2. Uppnåendets värde – om målet är eftersträvansvärt  
 

3. Misslyckandets sannolikhet – d v s individens bedömning av sina chanser att lyckas. 
 
Pedagogens uppgift är att hjälpa eleven att bestämma realistiska mål. Det gäller då att vara 
medveten om att lågt satta mål inte behöver vara ett tecken på bristande vilja eller ambitioner 
utan kan vara ett sätt att skydda sig mot misslyckanden. En liten eller ingen ansträngning kan 
ha en funktion som försvarsmekanism för eleven. Hellre anklagelser för lättja än risken att 
misslyckas och då anses som obegåvad och ett verkligt hopplöst fall. Läraren ser dock enbart 
elevens bristande ansträngning och förstår inte vad den bristande ansträngningen står för, 
nämligen rädsla för misslyckanden. I stället klistras etiketten ”lat” på eleven. Pedagogen 
måste alltså kunna ge den trygghet som behövs, för att eleven ska våga vilja (Jenner 2004 s 
45). 
 
I och med att motivationen påverkas av avståndet till målet menar Jenner (2004) att man 
måste arbeta med konkreta och mer kortsiktiga delmål. Om sådana delmål preciseras kan 
man, sedan de uppnåtts, formulera nya högre satta mål. Vinsten med en sådan strategi är att 
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resultat som ter sig dystra i relation till ett tänkt slutmål, framstår som mer uppmuntrande – 
för såväl lärare som elev – om även uppnådda delmål tas in i bilden. Hellre räkna framstegen 
än ständigt mäta sträckan till målet! Ett mål måste vara eftersträvansvärt. Den fråga som 
pedagogen hela tiden måste ha i bakhuvudet är ”Det som jag nu tycker är eftersträvansvärt, är 
det eftersträvansvärt även för den andre? Och om inte, varför?" Det är sökandet efter svaret på 
frågan varför som är det egentliga motivationsarbetet.  
 
Hur man bedömer sina chanser i en given situation påverkas av hur man normalt ser på sina 
möjligheter att lyckas. En del av oss har fått med oss i bagaget att det där klarar jag om jag 
bara anstränger mig, medan andra av oss tänker att det spelar ingen roll hur mycket jag 
anstränger mig, det kommer ändå att ”gå åt pipan” Motivation är inte bara en fråga om vilja. 
Chansen att få uppleva framgångar och slippa misslyckanden är minst lika viktig – det är 
viljans grogrund! Det handlar också om hur vi tänker om framgångar och misslyckanden och 
hur vi tolkar det som sker. Att ständigt misslyckas tär på självförtroendet. För att skydda sig 
kan individer reagera med passivitet eller aggressivitet. Man aktar sig för att utsätta sig för 
några nya risker eller omvandlar besvikelse till ilska riktad mot omgivningen (Jenner 2004 s 
49). Varje elev måste få en möjlighet att upptäcka sina resurser. De anspråk som ställs skall, 
motsvara elevens kapacitet och, göra det möjligt för eleven att uppleva framgångar (Jenner 
2004 s 60). Lärarens positiva förväntningar kan förbättra elevernas prestationer (Jenner 2004 
s 65). 
 
Helene Ahl ifrågasätter nuvarande motivationsforskning. Hon anser att man borde ifrågasätta 
den grundläggande tesen om att studiemotivationen alltid finns hos vuxna människor bara alla 
hinder av olika slag kan röjas ur vägen (Ahl 2004). 
 
Dahlin et al anser att den kunskap som av tradition förmedlas i våra skolor är alltför lite 
”besjälad” för att kunna fungera personlighetsutvecklande i någon djupare mening. Den består 
alltför mycket av mängder av döda, fragmentariska, sammanhangslösa fakta som inte förmår 
att gripa barnens själsliv på en djupare nivå. Det är en mer genomgripande, själslig 
personlighetsutveckling vi eftersträvar, vilket kräver förmedlingen av mer levande och 
fantasifulla kunskaper. När fantasi, känsla och sinnesupplevelse samspelar uppstår en bro 
mellan vår inre natur och den yttre och vi får en omedelbar upplevelse av att höra hemma i 
naturen (Dahlin et al 2002 ). 
 
Ett besjälat lärande i barndomen är en förutsättning för att man som vuxen får ett levande 
intresse för nya kunskaper, samt att man bevarar barnets flexibla tankestrukturer och inte 
fastnar i rigida föreställningar om hur världen egentligen är. En skola som främjar ett besjälat 
lärande är således en förutsättning för att på allvar förverkliga det livslånga lärande, vars 
nödvändighet utbildnings- och skolpolitiker idag talar så mycket om (Dahlin et al 2002 s 
253). 
 
I naturen kan vi hämta kunskap, känsla och inspiration. Naturkänsla blir till ett engagemang 
och en möjlighet att utvecklas. Genom reflekterad erfarenhet blir liv ute i naturen ett viktigt 
fundament för vår framtid . Genom att komplettera det vanliga klassrummet med det 
”utvidgade klassrummet” (uterummet) har man möjlighet att öka nyfikenheten och 
motivationen (Brügge et al 1999 s 25). 
 
Ett viktigt steg för skolan och andra lärandemiljöer är att komma bort från den traditionellt 
starka motsättningen mellan teori och praktik. I dag när lärandet i första hand äger rum 
inomhus ofta framför dataskärmen eller genom ett teoretiskt beskrivande, är 
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utomhuspedagogiken en viktig bas för kroppens behov av rörelse och sinnlig erfarenhet 
liksom hjärnans stimulans (Brügge et al 1999 s 24). 
 
Irmeli Palmberg (1989) har granskat en lägerskolas undervisningsform i förhållande till 
uppställda mål i biologi och geografi i grundskolan. Hon visar att lägerskolan ger praktiska 
ramar för möjligheter att uppnå de flesta av grundskolans allmänna och ämnesspecifika mål. 
Den ger ur inlärningssynpunkt viktig variation och positiva upplevelser till 
skolundervisningen. Den ökar dessutom elevernas intresse och känsla för den levande naturen 
genom att uppleva direktupplevelser i verkligheten. Lägerskolans allmänna mål sammanfaller 
sålunda med ämnesmålen i biologi och geografi. 
 
Neuman (2004) beskriver värdet av utomhusundervisning i form av naturupplevelser för att 
kunna lägga en grund för förståelsen för miljöfrågor. Han ger en omfattande samling av 
exempel på aktiviteter som framför allt lägger grunden för förståelse och inlärning utomhus. 
 
