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Detta arbete undersöker hur intresset för naturkunskap påverkas av lärares prioriteringar av 
ämnesstoffet. Fokus i detta arbete ligger på lärarens inställning till artkunskap. Vi tittar också 
närmre på hur naturundervisningen går till och vad som kan ligga bakom lärarens val. Data i 
denna undersökning har inhämtats under intervjuer med sju lärare som undervisar i 
naturkunskap och/eller biologi antingen i grundskolans senare år eller på gymnasiet. 
 
Studien visar att naturundervisningen påverkas i mindre grad av lärarens eget intresse men 
däremot i hög grad av vad lärarna tror eleverna är intresserade av.  
 
Det finns en fara i att prioritera undervisningen efter elevers intresse, då eleverna inte kan 
hållas ansvariga för konsekvenserna av dessa val. Det är inte lärarens huvuduppgift att göra 
lektionerna roliga, utan att ge eleverna en god demokratisk grund och insikt om hur deras 
egna handlingar påverkar dem själva och naturen omkring oss.  Lärare har ett stort ansvar 
över hur stoffet presenteras och vilka undervisningsmoment som läggs i fokus. Läraren kan 
sedan lägga upp undervisningen efter elevernas individuella behov och där bedriva en 
demokratisk verksamhet.  
 
Vi tror att ett större fokus på artkunskap kan väcka elevernas engagemang för den biologiska 
mångfalden och i ett vidare perspektiv hållbar utveckling. 
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1 Introduktion 
Flera internationella studier visar att elevers intresse för naturkunskap har minskat och 
intresset för just artkunskap ligger sämst till framhäver Svein Sjöberg (2005). Fortfarande 
ligger svenska elevers kunskapsnivå högt jämfört med andra delar av världen, men på sikt kan 
detta leda till ”biologisk analfabetism” framhåller Fredrik Sjöberg (2001). Finns förklaringen 
till detta i lärarperspektivet? 
 
Vår åsikt är att det kan vara svårt att få en djupare förståelse om hur någonting hänger 
samman i naturämnena om inte kunskap om de mindre elementen finns. Vår känsla är att 
fokus på det "lilla" ofta saknas, med detta menar vi att många lärare förmedlar ett perspektiv 
som varken knyter an till elevens vardag eller hur arter i närområdet samspelar och påverkar 
varandra. Vi tror att ett ökat intresset för naturen kan infinna sig när vi upplever naturen på 
nära håll och lär oss urskilja detaljer i naturen. När vi ser att allt inte bara är en grön massa 
utan en mängd arter och vi får följa deras interaktion tillsammans i ett ekosystem. 
 
Vår tanke är att utvecklingen av sinne för detaljer via till exempel artkännedom kan underlätta 
lärandet även på andra plan, och att detta till och med kan verka självförtroendestärkande. 
Artkunskap kan vara ett sätt att hitta tillbaka till det lilla, i en värld där yrkeskårer som 
tidigare behandlades respektfullt får stå tillbaka, medan dokusåpahjältar och idoluttagningar 
fyller våra liv. Förhoppningsvis kan det även leda till en ökad vördnad för naturen. 
 
 
 

2 Problemformulering 
 
2.1 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka på vilket sätt intresset hos eleverna för 
biologi och naturkunskap hänger samman med lärarens prioriteringar kring de olika 
momenten i naturundervisningen (Biologi/Naturkunskap/Naturorienterande ämnen) och 
lärarens egna intresseområden, med särskilt fokus på artkunskap. 
 
 

2.2 Frågeställning 
 
2.2.1 Huvudfråga 
Huvudfrågan i detta arbete är att se hur relationen mellan lärarens personliga intresse av 
artkunskap och naturundervisningen kan beskrivas? 
 
2.2.2 Forskningsfrågor 
I arbetet undersöks hur läraren reflekterar kring sin undervisning. Hur ser läraren på 
naturundervisningen? Vilka moment prioriterar läraren och finns det några särskilda skäl till 
detta? Hur ser sambandet mellan lärarens prioriteringar av olika delar i naturundervisningen 
och vad de tror att eleverna tycker är intressant ut? 



2 

 

 

 

3 Bakgrund 
I detta kapitel presenteras litteratur och tidigare forskning inom ämnesområdet och elevers 
intresse enligt nationella undersökningar. Varsin rubrik ägnas också åt styrdokument och 
pedagogiska teorier. 

 
3.1 Litteratur/tidigare forskning 
En rad författare har ifrågasatt varför naturkunskapen inte når fram till dagens elever 
(Andersson, 2001; Bogner, 2002; Dimenäs, 1996; Ekstig, 2002; Greene, 2005; Madsen, 1999; 
Magntorn & Magntorn, 2004; Magntorn, 2007; Sander, Jelemenská & Kattmann, 2006; 
Sjöberg, 2001; Sjöberg, 2005; Säljö & Wyndhamn, 2002), om detta är ett problem och hur det 
i så fall skulle kunna gå att komma till rätta med det. I detta kapitel ses närmare på följande 
rubriker: Stoffträngsel och vetenskapens vinningar; Förståelse, förförståelse och 
begreppsbildning; Undervisning i biologi och naturkunskap; Varför artkunskap?; Att 
undervisa i artkunskap och Vikten av exkursioner. 
 
3.1.1 Stoffträngsel och vetenskapens vinningar 
Dimenäs (1996) lyfter fram problemet med stoffträngsel som kan leda till att eleven förlorar 
sin motivation och sitt intresse för ämnet. Sjöberg (2005) säger att lärare har ett stort ansvar 
när det handlar om att välja ut stoffet till själva undervisningen. Det är svåra val där en del 
viktiga saker lätt kan gå förlorade. Valen är också avgörande för vad eleverna lär sig och 
vilket intresse de skapar för ämnet. Dimenäs (1996) förtydligar sig och konstaterar att många 
forskare anser att det är av stor vikt att läraren väljer ut ett färre antal processer som eleverna 
verkligen behöver bli förtrogen med. Läraren måste dessutom vara medveten om att detta 
urval även överför värderingar till kommande generationer. 
 
Ekstig (2002) tror sig kunna dra slutsatsen att elevers minskade intresse för naturkunskap kan 
bero på att kursernas innehåll är för omfattande. Författaren menar att detta kan leda till att 
eleverna bara ägnar sig åt ytinlärning. Detta innebär att eleverna bara lär sig till proven och 
inte får förståelsen. Även Anderson (2001) varnar i sin rapport om att ha för mycket detaljer i 
sin undervisning då det är lätt att elevernas förståelse går förlorad och att eleverna 
koncentrerar sig för mycket på detaljerna och istället missar hur allt hänger samman. Ekstig 
(2002) lyfter fram detta ur en studie som skolverket har gjort. 
 
Madsen (1999) skriver att naturen hamnade på avstånd från de flesta i och med 
industrialiseringen. Kunskap som barn har om naturen bygger inte längre på deras direkta 
erfarenheter utan av vad de möter i undervisningsböcker och på TV. Människans kunskaper är 
så omfattande att allt mer kunskap och erfarenhet hämtas ur undervisningsböckerna. Trots att 
det är möjligt att vetenskapligt tränga in i naturen på molekylnivå, har vi aldrig varit längre 
ifrån den. Liksom Madsen (1999) menar Ekstig (2002) att vetenskapens framsteg kan vara en 
spärr för elever i deras intresse för naturvetenskapliga frågeställningar. 
 