För att vidga det pedagogiska perspektivet har intryck tagits från Waldorfpedagogiken. Den 
vill utveckla hela människan – tanke, känsla och vilja. Teoretiskt, konstnärligt och praktiskt 
arbete integreras så långt som möjligt. Elevernas kreativa och fria tänkande är waldorfskolans 
främsta mål. Ett av waldorfskolans särdrag är att undervisningen på ett konstnärligt sätt blir 
upplevbar för eleven. Berättande, konstnärligt skapande och samtal leder fram till ”förtätning” 
i elevens arbetsbok (Waldorfskolefederationen 2006). 
 
Waldorfundervisningen präglas av en specifik syn på människan. Kursplanen följer en viss 
ordning som speglar människans utveckling. Biologi är ett periodämne som man läser 3-4 
veckor i sträck två timmar varje förmiddag. Eleverna har inga egna läroböcker utan de finns i 
ett referensbibliotek där eleverna själva söker information. Eleverna antecknar mycket under 
lektionerna och de söker sedan vidare själva (Drakenberg 2006, personlig kom). De 
waldorfskolor som besöktes ger kurserna biologi A och B enligt skolverkets uppsatta 
kursplan. Eleverna får endast betyg i klass 12 och har sedan högskolebehörighet. 
 
Dysthe (1995) har i en forskningsrapport jämfört tre klasser som är olika för att eleverna 
kommer från olika samhällen och etniska grupper och lärare som har mod att pröva nya 
metoder. Huvudbudskapet är att lärandet ökar om språket används både muntligt och skriftligt 
i kombination. Lärandet ökar också då eleverna lär av varandra i dialog. Hon betonar vikten 
av lärarrollen. I ett flerstämmigt klassrum med elevcentrerad undervisning är läraren ännu 
viktigare än den är i en traditionell undervisning. Lärarens röst bör bara vara en av många 
men har ändå en central roll. 
 
Dysthe (1995) konstaterade att läraren har en mycket mer dominant roll än man tror. Dialogen 
är ofta väldigt styrd. Då läraren frågar eleverna något är det oftast bara för eleverna att fylla i 
enstaka ord. En optimal inlärning fås i stället om det är mer balans mellan lärarens prat och 
elevernas aktivitet. Anledningen till lärardominansen är att det är lättare för läraren att få den 
sociala kontrollen i klassrummet om den vet vad de kommer att svara. Det finns ingen 
”skriva-och-prata-för- att-lära-metod som lärare kan använda utan att anpassa metoden efter 
elevgruppen och den situation där inlärningen äger rum. 
 
Liedman (2002) menar att all kunskap är i grunden praktisk. Först när den är stabilt förankrad 
i kroppen blir den till en verklig, grundläggande färdighet och inte bara en snabb förgänglig 
utantilläxa. De teoretiska moment som krävs för varje verksamhet är väldigt varierande men 
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det som är avgörande är den ständigt praktiserande förmågan att utföra de olika praktiska 
moment som utmärker en sysselsättning. 
 
Kontakten med verkligheten är viktig för bildningen. Den intellektuelle bör även behärska 
några praktiska verksamheter. Vissa grundfärdigheter delas av de flesta i svenska samhället, 
att på låg nivå kunna läsa, skriva och räkna. Andra s.k. orienteringsfärdigheter är mer 
exklusiva och en människa hinner bara erövra några få. Bildning förutsätter grundfärdigheter 
men kan aldrig blomma utan orienteringskunskaper. A och O är att bildningen kräver 
nyfikenhet. Kunskapen ses som ett livsprojekt och inte som en tidsbegränsad utbildning. Allt 
det man lär sig sätter spår. Det måste finnas frihet i den enskildes val av kunskaper och 
kunskapsvägar, men den kan inte vara total. Att det finns ett intresse är kunskapens viktigaste 
drivkraft. I varje god kunskapsprocess krävs ett samspel mellan intresset och den möda och 
därmed tvång som en åtråvärd kunskap kräver. Inför detta tvång kan man driva sig själv 
vidare och fortfarande vara nyfiken. Hur abstrakt vi än tänker föregår detta tänkande alltid i 
omedelbar närhet av sinnesintryck, minnen, förhoppningar och föreställningar som rör sig i 
utkanten av medvetandet. Ett ögonblicks tankspriddhet och den abstrakta tanken försvinner. 
Våra associationer löper iväg. Ur detta virrvarr kan plötsligt något nytt och oväntat uppstå. 
Kanske något där det sinnliga och tanken möts (Liedman 2002). 
 
Liedman (2002) beskriver tyst kunskap som en kunskap som är så inarbetad att den ”har 
tystnat” och sjunkit in i en slags självklarhetens ordlöshet. Den behövs som en grund till nästa 
kunskapsetapp och förekommer i all medveten mänsklig verksamhet. 
 
Jenner (2004) menar också att det finns en ”tyst” eller ”dold” kunskap förvärvad genom 
praktik, egen erfarenhet och övning vilken är central inom till exempel vård, behandling, 
socialt arbete och praktisk pedagogik. Denna kunskap har skapats genom övning och 
personlig erfarenhet.  
 
 

1.3 Frågeställning 
 
Frågeställningen är vad lärare kan göra för att fånga elevernas intresse för biologi. 
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2 Metod 
 

2.1 Arbetssätt 
 
Arbetet baseras på kvalitativa intervjuer med tio biologilärare samt sju elever som läser på 
naturvetarprogrammets tredje år. 
 
Med en kvalitativ intervju når man smalare och djupare svar än man gör med en mer 
strukturerad intervju som ger bredare men mer ytliga svar. I den här undersökningen är det de 
djupare svaren som kommer att ge den bästa informationen. Valet av intervjumetod motiveras 
därför med att det är givande att få uttömmande smala svar. Den kan ge information som gör 
det möjligt att få en bild av vilka undervisningsmetoder som kan locka eleverna att bli 
intresserade av ämnet biologi eller förstärka det intresse som redan finns. 
 
Intervjuerna gjordes på en lugn plats utan tidspress, för att vi skulle få vara så ostörda som 
möjligt. 
 
Intervjuerna spelades in på bandspelare. Möjlighet ges då till att koncentrera sig på ämnet och 
dynamiken i intervjun. Därefter skrevs intervjun ner. Genom bandinspelning kan man gå 
tillbaka och lyssna om och få med alla detaljer. Citaten sorterades sedan för att hitta ett antal 
punkter som påverkar elevens intresse för biologi på ett positivt sätt. 
 