Ur PISA undersökningen (Skolverket, 2003) kan utläsas att det blivit en ökad spridning i 
resultatet där duktigaste eleverna förbättrat sina prestationer medan de lågpresterande 
försämrat sina jämfört med undersökningen tre år tidigare. Denna utveckling är mycket 
oroande. Förändringarna är likartade i flera länder och därför tros inte förklaringen finns i 
förändring av kursplan eller arbetssätt. Flera studier visar att intresset för naturvetenskap i 
synnerhet i högt industrialiserade länder har avtagit.  Därför vore en gissning att mindre 
motiverade elever förlorar sitt intresse för naturvetenskap, när innehåll och undervisning blir 
för svårbegriplig (Skolverket, 2003). 
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För att öka elevernas intresse för naturkunskap, för både pojkar och flickor, menar Sjöberg 
(2005) att läraren bör betona den samhälleliga användningen, ta upp etiska aspekter, försöka 
göra ämnet mindre abstrakt, mindre teoretiskt och inte så intellektuellt. Läraren bör knyta 
fakta till konkreta exempel och försöka göra dem personliga. Läraren bör också visa att 
naturvetenskap har anknytning till det filosofiska och faktiskt hör samman med mycket i vår 
kultur. 
 
3.1.2 Förståelse, förförståelse och begreppsbildning 
Empirisk forskning har visat att studenter trots skolundervisning inte förstår nödvändiga 
ekologiska begrepp. Ett tyskt forskningsteam (Sander et al, 2006) menar att huvudorsaken till 
detta är att det inte tas tillräcklig hänsyn till elevernas vardagsföreställningar i konstruktionen 
av läroplanen. Halldén (2002) försöker med dessa ord förklara inlärningsprocessen och dess 
komplicitet: 
 

För att en elev ska förstå till exempel ett vetenskapligt begrepp måste eleven först förstå den teori 
som ligger till grund för begreppet. För att i sin tur förstå teorin måste eleven förstå de begrepp 
som utgör teorin. Om detta också skiljer sig mycket från elevens vardag hur kan då inlärning vara 
möjligt? (s. 70 ) 

 
Ovanstående problematik håller även Andersson (2001) med om.  För att förstå till exempel 
de stora dragen i ett ekosystem måste läraren också ha andra kunskaper. Eleverna måste få 
alla pusselbitar. Som till exempel hur fotosyntes och respiration och nedbrytning hänger 
samman med flödet av energi. Ekstig (2002) anser att om läraren ska komma till rätta med 
ytinlärning måste läraren vara medveten om elevernas tidigare kunskaper. Läraren måste 
kunna identifiera sina elevers förförståelse för att kunna göra en bra struktur av stoffet och 
undervisningen. 
 
Ekstig (2002) menar också att en annan orsak till att elever har svårt för att ta till sig 
naturkunskapen kan vara att lärare presenterar stoffet för teoretiskt. Detta kan medföra att 
eleverna tror att naturkunskapen är för svår för dem och då försöker de inte tillräckligt. 
 
Många av skolans elever tycker att naturundervisningen är svår säger Strömdahl (2002) som 
förklarar att eleverna har svårigheter att relatera till den riktiga naturen i undervisningen. För 
att förstå begrepp måste eleverna kunna få något konkret att relatera dessa till och ofta byggs 
naturundervisningen upp på förenklade modeller. Detta anser författaren försvårar förståelsen 
när det gäller att ta till sig begreppsuppfattningen. Ekstig (2002) beskriver Wolperts idé från 
1992 om att naturvetenskapen här i väst varken bygger på vardagserfarenheter eller det sunda 
förnuftet utan är abstrakt och matematisk. Wolpert ansåg att en lösning på problemet kunde 
vara att låta naturvetenskapen i större grad relatera till direkta erfarenheter. Ekstig (2002) vill 
bygga den vetenskapliga begreppsbildningen på elevers egna vardagsföreställningar och 
sunda förnuft. För att eleverna ska få en positiv attityd till naturundervisningen krävs att 
eleverna känner sig delaktiga i undervisningen menar både Ekstig (2002) och Sjöberg (2005). 
Sjöberg (2005) trycker också på att det är viktigt att i samband med begreppsbildning ta reda 
på elevernas tidigare erfarenheter och arbeta vidare därifrån. Sjöberg (2005) varnar även för 
att det kan vara farligt att bygga på elevers förkunskaper, då dessa inte alltid stämmer överens 
med verkligheten. Ibland kan den pedagogiska utmaningen ligga i att försöka få eleverna att 
göra sig av med sina vardagsföreställningar. Andersson (2001) beskriver detta: 
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På ett allmänt plan gäller det för både lärare och elever att vara medvetna om att ord kan ha olika 
betydelse i olika sammanhang. Det är t.ex. förbjudet att medföra djur i en livsmedelsbutik, men 
det betyder inte att den biologiskt kunnige stannar i dörren. Nej, han växlar från vetenskaplig till 
en vardaglig betydelse av ordet djur och går in (om han alls ägnar någon tanke åt saken). (s. 102) 

 
Andersson (2001) betonar vikten att reda ut i vilken situation ordet används och hur det 
påverkar dess betydelse. Författaren lyfter fram en studie utförd i Nya Zeeland där elever 
skulle avgöra om olika organismer var producenter eller konsumenter. Det visade sig att ett 
problem var hur eleverna uppfattade begreppet djur. Många elever ansåg att spindlar, fjärilar 
och sniglar inte var djur och följaktligen inte heller konsumenter. För att lösa problemet 
strukturerades lektionerna om och klassen började istället med att reda ut vad som 
kännetecknade ett djur enligt biologiska begrepp. De nya testresultaten visade ett 
hundraprocentigt positivt resultat. 
 
3.1.3 Undervisning i biologi och naturkunskap 
Oberoende av åldersgrupp anser Magntorn (2007) att ett Bottom-up synsätt är att föredra då 
den gör ekologin spännande. Jämför med andrahandsinfo ur någon bok som sällan väcker 
personligt engagemang. Magntorn (2007) förklarar Bottom-up med följande exempel: 
 

Fas 1: Introduktion – fokus på en organism (Sötvattenräka och dess populationsekologi) 
Fas 2: Taxonomi och populationsekologi (Fler organismer och deras livscykel och anpassning till 
omgivningen studeras) 
Fas 3: Samhällsekologi: Relationerna mellan räkan och andra populationer. 
Fas 4: Systemnivå: Relationer mellan räkan och den levande och icke-levande världen. Kretslopp 
och energiflöden (s. 70). 

 
Magntorn (2007) har undersökt hur en förmåga att läsa naturen kan utvecklas i olika 
elevgrupper och om denna förmåga kan föras över mellan olika ekosystem. Författaren har 
också diskuterat med lärare hur relevant det är att ha detta som ett mål i naturvetenskaplig 
undervisning. Kritiska aspekter för att läsa av naturen har att göra med att utveckla ett språk 
med ekologisk terminologi, samt att lära sig namnen på en rad vanliga arter. I studien 
framkom att detta var en viktig länk mellan taxonomi och systemekologi. Att känna igen 
morfologiska och beteendemässiga karaktärer mellan olika funktionella grupper tillsammans 
med principer kring näringskedja och kretslopp var tre avgörande aspekter när det gällde att 
läsa naturen i ett nytt ekosystem. 
 
Bogner (2002) betonar att stora undersökningar i Mellaneuropa och Danmark har visat att 
elevernas kunskap och attityder efter att ha genomgått en veckolång kurs med fokus på bland 
annat artkunskap, samspel mellan arter och människans påverkan ledde till en förändrad 
miljöattityd och relation till naturen även på lång sikt. 
 