Det är viktigt att vara observant på intervjuteknikens svagheter då man bedömer sitt resultat. 
Undersökningen baseras på ett fåtal personer och valet av vilka personer som intervjuas 
påverkar resultatet.  Kvale (1996) redovisar tio standardinvändningar mot intervjuforskning (s 
254-263)och intern kritik av intervjuforskningen (s 263-266). Som naturvetare är jag van vid 
att forskning leder till mätbara resultat men genom att vara medveten om syftet med den 
kvalitativa intervjun ser man också dess möjligheter som lämpar sig väl vad gäller 
pedagogiska frågor. 
 
 

2.2 Urval 
 
Med avsikten att få ett så brett material att jobba med som möjligt har jag valt att intervjua 
biologilärare från olika högre stadier och som till viss del har olika arbetssätt. Följande typer 
av lärare har intervjuats: tre gymnasielärare, fyra högstadielärare två lärare utbildade inom 
waldorfpedagogiken, som är verksamma på två olika svenska waldorfskolor där de båda 
arbetar med elever i klass 7-12 och en folkhögskolelärare, med stort intresse för utepedagogik 
. Samtliga lärare är yrkesverksamma i mellansverige. Jag valde att tillfråga samtliga behöriga 
biologilärare vid en gymnasieskola, två högstadieskolor, två waldorfskolor och en 
folkhögskola. De lärare som visade intresse att delta i undersökningen intervjuades.  
 
För att se om elevernas syn på intresseväckande undervisning är densamma som lärarna tror, 
intervjuades sju gymnasieelever ur naturvetarprogrammets tredje år. Jag valde elever från 
naturvetarprogrammet eftersom det endast är dessa elever som normalt läser biologi på 
gymnasiet. Anledningen till att jag valde elever från årskurs tre är att de har den största 
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erfarenheten av studier och därför borde vara de elever som mest har reflekterat över vad som 
är intressant. Eleverna valdes slumpvis ur en klass. 
 
 

2.3 Intervjufrågor  
 
Huvudfråga till lärarna är: Vilka pedagogiska undervisningsmetoder använder du för att fånga 
elevernas intresse? 
 
 
Huvudfråga till elever är: Vad är det som gör en biologilektion intressant? 
 
Varierande följdfrågor ställdes för att få så uttömmande svar som möjligt. 
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3 Resultat 
 
Här presenteras pedagogiska metoder/faktorer vilka lärare och elever tycker är betydelsefulla 
för att ge intressant biologiundervisning.  
 
En del av de pedagogiska metoderna kan mer betraktas som grundförutsättningar till att det 
finns en plattform att bygga intresse från, men jag har valt att inte dela upp dem då det visat 
sig vara mycket svårt att dra en sådan gräns. Samtliga punkter anses som väsentliga och 
samverkar till att eleverna blir motiverade och intresserade.  
 
Eftersom variationen i lärares arbetssätt kan vara av allmänt intresse avser jag att delge citat 
från lärare och elever som en bilaga. Bilagan redovisar, förutom sådant som redovisas i 
resultatet, praktiskt tillämpade exempel på det som lyfts fram.  
 
 

3.1 Lärarens engagemang och berättarförmåga 
 
Ett eget engagemang påverkar mycket vilket gensvar man får. Är man själv engagerad så 
smittar det till viss del av sig. Därför är det viktigt att varje gång tänka att det är första gången 
eleverna hör det läraren berättar eller gör en laboration även om läraren har gjort den många 
gånger . 
 
Att börja på en ämnesmässigt hög nivå med något fängslande kan fånga intresset. Man ska 
inte vara rädd för att satsa högt och avancerat bara man snabbt går till grunderna för att 
förklara.  
 
Det ska synas att man tycker det är roligt själv. Man kan gärna berätta om sina egna 
erfarenheter, spännande upplevelser och om varför man blivit intresserad. Inlevelseförmåga 
och förmåga till skådespeleri är ett plus. 
 
Tre av lärarna har valt att inte ge eleverna egna läroböcker. Att inte ha en speciell lärobok är 
på både gott och ont. Det krävs större ämneskunskaper och engagemang av lärarna då. Man 
bygger undervisningen mycket på anteckningar. Eleverna blir mer aktiva och bra på att 
anteckna. 
 
Lärarcitat: ”Man kan aldrig förvänta sig mer engagemang hos eleverna än vad man visar 
själv”. 
 
Elevcitat: ”Drömläraren är intresserad av ämnet och bra på att prata så att det inte blir 
monotont”. 
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3.2 Välplanerade lektioner med tydliga instruktioner 
 
Om man inte själv har planerat lektionen är det heller inte intressant att hålla den. Då tycker 
inte eleverna heller att det blir intressant. Därför är det en risk att bara följa läroböckernas 
upplägg. Det är inte alls säkert att läroboken är utformad efter samma syften som läraren har. 
 
Som lärare ska man vara flexibel och kunna anpassa lektionen efter elevernas frågor och 
behov samtidigt som en tydlig struktur finns. En elev betonar att det ska finnas en beredskap 
för om något läraren tänkt sig krånglar, så att en lektion ändå kan bli meningsfull. 
 
 En lärare påpekar att det lätt blir stelt och oflexibelt om man t ex förberett ett Power Point 
program. Om man kör ”gammaldags” tavelundervisning kan man lättare vara flexibel och gå 
in på sidospår som elever visar intresse för. Det blir då också ett lämpligare tempo, då de 
hinner anteckna. Power Point och overhead gör att man ofta undervisar för fort. Det går 
fortare för läraren att prata till det och eleverna hinner inte skriva och tänka.  
 
Ledarskapet i klassrummet är viktigt. Det är viktigt att inte släppa igenom och se mellan 
fingrarna. Man ska på ett positivt sätt förklara att man säger till eleverna för att de ska 
utvecklas och bli bättre och inte för att man är arg på dem.  
 
Man bör känna av hur mycket man ska rätta dem så att de inte blir hämmade. Det är bra att 
vara sig själv och ändå säga ifrån. Man får hitta sin nivå i att vara en auktoritet på sitt sätt .  
 
Lärarcitat: ”Det ska vara tydligt vad som händer och vilka krav som ställs under lektionen”. 
 
Elevcitat: ”En lektion ska vara välplanerad så att man hinner mycket och utnyttjar tiden”. 
 
 

3.3 Individuella greppbara mål 
 
För att få eleverna med från början är det bra att ge en lättförstådd men fascinerande översikt 
innan man fördjupar sig. Då får eleverna en förenklad bild på något som brukar uppfattas som 
svårt. 
 
Det är viktigt att innehållet ligger på elevernas nivå. Man börjar grundligt och fortsätter steg 
för steg. Ibland är det smart att tala om att det jag går igenom nu är vg-nivå för då behöver de 
svaga inte känna att de måste lyssna. Ibland gör de det ändå och upptäcker att det inte var så 
svårt. Det kan stärka en del elever.  Jämförelser ur vardagen kan underlätta förståelsen och 
komma ner på rätt nivå. Exempelvis kan elever göras om till molekyler, eller tryckökning i 
njurens små nystan kan jämföras med hur eleverna trängs när de ska in i en buss. 
 
Lärarcitat: ”Jag försöker hitta realistiska delmål som de känner att det inte är så svårt att nå. 
De svaga eleverna behöver ofta mer struktur så att de förstår bättre vad de ska göra”. 
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3.4 Praktisk tillämpning och verklighetsanknytning 
 
3.4.1 Laborationer 
 
I biologin kommer laborationer in som en självklar del. De gör undervisningen omväxlande 
och man jobbar praktiskt med teorin. Det är samtliga lärare eniga om. Hur mycket eleverna lär 
sig råder det däremot delade meningar om. Några lärare ifrågasätter om eleverna lär sig så 
mycket på laborationerna som man ofta tror. En lärare säger sig se på proven att de ganska 
ofta inte kommer ihåg huvudbudskapet med en del laborationer. Praktiskt arbete som 
laborationer är bra men eleverna som har svårt för teori knyter sällan ihop teori med det de 
gör. Ibland har vi en övertro på laborationernas effekt. 
 
För att en laboration ska ge mycket, måste den kopplas direkt ihop med teorin för att få in den 
i ett sammanhang. Den får inte bara vara ett lösryckt roligt exempel som inte följs upp. En del 
elever har ofta svårt att hinna förstå vad en laboration går ut på .  
 
Det är viktigt att det i samband med laborationen finns tid för reflektion. Det är lite sent att 
återkoppla när det gått några dagar. 
  
Om elever känner igen sig och kan förankra teorin i vardagen blir de mer motiverade. De 
känner då att det de läser, och jobbar med, angår dem.  
 
Innan de har fått en laboratorievana lär de sig inte så mycket teoretiskt på att laborera. 
Däremot får de betydelsefull praktisk erfarenhet. När de börjar skriva labbrapporter börjar de 
mer förstå vad laborationerna går ut på, eftersom de tvingas tänka själva. En lärare säger sig 
märka att det är de starka eleverna som lär sig genom att experimentera. De svaga försöker 
inte tänka själv och gissar inte på samma sätt. Man tror många gånger att de svaga eleverna 
gynnas av det som är praktiskt. Det är inte alls säkert i det här fallet. Att jobba praktiskt kan 
också vara ett hinder för dem som är känsliga för stress och oordning. 
 
De kan vara lärorikt att misslyckas på en laboration. Det ger inblick i det vetenskapliga 
arbetssättet på ett konkret sätt. Det är viktigt att de aldrig ska fejka ett resultat. Det är 
viktigare att de i sin laboratorierapport redovisar en diskussion om hur det skulle ha blivit, 
varför de tror att det blev så och vad de skulle ha gjort i stället. 
 
Dissektioner blir det en allt större skepsis emot. Det är svårt att få med alla och när några 
vänder sig starkt emot, det man tänkt göra, kan det få en motsatt effekt. Eleverna uppger att de 
minns dissektionerna väldigt bra, men det är ofta beroende på att det varit äckligt och inte 
främst för det de lärt sig. Ibland kan det vara bra att ha en demonstration där läraren visar 
själv i stället, för att slippa så många negativa reaktioner. Nackdelen är då att eleverna blir 
mindre delaktiga. 
 
Starten på lektionen ska vara effektiv och väldigt tydlig. Tiden rinner iväg snabbt. Det är 
också viktigt att vara så jordnära som möjligt. Att titta på, dela, se inuti, känna på. Eleverna 
kommer bra ihåg laborationer om sina sinnen men de har inte alltid kopplat det till sinnenas 
funktion. 
 
Att titta i mikroskop tycker de flesta är intressant. Det är nytt och en ny värld öppnar sig. Det 
kommer ofta eleverna ihåg bra. Det man repeterat flera gånger brukar de också minnas bra. 
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Hemlaboration är ett positivt grepp. Att utforska sin hemmiljö är en självständig uppgift som 
vidgar möjligheten att t ex beskriva olika biotoper samtidigt som det berör det som ligger 
eleverna nära. Hemlaborationer engagerar ofta även föräldrarna. Man kan be dem att ta med 
blommor, grenar och frön hemifrån. Det kan bli riktigt spännande. 
 
Lärarcitat: ” Det är lätt att komma ihåg det man gjort med händerna men det är inte säkert att 
eleverna självklart kopplar det till teorin. Därför är det väldigt viktigt med uppföljning.” 
 
Elevcitat: ”Det är roligt när man får laborera. Om vi går igenom en laboration både före och 
efter laborationen så kommer man ihåg den mycket bättre.” 

 

3.4.2 Undervisning utomhus  
 
Samtliga lärare anser att det är större chans att eleverna lär sig och får ett helhetstänkande när 
de ser saker i sin riktiga miljö och i sitt sammanhang. Nackdelen är att det är svårt att få 
elever fokuserade utomhus. De förknippar utevistelse med frihet och rast. Det handlar mycket 
om struktur och om de är vana att ha undervisning utomhus. Man får vara bestämd och tydlig 
med att samla dem nära intill sig. Det är viktigt att ge dem tydliga instruktioner, gärna 
skriftliga; innan de går ut så att de har en specifik uppgift. Samtidigt bör man ge dem 
utrymme att uppleva på egen hand, på sitt eget sätt och ge utrymme för upptäckarglädjen. 
 
Eleverna ser förmodligen inte samma vinster med att vara ute som lärarna ser. Eleverna gillar 
det för att det blir en omväxlande undervisning och att det kan vara mysigt att vara ute när det 
är fint väder. Eleverna reflekterar inte alltid över att de ser växter och djur i sin rätta miljö 
men det ger ofta en upplevelsedimension och ett verkligt synintryck som hjälper dem att 
minnas. Några elever upplevde att det blev för mycket växter och djur ute. De var inte var så 
intresserade av det. 
 
Ett problem är att lektionerna är korta och det är svårt att hinna med att gå ut. Ett sätt är att på 
en mycket begränsad tid gå ut och utföra något, t ex hämta något som man sedan går in och 
examinerar. Tyvärr får man inte helhetsintrycket så bra då men det hinner man ändå inte få på 
en lektion.  
 
En lösning är att avsätta hel- eller halvdagar så att man hinner göra något. Man får ha en 
långsiktig plan för att få in mer uteverksamhet. Det kräver samplanering med andra lärare.  
Man kan planera in biologi i temadagar integrerat med andra ämnen. På friluftsdagar kan man 
föreslå en alternativ utflykt för att få tid till en exkursion. 
 