3.1.4 Varför artkunskap? 
Andersson (2001) betonar att biologin är ett viktigt ämne inte bara i skolan utan också för att 
kunna förstå sin omgivning. Andersson (2001) ger som exempel hur viktigt det är att förstå 
vad biosfären är och hur viktig den är för oss på jorden. Hur miljöförändringar påverkar 
biosfären som i sin tur påverkar ekosystemen som sedan påverkar mänskligheten. Detta kan 
sammankopplas med vad Greene (2005) säger om kunskapen om bevarandet av den 
biologiska mångfalden. Greene (2005) menar att det här krävs kunskap om de särskilda 
organismerna. Trots detta känner vi till lite eller ingenting om de flesta arterna och 
undervisning om arter och mångfald är ofta underrepresenterade. Sjöberg S (2001) jämför 
artkunskap med ett språk; utan språk är sammanhanget svårförståeligt. Sjöberg F (2001) 
menar att inställningen till naturen och naturkänslan, ”är en grundläggande förutsättning för 



5 

 

 

 

hur vi vårdar och använder denna natur” (s. 46). Det handlar inte bara om att hitta kommande 
forskare och specialister på området framhåller Sjöberg (2005). Att försöka bygga upp ett 
miljömedvetande med hjälp av sopsortering och skrämseltaktik leder ingenstans, menar 
författaren, som tror att det tidiga miljöengagemanget berodde på att människan hade en 
positiv känsla för naturen och kände arter såsom gulsparv och pilgrimsfalk. 
 
Magntorn och Magntorn (2004) vill slå ett slag för artkunskap som en väg till djupare 
ekologisk förståelse. De håller Fredrik Sjöberg (2001) med om då han i tidskriften Sveriges 
natur konstaterar att vi håller på att skapa en generation av ”biologiska analfabeter”. 
Författaren poängterar att den moderna svenskens naturkunskaper mest verkar komma från tv-
tittande och trädgårdsarbete. Sjöberg S (2001) minns en nutidsorientering i Dagens Nyheter 
häromåret, där en fråga med biologisk anknytning ställdes: ”Vilken insekt sprider sjukdomen 
Borrelia?” Svaret skulle vara fästing, men det är ju ingen insekt (utan ett spindeldjur). Är det 
någon som bryr sig, undrar Sjöberg S (2001). Författaren menar att den som skulle kunna bli 
intresserad av taxonomi inte ens får chansen i dagens biologiundervisning där zoologi och 
botanik är undanträngd. 
 
Magntorn och Magntorn (2004) lyfter fram tre huvudaspekter i anförandet om varför 
artkunskap inte får försummas i den svenska skolan: historiska motiv, kunskapsmotiv samt 
attitydmotiv. De hämtar sina historiska motiv hos den Linnéanska traditionen. Att se det stora 
i det lilla var en av Linnés deviser. Nyfikenheten lades samman med kärleken till det som 
utforskades. Jämfört med länder såsom Storbritannien, USA och Australien har Sverige 
tydligast artmål. I ovanstående länder ligger fokus på identifieringsprocessen och inte själva 
artkunskapen, säger författarna och vidhåller att den Linnéanska traditionen bör förvaltas väl. 
Magntorn och Magntorn (2004) lyfter fram att kursplanen i biologi visar att eleverna skall 
kunna diskutera den biologiska mångfalden och hur människan är beroende av denna. För att 
kunna göra detta krävs artkunskap, eller åtminstone förmågan att se om en miljö är artrik eller 
inte vidhåller författarna när de presenterar kunskapsmotivet. Magntorn och Magtorns (2004) 
attitydmotiv väljer de att presentera med ett citat av Helldorff: ”Artkunskap hänger ihop med 
naturkänsla och naturkänsla i sin tur med miljöengagemang” (s. 112) De varelser som känns 
igen och förstås respekteras i allmänhet, förtydligar författarna. 
 
3.1.5 Att undervisa i artkunskap 
Allmänbildning som utgörs av artkännedom om svenska arter har minskat kraftigt under de 
senaste 50 åren skriver Magntorn & Magntorn (2004) och undrar hur många elever som 
känner igen ”gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol” i Rönnerdahls visa. Detta trots att 
studenter som läst faunistisk och floristik ofta utrycker det som att en ny värld har öppnat sig, 
en myllrande miljö. Vid artinlärning är det viktigt att binda ihop denna med ekologin. 
 
Andersson (2001) skriver att det är många elever mellan 5-17 år som inte har en klar 
uppfattning om vad ett djur är. Många tror att djur är fyrbenta och har päls. De tror inte att 
djur kan vara till exempel insekter eller vattenlevande organismer. Undersökningar visar att 
de mycket unga barnen har ett vidare perspektiv på vad ett djur är. När de blir något äldre och 
får lära sig om olika djurgrupper i skolan får de en snävare uppfattning om vad djur är då de 
tolkar till exempel insekter och fiskar som separata kategorier. I slutet av tonåren har de åter 
vidgat begreppet. Andersson (2001) tror att detta beror på att barnen i unga år ser organismer 
som antingen djur eller växter. När de sen lär sig lite mer är det lättare att röra ihop 
begreppen. De äldsta barnen har å andra sidan utvecklat större förståelse om hur hierarkin 
hänger samman och vad djur är. 
 



6 

 

 

 

Även växter kan vara svårt att definiera för elever som ofta anser att en ek, en morot eller ett 
gräs inte är växter. Här verkar eleverna dock bli kunnigare varefter åren går. Andersson 
(2001) skriver att eleverna använder sig av vissa kriterier såsom ‘växer i marken’, ‘har blad’, 
‘har blommor’, ‘har rötter’, ‘behöver ljus och vatten’, ‘kan inte förflytta sig’. Även icke-
biologiska kriterier framhålls, såsom att en växt är liten, kan odlas och inte är hård. Några 
missuppfattningar som Andersson (2001) lyfter fram är att en ek är en växt när den är liten, 
men inte när den är stor.  Gällande artkunskap och mindre barn tycker Madsen (1999) att det 
är viktigt att barnen får ord och begrepp att utöka sitt ordförråd och stilla sin kunskapstörst 
med. 
 
Utan namn är det svårt att förstå naturen. Detta oroar Magntorn (2007) eftersom 
allmänbildningen om våra vanliga växter och djur har minskat drastiskt. Att lära sig dessa 
namn är ett första steg för att få en djupare kunskap om ekologi menar författaren. Många 
barn lär sig faktiskt entusiastiskt namn på djur och växter. Att bara kunna namnge arter har 
liten betydelse, menar Magntorn (2007). När de sedan knyts ihop med den funktionella nivån 
ex. att skogslössen i skogen har samma funktion som vattenlössen i dammen är taxonomin 
viktig för att förstå naturen. Författaren säger att det viktiga är att binda ihop taxonomin med 
artens populationsekologi och lyfter fram hur elever fick lära sig om sötvattenräkors och 
vattenlössens roll som nedbrytare genom att experimentera med vilken föda de föredrog. 
Detta kan göra eleven beredd att diskutera kretslopp och näringsvävar. I en studie av 
Magntorn & Helldén (2005) visade det sig att lärarstudenter efter en kurs i ekologi såg 
naturen med nya ögon efter att ha lärt sig känna igen fler arter. Författarna belyser vikten av 
att kombinera ekologi med taxonomi och att erbjuda varierade exkursioner med kunniga 
lärare. Magntorns (2007) studie har visat att taxonomi är viktigt vid introduktion av 
ekosystem samt att samla och identifiera växter och djur kan vara en intressant aktivitet i sig. 
Som Madsen (1999) skriver: ”Ekologins sammanhängande sätt att betrakta naturen är värt att 
ta till sig men dess abstrakta begrepp är inte något att samla på; då är det bättre att samla 
blommor” (s. 37). 
 
Magntorn och Magntorn (2004) skriver om den brittiska undersökning där det visade sig att  
8-åriga barn kunde artbestämma fler pokemonfigurer än riktiga djur. De svenska författarna 
bestämde sig för att undersöka hur det stod till med artkännedomen när det gällde att 
bestämma vanliga lövträd jämfört med andra vanliga ting i omgivningen, i detta fall bilar. Det 
visade sig att eleverna kände igen dubbelt så många bilmärken som löv! Slutledningen av 
detta är att barn inte har några problem att lära sig arter – men har dålig kännedom om vanliga 
arter i omgivningen (Magntorn och Magntorn, 2004). Det visade sig att eleverna även hade en 
hel del kunskap om bilmärkena när de blev intervjuade och på samma sätt ser författarparet på 
artstudier. Det handlar inte bara om att sätta namn på saker och ting, utan om att uppleva och 
genom vidare undersökningar nå en djupare förståelse och kunskap om organismen 
(Lundegård, 2004). 
 