Artkunskap kan motiveras med att vi har ett ansvar för den här planeten och då måste vi 
engagera oss. En bra pedagogisk jämförelse är: Om det rusar förbi folk på gatan som vi inte 
kan namnet på så bryr vi oss inte så mycket om hur det går för dem i framtiden jämfört med 
hur det går för dem som vi kan namnen på eller som vi till och med känner till saker om. 
 
I genetiken kan naturens feltryck tas som exempel. Där har vi människor förädlat växters - 
och djurs egenskaper för att de är vackra men i naturen är egenskapen till en 
överlevnadsmässig nackdel för arten.  
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Att få följa med specialkunnig personal från universitetet och få ta del av någon forskning är 
ett ypperligt tillfälle att väcka elevers intresse. En sådan upplevelse kan ge mycket mer är 
flera teorilektioner. 
 
Waldorfpedagogiken använder sig av regelbundna fältresor då de kombinerar 
naturupplevelser med estetiska upplevelser. På morgonen reflekterar de över vad de lärt sig 
under gårdagen och har genomgång i ett samlingsrum. De knyter ihop dagen på kvällen 
genom att eleverna skriver dagbok. Ute upplever, uppmärksammar och lyssnar de och jobbar 
praktiskt. Om man antecknar för mycket i fält fokuserar man på det för mycket och missar 
helheten. De anser att det är bättre att summera intrycken efteråt. De jobbar mycket med att 
uppleva och studera naturen genom att t ex måla av den innan man förklarar teorin. 
 
Då man upptäcker spännande saker ute gäller det att ta tillfället i akt och berätta och visa. När 
man ropar dem till sig och berättar engagerat så lyssnar de. Ett sätt att få elever att fokusera 
ute är att de för en fältdagbok där de antecknar iakttagelser och vad de lärt sig. När lektionen 
är slut lämnas dagboken in. 
 
Det man gör, hör och ser samtidigt minns man ofta bättre. Man kopplar händelser till fakta. 
 
Lärarcitat: ” Man kan göra samma saker ute med en gymnasieklass som med en 
mellanstadieklass men man låter de äldre fördjupa sina kunskaper mer efteråt”.  
 
Elevcitat: ”Det är bra att vara ute och titta på fåglar och blommor, att se dem i verkligheten” 
 
 

3.5 Utnyttja medial aktualitet  
 
Det som debatteras i media intresserar eleverna. Det ger ofta bra diskussioner när man kopplar 
ämnet till aktuella händelser. Inom genetiken är t ex genmanipulation och gentekniken i 
sökandet efter brottslingar intressant. Ett annat bra exempel på samhällsanknytning är virus 
och fågelinfluensa samt bakterier och antibiotikaresistens. 
 
Då man tar upp aktuella saker som står i tidningar är också mycket viktigt att ifrågasätta 
trovärdigheten och gå igenom källkritik. 
 
Lärarcitat: ”Ett sätt att aktivera eleverna i aktuella händelser är att ge dem var sin jourvecka 
då de klipper ut artiklar i dagspressen. De gör en enkel redovisning av det som berör 
kursinnehållet”. 
 
Elevcitat: ”Genetik är intressant för det är ett aktuellt ämne med intressanta etiska frågor”. 
 
 

3.6 Utnyttja elevers specialintressen   
 
Ekologiavsnittet kan man få intressant genom att koppla till jakt, rovdjur och fiske eller 
elevers djurintresse. Genetik kan kopplas till intresse för trädgårdar. 
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Lärarcitat: ”Det här året har vi pratat mycket varg. Jag är intresserad av rovdjur och det väcker 
intresse hos jaktintresserade”. 
 
Elevcitat: ” Jag är mest intresserad av växter och är trädgårdsintresserad sedan liten”. 

 

3.7 Eleverna ska uppleva nytta av sitt lärande 
 
Dagens elever är nyttoinriktade. De vill att lektionen ska vara rolig eller att det de gör ska leda 
till bra betyg. Det är av stor vikt att eleverna förstår vad de har för egennytta av att lära sig det 
som lektionen går ut på. 
 
Människokroppen intresserar oftast alla, trots att flera av de intervjuade eleverna inte sade sig 
vara intresserade av biologi så tyckte de i alla fall att människokroppen och genetik var 
intressant eftersom det angår dem direkt. Sjukdomar som kan drabba dem själva eller 
anhöriga. Det är bra att gå vidare och utveckla elevernas egna frågor. 
 
De är mindre intresserade av växter och djur och ekologi. Det känns inte som om det ligger 
dem lika nära. 
 
När vi laborerar om människokroppen engagerar de sig. De tar blodgrupp på sig själva, kollar 
blodtryck, puls och testar sina sinnen. Man kan lätt hitta kopplingar från teorin till deras egen 
vardag . 
 
Sex och samlevnadsundervisningen engagerar. Här fungerar bl.a värderingsövningar väl (se 
ex i bilaga) väl för att få igång diskussioner. Då det är känsliga frågor är det lämpligt att 
samtala i tredje person. Diskussion om droger görs framgångsrikt med hjälp av en fiktiv 
person som eleverna tillsammans har skapat och bestämt egenskaper på. Man pratar då om en 
tredje person och inte om sig själv fast det speglar ens egna åsikter. Den fiktiva personen kan 
användas vid flera tillfällen när man ska diskutera känsliga frågor då personen sätts i svåra 
eller känsliga situationer och eleverna får avgöra hur personen bör handla. Samtidigt som det 
står dem nära känner de sig också delaktiga. 
 
Under ekologiavsnittet kan man låta eleverna få leva sig in i hur det vore att vara ett valfritt 
djur. De får ta reda på vad de äter hur de lever och bor, vilka fiender de har och vilka 
miljöfaktorer de gynnas av, hur de rör sig och förökar sig. De får skriva en uppsats om detta, 
vilket kan bli väldigt spännande läsning. Det blir som en faktauppsats ihop med fantasier. Ett 
samarbete med svenskläraren är här lämpligt. 
 
Förr handlade tankar om livet om existens och nu för tiden handlar det om molekylnivå. 
Härmed har också synen på människan förändrats. Det kan vara bra att börja filosofiskt för att 
sedan få ett intresse för det lilla. Då sätter man det i sitt sammanhang med en gång. Religion 
och tankar om livet kan kopplas till detta. Då berör det dem. I högstadiet handlar 
ungdomarnas tankar ofta om livsexistens. I waldorfpedagogiken handlar mycket om andlighet 
men den är religiöst obunden. Evolutionsundervisningen måste vara öppen och allsidig. Det är 
viktigt att presentera en mångfald. Darwins utvecklingsteorier är ju accepterade av påven och 
kyrkan. Allas tankar ska komma till tals men Darwins utvecklingslära står för en grund. Det 
är ju ingen som kan svara på frågan om tanken bakom livet.  
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Lärarcitat: ” Då man förklarar människokroppens funktion försöker man få eleverna att tänka 
sin egen kropp. Att det t ex är den mat de själva ätit som ger den näring som färdas genom 
deras kropp ut i varje cell”. 

Elevcitat: ” Det är intressant när det är sådant man kan ha nytta av sedan”. 
 
 

3.8 Använda humor i undervisningen 
  
Samtliga lärare anser att humor i klassrummet ger en bra atmosfär som ger trivsel. Samtidigt 
är de medvetna om att man måste vara finkänslig. Skoj kan missuppfattas och alla tål inte 
skoj. 
 
Att genomföra roliga idéer, som klassen har, kan göra att elever som inte trivs med tillvaron, i 
alla fall kan tycka det är roligt på lektionerna. Det kan ha ett stort värde i sig och vara en 
öppning till ett intresse. Att skoja kan locka de ointresserade att vakna till. Konstlad humor 
går inte hem, den måste vara äkta.  
 
Lärarcitat: ”Humor ger en bra stämning i klassrummet men man måste känna eleverna 
ordentligt” 
 
Elevcitat: ”Det är viktigt att en lärare har humor” 

 

3.9 Tävlingsmoment  
 
Tävlingsmoment skapar engagemang . Frågesport är ett exempel som lämpar sig bra som 
repetition av avsnitt. Det är viktigt att formera lagen så att de svaga inte känner sig som 
förlorare. 
 
Lärarcitat: ”Frågesport är bra som repetition inför prov”. 

 

3.10 Elevers delaktighet 
 
Det är viktigt att de känner sig delaktiga i det de gör. Om initiativet till innehållet de jobbar 
med kommer från dem själva blir engagemanget större. 
 
Man ska inte servera dem fakta utan de får jobba med att ta reda på fakta själva. Tre av 
lärarna jobbar utan lärobok. De finns tillgängliga som klassuppsättning. 
 
En lärare tycker det är bättre att fördjupa sig i några områden än att bara nosa på ytan på allt. 
Vissa avsnitts resonemang är ju överförbara på varandra.  
 
Om eleverna gör egna frågor inför repetition kan de känna större engagemang. 
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Lärarcitat: ”Det är ju mest effektivt att fördjupa de områden som eleverna tycker är mest 
intressant. De får vara med och styra”. 
 

3.11 Använda olika former av bilder 
 
Samtliga lärare och elever är eniga om att film är ett bra komplement i undervisningen. 
 
Animeringar på Internet är lätta att hämta hem. Bland annat beskrivs människokroppens alla 
funktioner på bra sätt. 
 
Trädknoppar kan man examinera på datorn där man kan se hur knopparna utvecklas. 
 
Storbildsmikroskop gör det möjligt att visa en mikroskopbild för hela klassen. Annars är det 
lätt att eleverna tittar på fel detaljer och alla får inte in lika bra bild. 
 
Smartboard är väldigt användbart. Där kan man visa animeringar från nätet, små filmsnuttar 
och även visa vad eleverna ser i sitt mikroskop. Man kan ta kort med digitalkamera i 
mikroskopet och sedan visa den på smartboarden.  
 
Det är inte alls säkert att det är de svaga eleverna som lär sig för att ett arbete är praktiskt 
inriktat utan de behöver många gånger ha berättat väldigt tydligt för sig och visat bilder. Det 
är ofta en fördel att titta på modeller. Rita skriva och titta i kombination är bra. Det är viktigt 
att tvinga dem att tänka själva men det är svårt för dem att inse det. 
 
Lärarcitat: ” Förmedling av kunskap genom att rita bilder på tavlan och eleverna ritar av, 
gärna med färgpennor, är en traditionell metod som kan vara väl så effektiv”. 
 
Elevcitat:” Bilder är bra. Läraren kan rita bilder och förklara och variera sig”. 

 

3.12 Varierad undervisning  
 
Eleverna var ganska entydiga i sina svar. Det viktigaste är att lektionerna är varierade och att 
det är en lagom blandning av att läraren går igenom, laborationer, eget arbete, sökning av 
information och t ex film. Samtliga elever betonade att många lärare pratar alldeles för länge. 
Man orkar inte lyssna mer än 10-15 minuter. De flesta tycker om att jobba med enskilt arbete 
och övningsuppgifter. 
 
Samtliga lärare anser att variation i undervisningen är mycket viktig. Trots lärarnas 
medvetenhet om detta tycker eleverna att det behövs ännu mer variation.  
 
När man gör något de inte är vana vid blir det intressant, t ex gå ut och jobba praktiskt eller 
göra spännande experiment . 
 
Lärarcitat: ”Det är viktigt med variation i undervisningen, att blanda genomgång/berättelser, 
övningsuppgifter, film och egna elevarbeten”. 
 
Elevcitat: ”Man orkar inte lyssna om läraren står där framme och bara mal och mal”.  
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3.13 Uppföljning och repetition 
 
Repetitionsfrågor kan kännas gammalmodigt men eleverna gillar det. De fungerar som ett 
omväxlande och effektivt repeterande moment.  
 
Uppföljning och summering är viktigt och kan vara avgörande för förståelsen. 
 
Kunskapstest kan göras som lärande moment. Ett hemprov kan göras svårt så att det krävs 
litteratursökning. Då blir inte provet bara ett test utan ett sätt att lära ännu mer. Detta passa 
bra med äldre elever som är mer självständiga. Man ser ibland att de hjälpt varandra men man 
får formulera frågorna så att de måste ge personliga svar. Kunskapstest kan också göras som 
uppsatsskrivning i samarbete med svensklärare. 
 
Lärarcitat: ” Repetitionsfrågor kan kännas gammalmodigt men eleverna gillar det och det 
fungerar som ett omväxlande moment”. 
 
Elevcitat: ”Det är viktigt att följa upp, då förstår man bättre” 

 

3.14 Ämnesöverskridande undervisning  
 
Temaarbeten är intressant och gör att eleverna kan få en större helhetssyn. Har läraren 
eleverna i flera ämnen så kan läraren själv planera mer i tema. En lärare anser att man 
kommer mycket längre då man läser ett ämne i taget eller i tema. Det går åt mindre tid till 
repetition. I samarbete mellan lärare kan t ex temaaktiviteter för dagar, veckor och resor 
planeras. Detta kräver framförhållning och att tid avsätts till planering. I NO-ämnen är 
kopplingen mellan ämnen mest naturlig men man kan också se kopplingar mellan miljöfrågor 
och samhällskunskap, utvecklingsläran och religion, genetik och filosofi, naturgeografi och 
historia. 
 