Artkunskap i dess vidare mening används av Magntorn och Magntorn (2004), dvs. all slags 
namnsättning – även av taxonomiska enheter. Det är en stor fördel att lära känna grupper av 
djur och växter innan det är dags att lära känna arterna. Genom detta skapas en 
förtrogenhetskunskap som kan komma till nytta vid till exempel besök i andra miljöer eller 
världsändar.  
 
Magntorn (2007) menar att systematik och ekologi ofta läses för sig, och att det då är svårt att 
koppla ihop kunskaperna. Lösningen kan vara att arbeta med ekologin utifrån arter, så kallad 
autekologi.  Då fokus läggs på en art i taget och länkar arten till dess miljö och sätt att leva. 
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Sedan kan den autekologiska förståelsen vidgas till att omfatta fler arter och dess relationer i 
ekosystemet. 
 
3.1.6 Vikten av exkursioner 
Madsen (1999) delar in barns naturupplevelser i tre faser med utgångspunkt i Piaget, vars 
teorier presenteras närmare i rubrik 3.4. Först vill barnen bara vara ute i naturen. Sedan vill de 
veta vad saker och ting heter. Till sist frågar de: ”Varför?” Sjöberg (2005) skriver att ett av 
målen i kursplanen för de naturvetenskapliga ämnena är att främja kärlek till och samhörighet 
till naturen. Sjöberg (2005) reflekterar över om huruvida kunskap skulle stå i vägen för denna 
direkta och äkta upplevelse som naturen kan ge, eller om det kan det vara så att en fördjupad 
kunskap kan göra upplevelserna mer äkta, starkare och djupare. 
 
I läroböcker för grundskolan och senare åldrar dyker ekologiska modeller upp tidigt. Det finns 
däremot sällan någon koppling till modellen och den verkliga naturen och de arter som kan 
kännas igen där. Det är föga förvånande om elever förlorar intresset för ekologi om naturen 
ständigt presenteras med hjälp av modeller som saknar förankring i elevens verklighet skriver 
Magntorn (2007). Ekstig (2002) hävdar att det kan vara så att eleverna tycker att 
naturkunskapen är för opersonlig, att elevens intresse och känslor inte speglas genom 
naturkunskapen och att de därför är oengagerade. 
 
Magntorn (2007) som studerat utbildningen i ekologi är oroad över avsaknaden av 
verksamhet i fält i skolundervisningen. Följden av detta blir att eleverna inte kan känna igen 
organismer i naturen. Författaren framhåller att större delen av skolornas ekologiundervisning 
sker inomhus och långt ifrån riktiga ekosystem. Detta trots att kursplanen betonar att eleven 
skall lära sig om organismer och deras behov samt ekosystem, menar Magntorn (2007). 
 

Grunden för att arbeta med naturen och därmed också dess invånare är att använda naturen som 
klassrum, att alltid återvända ut för att undersöka, upptäcka och uppleva. Det är ingen vits att låta 
elever föra över kunskap från en biblioteksbok till skrivboken, eleven måste få egna upplevelser! 
Att använda närnaturen och elevernas förstahandsupplevelser som utgångspunkt för att arbeta med 
artkunskap är en bra start. (Magntorn, 2007, s. 107-108) 

 
Elevens förmåga att tänka logiskt kan utvecklas oberoende av det faktiska innehållet, här kan 
naturvetenskapen vara ett bra medel menar Sjöberg (2005). På Linnés tid väcktes intresset för 
arter, ett allmänt intresse för naturstudier och en uppskattning av naturen som i sin tur ledde 
till ett starkt friluftsintresse (Ekstig, 2002). 
 
 

3.2 Elevers intresse enligt nationella undersökningar 
Ett flertal internationella undersökningar har gjorts för att undersöka elevers intresse och 
kunskap i naturkunskap. Dessa undersökningar bedöms vara av stor vikt för att göra rättvisa 
jämförelser och försöka förklara och förstå trender när det gäller elevers intressen och 
prestationer i olika ämnen. (Skolverket 2003, 2005) Nedan presenteras ROSE-projektet i 
Sverige och NOT-projektet. Andersson (2003) beskriver även den Nationella utvärderingen. 
 
3.2.1 ROSE Projektet 
ROSE, The Relevance of Science Education, är ett internationellt forskningsprojekt vars tanke 
är att jämföra och visa vilka faktorer som elever i 15-årsåldern tycker är viktiga när det gäller 
att lära sig naturkunskap och teknik. Bland annat frågades ungdomarna ut om deras intresse 
att lära sig olika ämnen, vilken erfarenhet de har av naturkunskap i skolan och vad de tycker 
om den. Dessutom var syftet att undersöka hur ungdomarna ställer sig till vetenskap i 
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samhället, och vilka attityder de har kring detta. I Sverige deltog 29 skolor och 751 elever 
(Jidesjö & Oscarsson, 2005). 
 
Data från ROSE-studien i Sverige visar att det eleverna finner intressant är för flickor ”kropp 
och hälsa” och för pojkar ”rymden och vapen”. Elever tycker att artkunskap och kunskap om 
växter är bland det sista de vill lära sig något om. Ämnen som: ”Växter där jag bor”, ”hur 
växter växer och reproducerar sig” och ”symmetrier och mönster i blommor och blad” är mest 
ointressant. Dessa ligger på plats 103, 105 och 108 där plats 108 är det minst populära av 
ämnena (Jidesjö & Oscarsson, 2005). 
 
3.2.2 NOT-Projektet 
Skolverket och Högskoleverket slog sig samman i ett tidsbegränsat projekt för att liva upp 
intresset för naturvetenskap och teknik samt utveckla undervisningen i dessa ämnen. Projektet 
har nu drivits i två omgångar, vardera 5 år. Seminarier och konferenser har arrangerats samt 
en tidskrift getts ut, NOT-bladet. Avsikten är att ge lärare hjälpmedel så att de genom 
skolundervisningen kan skapa positiva attityder till och utveckla intresset för naturvetenskap 
och teknik. Genom att utveckla lärarnas metodiska och didaktiska kunskap bör 
undervisningen kunna förbättras och bli mer intresseväckande (Gisselberg, 2003). 
 

Det är viktigt att ta tillvara barns intresse och naturliga nyfikenhet redan i förskolan när det 
gäller naturvetenskap och teknik och se till att det förs vidare in i grundskolan, bibehålls och 
utvecklas genom skolans olika stadier. Många gånger förstärks detta intresse genom ungdomars 
engagemang för miljöfrågor. Ett arbetssätt bör utvecklas som knyter an till elevernas verklighet. 
(Gisselberg, 2003  s. 62) 

 
I en enkät som genomfördes på en av NOT-konferenserna visade det sig att lärarna ansåg det 
viktigast att få tips på bra vardagsexempel och intresseväckande moment, samt inspiration och 
stimulans för att kunna utveckla undervisningen i naturkunskap. Hälften av 
konferensdeltagarna har förändrat sin undervisning i naturvetenskapliga ämnen och teknik 
som en följd av konferensen. Deltagarna uppgav att de framförallt har förändrat innehåll, 
arbetssätt och experimenterat mer. En stor del, 30-40 %, använder dock inte mer tid till NO 
och teknik. Detta har ofta schematekniska förklaringar (Gisselberg, 2003). 
 