Lärarcitat: ”Temaarbeten är intressant. Jag använder mig av temadagar till sådant”. 
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4 Diskussion 
 
 
Att stimulera elevernas intresse för biologi är att jobba med inre mål hos elever. Mål som är 
attraktiva upplevelsemässigt och som är greppbara och på lagom avstånd. När en elev känner 
glädje och stolthet över vad lärt sig, växer intresset och studiemotivationen ökar. Motivation 
och intresse används ibland i samma betydelse, men att en elev är motiverad betyder inte 
alltid detsamma som att den är intresserad. Yttre drivkrafter som viljan att få högre betyg, 
högre status eller få mer uppskattning är inte detsamma som att intresset för biologiämnet 
ökar. Däremot kan både yttre och inre drivkrafter samverka på ett bra sätt och vara svåra att 
särskilja. Det är dock viktigt att försöka fylla undervisningen med så många faktorer som 
stimulerar den inre motivationen som möjligt eftersom den enligt min mening leder till en mer 
varaktig kunskap och ökar chansen till ett helhetsperspektiv i ämnet. För detta finner jag stöd 
hos Jenner (2004). 
 
Utifrån intervjuer med tio biologilärare och sju elever ser jag följande metoder, faktorer eller 
förhållningssätt som viktiga för att motivera och intressera elever för ämnet biologi: 
 

• Lärarens engagemang och berättarförmåga. 
• Välplanerade lektioner med tydliga instruktioner. 
• Individuella, greppbara mål. 
• Praktisk tillämpning och verklighetsanknytning.  
• Utnyttja medial aktualitet. 
• Utnyttja elevers specialintressen. 
• Eleverna ska uppleva nytta av sitt lärande. 
• Använda humor i undervisningen. 
• Tävlingsmoment. 
• Elevers delaktighet. 
• Använda olika former av bilder.  
• Varierad undervisning. 
• Uppföljning och repetition. 
• Ämnesöverskridande undervisning. 

 
Undervisning utomhus, inomhus och praktiska laborationer, är viktiga delar i 
biologiundervisningen där samtliga metoder och faktorer som nämns ovan påverkar hur 
intresseväckande en lektion blir. Alla delar samverkar till att göra en undervisning bra och det 
beror mycket på omständigheter runt lärare och elever vilka faktorer som spelar mest in. Detta 
måste varje pedagog känna av, beroende på vilka egenskaper och förutsättningar den själv har 
och vilka elever som ska undervisas. 
 
Intervjuade lärare och elever var relativt eniga om vilka metoder/faktorer som är viktiga för 
att göra en lektion intressant. Det var uppenbart att oavsett vilket intresse de intervjuade 
eleverna har för ämnet, betonar de vikten av variation allra mest. Samtliga ansåg att de flesta 
lärare har alltför långa teoretiska genomgångar.  
 
Det är viktigt att läraren är engagerad i sitt ämne. Det gör att den får klassen med sig bättre. 
Ett engagemang smittar ofta av sig. Eleverna betonar att det är viktigt att läraren känner av, 
och gör något åt, att elever inte lyssnar. 
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Dysthe (1995) konstaterar att en optimal inlärning fås om det är en balans mellan lärarens prat 
och elevernas aktivitet. Det är också flera av de intervjuade lärarna som anser att elevernas 
delaktighet är viktig. Då eleverna är delaktiga för det med sig att de upplever undervisningen 
som mer varierad och lättsam. 
 
Lärarens största utmaning ligger troligen i att motivera de ointresserade eleverna. I stället för 
att tänka att eleven saknar vilja, vilket gör att eleven blir bekräftad på ett negativt sätt, kan 
man tänka att det kan finnas en önskan till förändring men att det finns en rädsla att 
misslyckas. Pedagogen ska inte ge upp utan försöka analysera situationen utifrån de 
motstridiga motiven och titta på hur man kan gå vidare därifrån. Dessa tankar bekräftas också 
av Jenner (2004). 
 
Det handlar om att se eleven som en person, och inte som en sak som ska åtgärdas. Eleven 
kan ha problem men han/hon är inte problemet. Genom att utgå från elevens perspektiv och 
att i dialog tillsammans utstaka en väg som eleven känner sig delaktig i, kan målet uppnås. 
Det är avgörande att eleven känner att olika delmål är realistiska att nå. 
 
Omotiverade elever behöver extra uppmuntran och positivt stöd. Man kan t ex fråga dem 
enkla saker så att de får visa att de kan. Alla elever uppskattar att man bryr sig om dem.  
Man kan försöka hitta kanaler, in i ämnet, från något de är intresserade av. De behöver ofta 
mer struktur så att de bättre förstår vad de ska göra. Samtidigt som det är bra att ge dem extra 
uppmärksamhet får man vara observant på att de inte känner sig särbehandlade. Det är viktigt 
att ge de omotiverade positiv uppmärksamhet och hjälpa dem med småsaker som puffar dem 
framåt. De är troligtvis tyngda av negativ respons. 
 
Oengagerade elever kan lockas att bli intresserade genom konstnärliga arbetssätt. De kan 
filma, fotografera, måla och pressa växter. Då upptäcker de ofta hur vacker naturen är, vilket 
kan vara en inkörsport till intressebyggande. Detta är en styrka i waldorfpedagogiken då dess 
främsta mål är fritt tänkande och kreativa elever. De använder sig ständigt av flera sinnen och 
olika konstnärliga uttryckssätt. Som Dahlin et al (2002) betonar är det när fantasi, känsla och 
sinnesupplevelser samspelar som vi kan nå ett besjälat lärande. Då lär man för att man känner 
en lust för att lära. Jag tror liksom Brygge et al (1999) och Irmeli Palmberg (1989) att 
naturkänslan blir till ett engagemang som kan utvecklas om man kompletterar det vanliga 
klassrummet med det utvidgade klassrummet. Man kan lättare fascineras och bli nyfiken om 
man upplever naturen i verkligheten och får sinnliga erfarenheter. 
 
Det är viktigt att möta elever och leva sig in i deras värld. Man ska vara en vuxen förebild, 
positiv och se deras styrkor. Genom att uppmuntra dem kan de bli motiverade. Man ska 
försöka ha kul och inte bara betona vad eleverna måste göra. Man får vara lite ödmjuk och 
förstå att inte alla kan tycka det är roligt med biologi, men det är viktigt att försöka att få dem 
att göra sitt bästa. När elever lär sig saker ökar deras självkänsla. 
 
Omotiverade elever mår ofta bra av att jobba mer praktiskt. Man måste samtidigt vara 
observant på att de ofta har svårt att koppla det praktiska till teorin. Därför krävs då mycket 
tydliga instruktioner och en tydlighet i vad de ska lära sig. Det är inte alls säkert att det är de 
svaga eleverna som lär sig för att undervisningen är praktiskt utan de behöver många gånger 
ha tydliga instruktioner, kanske med hjälp av bilder eller modeller. En kombination av att rita, 
skriva och titta är bra för lärandet. Det är viktigt att förmå dem att tänka själva. Att använda 
bilder när man förklarar något kan göra det enklare att förstå. Över huvud taget förhöjs 
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upplevelsen då man använder flera sinnen samtidigt. Därigenom ökar förutsättningen för 
lärande. 
 
Jag håller med Neuman (2004) när han beskriver värdet av utomhusundervisning understödd 
av naturupplevelser. I dagens samhälle, när alltfler barn saknar en naturlig koppling till 
naturen, anser jag att man underskattar vikten av att kombinera biologiundervisning med 
naturupplevelser. Att väcka en gnista av intresse, med hjälp av positiva naturupplevelser, kan 
lägga grunden för en positiv lärandeprocess. Jag menar då att det handlar om att stimulera till 
inre motivation. Detta kan uppfattas som svårt att kombinera med biologiundervisning, i de 
högre stadierna, då den teoretiska volymen är stor och lektionstiden är begränsad. Detta är ett 
dilemma, men man kan ändå hitta vägar genom att förlägga viss undervisning i naturen som t 
ex fältstudier med övernattning och temadagar. 
 
Den ”tysta kunskap” som Jenner (2004) och Liedman (2002) skriver om verkar saknas hos 
många ungdomar idag. Detta eftersom de flesta inte lever i någon nära relation till naturen. 
Självklart är naturkontakt viktig i alla skolans stadier, Det är lätt att tro att de lägre stadierna 
får denna naturkontakt i större omfattning, då det är lättare för dem att vara ute. Jag tycker 
mig dock märka att många högstadie- och gymnasieelever ofta saknar den ”tysta kunskap” 
som borde ligga som en grund att bygga vidare på för ökad förståelsen i ekologi, miljöfrågor 
och människans roll i det hållbara samhället. Förmåga att kunna se de olika avsnitten i biologi 
i sitt sammanhang banar väg för ett mer äkta genuint intresse hos eleverna. 
 
Två av de intervjuade lärarna menade att exkursioner fungerar lika bra för de äldre som för de 
yngre eleverna.  Skillnaden är främst att de äldre elevernas arbete mynnar ut i en mer 
avancerad uppföljning och fördjupning. 
 
Inom waldorfpedagogiken undervisas biologi som ett periodämne som man läser intensivt 
varje dag under två perioder per år. Fördelen med denna undervisningsform kan vara att det 
ges förutsättningar för att eleverna ska kunna hinna få ett större engagemang. En lärare 
beskrev det som att eleven ”lever” med ämnet under en period. Då en elev närmar sig ett 
ämne så intensivt borde förutsättningarna för intressebyggande vara stora. 
 
En intressant fråga, som Ahl (2004) diskuterar i sin problematisering om motivation är om det 
finns en grundläggande motivation hos alla, bara man undanröjer hindren. Jag anser att man 
bör inrikta sig på att skapa stimulerande möjligheter, och samtidigt söka undanröja eventuella 
hinder. Vissa hinder kan inte helt undanröjas men de kan upplevas som mindre om man 
fokuserar på det positiva och visar på möjligheter. Strävan bör vara att erbjuda en mångfald 
av kanaler till lärande och därigenom stimulera olika sinnen. Eleverna bör stimuleras till att 
hitta personliga vägar för att bygga kunskap.  
 
Ett sätt att få elever mer motiverade är att de själva får påverka sin undervisning. Med hänsyn 
tagna till kursplanens mål kan eleverna delta i prioriteringen inom ämnet och dessutom 
påverka undervisningssätt och provform. 
 
Som Dysthe skriver finns det ingen ”skriva-och-prata-för-att-lära-metod” som lärare kan 
använda rakt av, utan metoder måste anpassas efter elevgruppen och den situation där 
inlärningen äger rum. Detta kräver stor lyhördhet och elevkännedom. Ju större elevkännedom 
man har, desto bättre kan de pedagogiska metoderna användas. Detta ger bättre 
förutsättningar för att elevernas intresse för ämnet ska växa, vilket kan leda till ett positivt 
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kunskapsresultat. En viktig faktor för hur resultatet blir, är därför hur många elever man totalt 
undervisar och hur stora undervisningsgrupperna är.  
 
 De tre faktorer jag väljer att kommentera är de som, enligt Jenner (2004), mer än mycket 
annat präglar motivationsprocessen: för det första om målet verkar möjligt att uppnå, för det 
andra om målet är eftersträvansvärt och, för det tredje, individens bedömning av sina chanser 
att lyckas. 
 
Jag anser att dessa faktorer är mycket väsentliga och att de sammanfaller med de vad jag 
funnit viktigt i min undersökning. Det är mycket väsentligt att kunskapsmålet är 
eftersträvansvärt och då helst p.g.a. elevens inre mål som glädje eller självförverkligande. Det 
kan krävas flera individuella delmålsmöjligheter för att eleven ska kunna känna att det är 
realistiskt att kunna nå till ett kunskapsmål. De svaga eleverna är troligen vana att målen är så 
svåra att nå och därför vana att inte lyckas. De vill då heller inte ta risken att misslyckas igen, 
något som kan undvikas genom lägre satta delmål. Att elever verkar omotiverade behöver 
alltså inte betyda att de inte vill nå målet utan att de försöker skydda sig mot besvikelsen . De 
starka eleverna kan i stället behöva högre kunskapsmål för att känna motivation. Mål bör 
därför utvecklas individuellt för att nå bästa möjliga stimulans. 
 
Ämnesintegrering är vanligast i NO-ämnen. För att få ett helhetstänkande bör ett samarbete 
över ämnesgränser finnas i mycket högre utsträckning än vad som görs på de flesta skolor 
idag.  Det finns naturliga kopplingar mellan miljöfrågor och samhällskunskap, 
utvecklingsläran och religion, genetik och filosofi, naturgeografi och historia. Jag anser också 
att bildundervisning borde användas som upplevelseförstärkare till andra ämnen och i 
slöjdundervisningen kan materialkännedom kopplas till ett hållbarhetstänkande. 
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