3.2.3 Nationella utvärderingen 2003 
Andersson (2003) tolkar den Nationella utvärderingen 2003 och ser en stark tendens till att 
elevers kunskap i naturvetenskap har försämrats i jämförelse med 1992. Exempelvis fick 
eleverna i uppgift att bestämma om fotosyntes ägde rum i följande växtvävnader: björklöv, 
maskrosblad, kaktus, granbarr, björnmossa, kantarell, tallbark samt granrot. Det visade sig att 
elevernas svar kan tolkas så att eleverna tror att fotosyntes endast sker i gröna blad. En av 
våra största nationella resurser är barrskogen. Trots detta ansåg endast 54 % av eleverna att 
fotosyntes skedde i granbarr. Andersson (2003) anser att det hör till modern allmänbildning 
att veta var fotosyntes sker då detta är nödvändigt för allas fortlevnad. Detta menar Andersson 
är en signal om att undervisning om fotosyntes måste kopplas samman med den verkliga 
världen utanför skolan. 
 
3.2.4 Pålitliga eller ej? 
Sjöberg (2005) skriver att det inte finns några nationella prov i NO-ämnena och att detta gör 
att det blir svårt att på ett organiserat sätt visa elevprestationer över tid. I NU 92 (Nationella 
utvärderingen 1996) och UG 95 (Utvärdering av grundskolan) 1995 testades uppsatta mål från 
(grundskolans läroplan) Lgr80 och kursplaner gjorda i årskurs 9 klasser visades att elevers 
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begreppsbildning i naturvetenskap inte var tillräcklig. Detta tycker Sjöberg (2005) visar att 
NO-undervisningen måste utvecklas. 
 
 

3.3 Styrdokument 
Utbildningsdepartementet (2006) skriver om hur undervisningen ska bedrivas i Läroplanen 
för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 1994 (Lpo94) samt 
Läroplanen för de frivilliga skolformerna 1994 (Lpf94). Dessutom undersöks kursplanen i 
biologidelen inom de naturorienterande ämnena (Skolverket, 2000-07). Även kursplanen för 
Naturkunskap A och B samt Biologi A och B har analyserats (Skolverket, 2000-07). 
 
3.3.1 Lpo94, Lpf94 
Skolan skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 
kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. Eleverna skall kunna 
orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb 
förändringstakt (Lpo94). Ett mål att uppnå i skolan är att eleven känner till förutsättningarna 
för en god miljö och förstår grundläggande ekologiska sammanhang (Lpo94). Det är viktigt 
att eleven lär sig observera och analysera människans samspel med sin omvärld utifrån ett 
ekonomiskt och ekologiskt perspektiv (Lpf94). 
 
3.3.2 Kursplaner 
Kursplanen betonar att eleven skall lära sig om organismer och deras behov samt ekosystem. 
Där står också att elever skall kunna namnge vanliga djur och växter i sin omgivning 
(Skolverket, 2000-07). 
 
 
3.4 Teorier 
Sjöberg (2005) menar att kunskapsteoretikerna och pedagogerna Piaget och Vygotskij tillhör 
en konstruktivistisk tradition där fokus läggs på undervisning. Piaget fokuserade på att 
handling var källan till kunskap medan Vygotskij var upptagen av språket, det sociala och det 
materiella. 
 
3.4.1 Piaget 
Piaget gjorde ett flertal studier om barnets intellektuella utveckling, i första hand med 
betoning på tänkandets framväxt. Flera författare tar upp Piagets teorier och tankegångar, 
såsom Madsen (1999) som utgår ifrån Piagets forskning om barnets utvecklingssteg och 
Sjöberg (2005) som menar att Piaget är tänkvärt för naturkunskapen eftersom hans teorier 
leder fram till dagens intresse för hur barn uppfattar olika fenomen och objekt i världen.  
Andersson (2001) citerar Piaget som yttrade att ”människan till sin natur är nyfiken” (s. 10). 
 
Piaget förenade två perspektiv som annars är vitt åtskilda: vetenskapshistoria och 
inlärningspsykologi. Författaren kallade sin teori konstruktivistisk. Med detta menade Piaget 
att kunskapen växer fram i interaktion mellan biologisk mognad och aktiv konstruktion. 
När en individ ändrar sin befintliga struktur, uppfattning för något, som är mer komplext drivs 
personen till en högre ”förståelsenivå”. Detta kallas självreglering och är drivkraften i den 
kognitiva utvecklingen (Sjöberg, 2005).  
 
Enligt Sjöberg (2005) visar Piagets teorier att mycket av lärostoffet är för abstrakt för 
eleverna. De har helt enkelt inte nått en sådan mognadsnivå att de kan förstå vad det handlar 
om. Författaren betonar att läraren måste vara medveten om att lärande är en personlig 
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process. Det är eleven själv som måste skapa innebörd utifrån de erfarenheter och utmaningar 
som läraren inbjuder till.  
 
Piaget (1971) menade att vi måste klassificera informationen för att lära oss att tänka logiskt 
och därmed utveckla vår intelligens. Om detta tänkande har tränats, till exempel genom att 
dela in arter i släkten och släkter i familjer så kan grupperingar skapas. Detta är ett exempel 
på den enklaste logiska grupperingen: Art A tillhör släkte B som tillhör familjen C osv. 
Släktet B innehåller andra arter än A; vi kallar dessa A’. Familjen C innehåller även fler 
släkten än B, som kan kallas B’. Denna första gruppering ger upphov till den klassiska 
syllogismen. Syllogismen innebär en logisk slutledning uppbyggd som två satser, 
”premisser”, varur en tredje härleds, och genom denna kan grupperingarnas egenskaper 
härledas.  
 
Piaget (1971) talade om jämviktsförhållanden och hur människan alltid strävar efter detta. Här 
beskrivs hur vår tidigare kunskap överförs till andra miljöer och hur människan kämpar för att 
återställa jämvikten när den blivit rubbad, jmf ”aha-upplevelse”. Piaget (1997) menade att 
lärandet är en intern process som baseras på kognitiva konflikter. Det betyder att den som lär 
sig aktivt måste söka kunskap och etablera relationer mellan nya lärdomar och vad individen 
redan vet. 
 
En god form kan alltid transponeras, skrev Piaget (1971). En melodi i vilken alla toner kan 
förändras kan jämföras med detta. Det är samma relationer mellan de nya elementen, som ger 
upphov till samma helhetsstrukturer som relationerna mellan de tidigare elementen, och detta 
är inte följd av en kompromiss utan genom ett återställande av jämvikten, liksom vattnet i en 
kanal återtar samma horisontala läge men på en annan nivå efter varje gång slussarna öppnats. 
Förmågan att överföra information från en miljö till en annan växer med åren, vilket tyder på 
att människan inte bara återanvänder samma jämviktsform mellan nya element, varvid de 
gamla relationerna bevaras utan att det är resultatet av en införlivande verksamhet som lägger 
ihop likartade delar med samma ritning.  
 
3.4.2 Vygotskij 
Bråten (1996) beskriver Vygotskijs teorier vilka är centrerade kring den mänskliga 
medvetenheten och dess utveckling. Grundstenarna i Vygotskijs teorier är de högre och det 
lägre psykologiska processerna. De basala mänskliga behoven är de lägre. Med de högre 
processerna menar författaren de kulturella (språket) och kognitiva (logiska minnet och 
begreppsbildning). Vygotskij (1995) beskrev beteendet och våra handlingar med två begrepp.  
Det första är återskapandet, dvs. minnet och den reproduciva förmågan. Det andra är vår 
kreativa förmåga, mänsklighetens förmåga att kunna se in i framtiden. Detta hävdade 
Vygotskij var grunden för skapandet och vår utveckling. Bråten (1996) förtydligar att vår 
utveckling sker gradvis och att vi mognar i olika stadier där varje åldersnivå har sitt utryck. 
 
Eleverna måste få chansen att samla material till att bygga grunden för sin fantasi. En lärare 
måste ge elever situationer som främjar deras fantasi som i sin tur bygger upp deras 
erfarenheter. Vygotskij (1995) betonade att undervisningen skall vara åskådlig. Med åskådlig 
menas att ge elever verkliga företeelser och möten med de teorier som presenteras. Detta gör 
att risken minimeras för att eleverna får fel uppfattning om de begrepp som används. Özerk 
(1996) anser att för att lyckas med sin undervisning räcker det inte med möten med teorier i 
skapandet av spontana begrepp. Läraren måste dessutom kunna bedriva en pedagogisk 
undervisning som är anpassad till elevgruppen. 
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Bråten (1996) skriver att det är grundläggande att fånga upp eleven där den är och jobba med 
individens egna kognitiva processer. Det är viktigt att göra undervisningen meningsfull för 
eleven. Att inte bara lära sig saker utantill utan låta eleven själv bygga upp en teori som 
betyder något för eleven i fråga. Vygotskij (1996) ansåg att kunskapen inte ska plockas ur sitt 
naturliga sammanhang. Andersson (2001) lyfter fram att Vygotskij gjorde gällande, om en 
elev ska tillägna sig naturvetenskapliga begrepp och teorier måste denne uppleva teorierna 
och möta människor som jobbar med dessa. Vygotskij menade enligt Andersson (2001) att 
naturvetenskapen är fattig på sådant och att det oftast handlar om lärarens tidigare 
erfarenheter och inte om dennes förklaringsförmåga. 
 
 
 

4 Metodologi 
I denna del beskrivs utförligt metoden som använts för att samla data till denna undersökning, 
semistrukturerad intervju. Sedan beskrivs hur urvalet gjordes, hur intervjuerna genomfördes, 
validitet och reliabilitet, etiska aspekter i arbetet samt bearbetning och analys. Avslutningsvis 
presenteras en metoddiskussion. 

 
4.1 Semistrukturerad intervju 
Att intervjua kräver ingen större teknisk utrustning; det enda som behövs är en person att 
intervjua, menar Denscombe (2000). En personlig intervju är enklare att övervaka då data 
endast kommer från en källa (Stukát, 2005). 
 
Intervjun kan tros vara enklare att göra än vad den i själva verket är. Själva intervjun har till 
syfte att producera material som ska användas i forskningssyfte och ett samtycke med den 
intervjuade måste finnas. Intervjun är mer än bara en konversation. Till skillnad från en vanlig 
konversation äger forskningsintervjun inte rum av en slump. Detta gör att samtalet är 
kontrollerat. Därför är det viktigt att intervjun planeras noggrant från början (Denscombe, 
2000). 
 
Forskningsintervjun skiljer sig från andra typer av intervjuer på så sätt att frågornas relevans 
motiveras, tillvägagångssättet noggrant förklaras och hållbara tolkningarna skall göras 
(Stukát, 2005). En semistrukturerad intervju är en typ av forskningsintervju som har använts 
för datainsamling till detta arbete. En lista med ämnen som skulle tas upp förbereddes innan 
intervjun. Informanten kunde också själv fylla på med åsikter under intervjuns gång om denne 
kände att någonting viktigt saknades (Denscombe, 2000). 
 
 
 

4.2 Urval 
För att göra ett bra urval måste en kritisk inställning och goda kunskaper om urvalsmetoden 
införskaffas. Urvalet har skett enligt det strategiska urvalet. Urvalsmetoden går ut på att hitta 
kvalitativt skilda uppfattningar bland de intervjuade (Trost, 1997). Därför är det viktigt att 
hitta en grupp med olika erfarenheter. Denna studie har tagit hänsyn till variabler som antal 
undervisade år och utbildning. I första hand intervjuades lärare på skolor som ligger 
geografiskt nära Mälardalens Högskola samt personer som var enkla att få kontakt med, det så 
kallade bekvämlighetsurvalet (Stukát, 2005). 
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Sju stycken längre intervjuer med lärare i Naturkunskap, Biologi eller Naturvetenskap 
utfördes. Lärarna valdes ut specifikt för sina egenskaper och för att de hade något att bidra 
med (Denscombe, 1998). Lärarna i denna studie kallas för L1-L7. L1-L4 arbetade på 
gymnasiet medan L5-L7 arbetade i grundskolans senare år. Eftersträvansvärt var att de 
intervjuade lärarna skulle vara behöriga, men deras olika erfarenhet av att arbeta som lärare i 
de naturorienterade ämnena vägde tyngst vid urvalet. Alla lärare i studien har en 
lärarutbildning bakom sig, men en av de sju är ännu ej behörig. Lärare L1 och L3 har över 20 
års undervisningserfarenhet från både grundskola och gymnasium. Övriga lärare i studien har 
mellan 1 till 6 års undervisningserfarenhet. Gymnasielärarna i studien har erfarenhet av elever 
från olika program. 

 
 

4.3 Genomförande av intervjuerna 
Sju stycken intervjuer utfördes. Fyra av dessa med lärare som undervisar på gymnasiet och 
återstoden med lärare på grundskolans senare år. Lärarna undervisar i naturämnen det vill 
säga Naturkunskap, Biologi eller Naturvetenskap på sina respektive skolor. Intervjuerna 
spelades in med hjälp av antingen mini-disc eller mp3-spelare. Anteckningar fördes över hur 
lång tid intervjun tog. Dessutom noterades omgivande faktorer som kan vara av intresse för 
intervjuns utfall, såsom till exempel störningar (Stukát, 2005). 
 
 
4.4 Validitet och reliabilitet 
Intervjun är berättigad om forskaren har valt att undersöka data baserad på emotioner så som 
erfarenheter och känslor. Som intervjuare kan informanten påverkas via intervjueffekten. Det 
är till exempel viktigt att noga gå igenom frågorna innan och kontrollera så att det inte finns 
frågor som kan göra den intervjuade besvärad. Detta gjordes i samråd med handledaren. 
Ovanstående är inte bara viktigt ur etisk synvinkel utan misstag kan leda till att informanten 
låser sig i de övriga frågorna. Intervjuaren måste också försöka matcha in med den intervjuade 
för att denne ska känna sig bekväm och villig att ge delge den information som önskas. 
Faktorer såsom ålder, ursprung och klädsel kan göra informanten obekväm (Denscombe, 
2000). För att nå ett djupare perspektiv i denna studie valdes en semistrukturerad intervju 
(Stukát, 2005). Denna modell gör att intervjuaren har möjlighet att följa upp intressanta svar 
från den intervjuade. Inga ledande frågor användes och frågor med värderande ord och utryck 
undveks. 
 
I början av datainsamlingen valde båda författarna till denna studie att vara med under 
intervjun. Detta för att kalibrera frågetekniken på ett så bra sätt som möjligt. Sedan utfördes 
intervjuerna med endast en intervjuare för att få en så effektiv datainsamling som möjligt.  
Fältanteckningar är ett bra komplement till ljudupptagning då ljudupptagning bara för in det 
talade ordet och inte kontextuell fakta som kan verka för en högre validitet. Tillförlitligheten 
på intervjuerna kan brista i någon grad eftersom informanten inte har samma kontextuella 
fakta som den som intervjuar. Detta kan ha lett till att resultaten i vissa fall tolkats felaktigt. 
För fullständiga intervjufrågor se bilaga 1. 
 
 

4.5 Etiska aspekter i arbetet 
Det är viktigt att följa vissa etiska principer. Med stöd av HSFR (Humanistisk-
samhällsvetenskapliga forskarrådet) skriver Stukát (2005) om dessa fyra olika krav: 
Informationskravet, vilket har tillgodosetts i denna studie då de som deltar informeras om 
studiens syfte samt att det är frivilligt att delta i studien och att det när som helst under studien 
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går att avbryta sitt deltagande. Detta gjordes genom ett missivbrev som tillkännagavs berörda 
informanter och rektorer innan intervjun. (Missivbrevet återfinns som bilaga 2) I missivbrevet 
finns syfte och tillvägagångssätt, information om att data kommer att användas efter 
avidentifiering samt kontaktuppgifter och den bakomliggande instansen beskriven. 
Samtyckeskravet, har tillgodosetts då informanterna har underrättats att de när som helst under 
undersökningen har rätt att avbryta sitt medverkande utan att pressas till fortsatt deltagande 
om de skulle ha valt att hoppa av studien. Undersökningen tar ej upp privata eller etiskt 
känsliga frågor. 
Konfidentialitetskravet, är viktigt och har tillgodosetts genom att hänsyn har tagits till de 
medverkandes anonymitet. Informanterna har upplysts om att de uppgifter som lämnas inte 
kommer att användas på ett sådant sätt att de medverkande parterna kan identifieras. 
Undersökningen kommer att göra det omöjligt för obehöriga att identifiera de intervjuade. 
Inga namn på kommuner eller skolor nämns i detta arbete. Informanterna har muntligen 
tillfrågats om de vill läsa igenom resultatet innan publicering av studien. 
Nyttjandekravet, det insamlade materialet används endast till detta examensarbete, materialet 
kommer inte heller att utnyttjas för kommersiellt bruk eller i icke-vetenskapligt syfte. 
 
 

4.6 Bearbetning och analys 
Registreringen av intervjun gjordes med hjälp av en digital inspelningsenhet och därefter 
transkriberades materialet. Inspelningsenheten avlyssnades och data skrevs ordagrant ned 
inklusive pauser, skratt och tvekningar. Enligt Trost (1997) togs bara det som är relevant för 
studiens syfte med i anteckningarna. De som endast är av underordnad betydelse bokfördes i 
som små sammanfattningar i intervjutranskriberingen, då dessa data i ett senare skeende kan 
komma att bli värdefulla. Fältanteckningar över störningar fördes även in vid 
transkriberingsarbetet.  
 
Data analyserades i en induktiv process där kategorier valdes ut med syfte och 
forskningsfrågor som utgångspunkt. I de genomförda intervjuerna letade författarna separat 
upp underkategorier, detta för att höja validiteten och reliabiliteten. Underkategorierna 
reducerades och exempel valdes ut för att påvisa vilka data som hörde till vilken 
underkategori. Sedan noterades de lärare som uttalat sig på sådant sätt att det passar i 
underkategorin och med vilken frekvens de gjort detta. Därefter sammanställdes de båda 
författarnas resultat och varje skillnad diskuterades nogsamt. Detta redovisades sedan i 
tabellform. Varje kategori blev sedan en rubrik i resultatdelen (Grayson, Anderson, Crossley, 
2001). 
 
 

4.7 Metoddiskussion 
Fokus har lagts på ett mindre antal kvalitativa intervjuer då tanken var att frågan om intresse 
inte skulle vara lika nåbar med opersonliga enkäter. Nackdelen med att använda en 
semistrukturerad intervju är att den kan ha påverkat validiteten, då det gavs utrymme att ställa 
följdfrågor. Då kan på ett omedvetet plan ledande frågor ha ställts. Dessutom är 
intervjusituationen konstlad vilket kan påverka resultatet, intervjueffekten (Denscombe, 
2000). Det kan också vara så att informanterna med eller utan egen insikt förstorat eller 
förminskat sin inverkan i skolverksamheten (Stukát, 2005). Utgångspunkten är att 
informanternas svar är sanningsenliga och uppriktiga. En medvetenhet finns dock om den 
påverkan som organisation, skolans mål och även vi som intervjuare kan ha haft på de svar 
som informanterna gett. För att få så spontana och genuina svar som möjligt och undvika i 
förväg uttänkta svar presenterades frågorna och grunden till undersökningen ej i förväg. Vi 



14 

 

 

 

hade en diskussion om hur intervjuerna skulle utföras. Det bestämdes att båda författarna 
skulle medverka under en inledande intervju för att kalibrera intervjutekniken och sedan 
utföra intervjuerna på varsitt håll för att få en så effektiv datainsamling som möjligt. 
 
Undersökningen skulle kunna ha fokuserat på ett större område och även haft fler 
informanter, detta prioriterades dock bort på grund av arbetets omfattning. Några 
observationer har ej heller utförts, vilket kunde ha ökat studiens reliabilitet ytterligare. 
Reliabiliteten kan ha påverkats då urvalet var limiterat till lärare som vi hade haft någon form 
av kontakt med sen tidigare. För en ökad reliabilitet skulle studien kunna ha utförts med lärare 
som hade arbetat under en längre period och även med större regional spridning. I denna 
studie är några av lärarna relativt nyexaminerade och vissa skolor överrepresenterade vilket 
kan ha påverkat resultatet.   
 
Analys av data utfördes på två håll innan sammanställning. Då vi har samarbetat ingående 
med undersökningen under en lång period kan det dock hända att en del tolkningar som gjorts 
ur materialet har varit färgade av det tidigare samarbetet.  
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5 Resultat 
I detta kapitel presenteras det som framkommit i studien under följande rubriker: Lärarens 
intresse för naturen; Läraren prioriterar moment i naturundervisningen; Läraren tolkar 
elevintresset; Läraren undervisningssituation; Lärarens inställning till allmänbildning; 
Artkunskap; Exkursioner och Synsätt. 

 
5.1 Lärarens intresse för naturen 
Alla de sju intervjuade lärarna hade en positiv inställning till naturen. Fem av de sju fann 
redan i yngre år tjusningen till naturen då de antingen växt upp på landsbygd eller på annat 
sätt haft tillgång till naturen sedan barnsben. Tre av lärarna hade intresserade förebilder såsom 
föräldrar eller morföräldrar som tagit med dem ut i naturen. Flera (6/7) av de intervjuade 
berättade att de använder naturen som en plats för aktiviteter som promenader och segling. 
Sex av sju lyfte fram hälsa och friskvård och berättade att naturen ger dem harmoni. Naturens 
mångfald och dess artrikedom fascinerade fyra av de sju intervjuade lärarna. En av lärarna 
berättade under intervjun att denne inte var intresserad av djur. Endast en av lärarna fann 
intresset till naturen genom litteraturen. Andra intressen de olika lärarna berättade om är 
exempelvis svampplockning och modern teknik, så som bioteknik. I tabell 1 kan utläsas hur 
lärarnas intressen spred sig över de olika kategorierna. 
 

Tabell 1. Bakgrunden till lärarens naturintresse. L1-L4= gymnasielärare, L5-L7 grundskolelärare, 
senare år. X = positiv inverkan, - = negativ inverkan 

                                                     Lärare: L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 Andel 
Närhet till naturen i yngre år X X  X X X  5/7 

Intresserad förebild  X  X X   3/7 

Djurintresse X   X X  - 3/7 

Artintresse X X X  X   4/7 

Använder naturen till hälsa och friskvård  X X X X X X 6/7 

Fann intresset för naturen genom litteraturen   X     1/7 

Annat intresse  X   X  X 3/7 

 
 

5.2 Läraren prioriterar moment i naturkunskapsundervisningen 
Två av sju lärare säger att de prioriterar delar av undervisningen efter eget intresse. En av 
dessa valde här att lägga mer tid på människokroppen medan den andra medvetet valde att 
lägga mindre tid på artkunskap. De olika momenten i kursplanen ansåg lärarna vara olika 
viktiga, som en följd av detta valde lärarna att lägga olika mycket tid på momenten.  
 
Alla lärare (7/7) valde att lägga tid på undervisning om hållbar utveckling (HU) och miljö. 
Lärarna utryckte att intresset för miljön och hållbar utveckling ligger i tiden och att det är en 
prioritering som samhället gör. Därför är det viktigt att göra den prioriteringen i skolan. Det 
kan däremot ibland falla platt, eftersom flera lärare (3/7) känner att eleverna inte har något 
intresse i dessa frågor. Detta säger två av lärarna beror på att ämnet är för abstrakt.  
 
Människokroppen och hälsa är något som fem av de sju lärarna prioriterade. Här var de tre 
lärarna som undervisar i grundskolans senare år alla väldigt positiva (L5,L6,L7). Lärarna på 
grundskolans senare år berättade att då eleverna var väldigt intresserade av sin egen kropp och 
utveckling var det väldigt inspirerande att undervisa om människokroppen. Alla lärarna på 
grundskolans senare år samt en lärare på gymnasiet (4/7) betonade även hälsoaspekten i 
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undervisningen. Dessa lärare återfinns även bland de som använder naturen som en källa till 
hälsa och friskvård, se tabell 1. 
 
Fyra av de sju lärarna prioriterar moment som ekologi och ekosystem, ingen av dessa lärare 
säger sig dock prioritera artkunskap. Detta trots att tre av dessa fyra har ett personligt 
artintresse. Detta visar en tendens till att inte det personliga intresset avgör var fokus i 
undervisningen läggs. Den lärare (1/7) som prioriterar artkunskap, ger däremot ekologi och 
ekosystem mindre plats i undervisningen. Samma lärare framkommer tydligt som den lärare 
som är intresserad av naturen på flest sätt, se L5 (tabell 1). Fyra av sju lärare i studien 
prioriterar aktivt bort artkunskap i undervisningen. Av dessa har bara en lärare ett eget 
intresse av arter.  
 
Kursplanerna i Biologi och Naturkunskap är något som sex av de sju intervjuade såg som ett 
stöd. De menade att den innehåller de moment som biologi och naturundervisningen alltid har 
och bör utgå ifrån. En av lärarna såg det som en hjälp till att avgränsa ämnesområdena. 
Nyutbildade lärare sade att kursplanerna varit ett stort stöd för dem i början av yrkeslivet. 
Många av lärarna tyckte att kursplanerna är fria för tolkning, vilket medförde att de inte kände 
sig låsta i undervisningen. I tabell 2 följer lärarnas prioriteringar. 
 
Tabell 2. Läraren prioriterar undervisningsmomenten efter hur viktiga denne tycker att de är. Tabellen visar 
dock inte hur läraren bedriver sin undervisning. 

                                                              Lärare: L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 Andel 
Genetik  X  X    2/7 

Artkunskap (biologisk mångfald)     X   1/7 

Fotosyntes  X X X   X 4/7 

Modern teknik  X     X 2/7 

Ekologi och ekosystem X X X    X 4/7 

Miljö och hållbar utveckling X X  X X   4/7 

Människokroppen och hälsa  X   X X X 4/7 

Tid till att koppla samman allt    X    1/7 

Dessa lärare valde att prioritera bort artkunskap 
(biologisk mångfald) före andra moment 

X   X  X X 4/7 

 
Värt att belysa är att många av lärarna tyckte att områden är viktiga, men de valde inte alltid 
att lägga upp undervisningen därefter, se nästa rubrik. 
 
 

5.3 Läraren tolkar elevintresset 
Fem av sju lärare sade att de prioriterar kursinnehåll efter elevens/elevgruppens intresse. 
Några sade att de inledde kursen med enkäter för att ta reda på vad eleverna ville läsa. Lärarna 
tillfrågades om vad de trodde att eleverna tyckte var intressant. En övervägande del av lärarna 
(4/7) ansåg att det finns ett genuint intresse hos eleverna att lära sig ämnet, medan två av sju 
lyfte fram betygspress som ett skäl för eleverna att vilja lära sig ämnet.  
 
Det ämnesområde som lärarna uppfattade att eleverna tycker bäst om är genetik (L1-L4) samt 
människokroppen (L5-L7). Det är tacksamt att undervisa om människokroppen på högstadiet 
berättade en lärare. I övrigt var det en ganska stor bredd på var lärarna tror att elevens intresse 
ligger. Flera av lärarna (3/7) konstaterade att avsnittet om Energi och Miljö inte prioriteras av 
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eleverna. Där märks en stor skillnad mellan lärarens och elevens intressen då hållbar 
utveckling/miljö är något som alla lärare (7/7) lyfte fram bland sina egna prioriteringar. 
Endast en lärare tyckte att eleverna är positivt inställda till växter och djur/artkunskap, detta är 
en lärare som framhöll sitt eget artkunskapsintresse under intervjun (tabell 1). Trots detta 
prioriterade läraren inte artkunskapen i undervisningen. Bara en lärare var uttalat negativ 
gällande elevernas artkunskapsintresse, denna lärare tillsammans med tre andra (4/7) valde 
aktivt bort artkunskap i undervisningen.  
 
En av lärarna poängterade att elevintresset varierar stort beroende av vilken skola de gått på 
och vilken lärare de haft innan. I tabell 3 redovisas de områden där läraren trodde att elevens 
intresse finns. 
 

Tabell 3. Läraren tolkar var elevintresset ligger. X = positiv tolkning, - = negativ tolkning (elev verkar ej 
intresserad). 

                                                         Lärare: L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 Andel 

Genetik X X X X    4/7 

Genuint intresse X X - X   X 4/7 

Människokroppen/sexualkunskap/hälsa     X X X 3/7 

Etologi X   X    2/7 

Evolution X    X   2/7 

Universum och jordens historia    X X   2/7 

Växter och djur/artkunskap   X   -  1/7 

Önskar bra betyg X     X  2/7 

Modern teknik       X 1/7 

Ekologi - X  -    1/7 

Exkursioner   - X-  -  1/7 

Energi och miljö  - - -    0/7 

 

5.4 Lärarnas undervisningssituation 
Lärarna intervjuades om hur de uppfattade sin undervisningssituation. De fick fundera över 
hur de i sin yrkesroll som ämneslärare kände sig prioriterade av skola och omvärld och om de 
noterat någon skillnad jämfört andra ämnen. Sedan fick de beskriva hur de bedrev 
undervisningen och om det var någonting de saknade för att kunna bedriva undervisningen 
som de ville. 
 
5.4.1 Hur naturkunskap uppfattas i förhållande till andra ämnen i skola och omvärld 
En av lärarna konstaterade att naturkunskap kunde hamna i kläm, då ämnet trots att det är ett 
kärnämne inte uppfattades vara lika viktigt som till exempel matematik av omgivningen. När 
det istället rörde sig om naturelever som läste Biologi prioriterades ämnet högre berättade två 
av gymnasielärarna. Andra lärare konstaterade att naturkunskap prioriterades högt då det var 
ett kärnämne, situationen verkade variera ganska mycket mellan olika skolor. 
  
Någon sade att dennes arbete som biologilärare av omvärlden uppfattades som sån där ”grön 
mulleverksamhet” och att människor läraren mötte blivit förvånade över att läraren diskuterar 
allt från modern teknik till hälsa på lektionerna. Vi har ju högre status än språklärarna, 
konstaterade en annan lärare. Tre av sju lärare ansåg att omvärlden (såsom media, politiker) 
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prioriterar hållbar utveckling. Två av sju lärare lyfte fram utbudet av natur- och djurprogram 
på TV som ett skäl till ökat intresse för ämnet. En av lärarna ansåg att artkunskap hade ett 
negativt rykte. En annan lärare ansåg att ekologi uppfattas positivt. 
 
5.4.2 Lärarens undervisningsmetoder 
Alla lärare i undersökningen använde sig av katederundervisning. Sex av sju arbetade för att 
exemplifiera undervisningen.  Alla gymnasielärare (4/4) konstaterade att de arbetar med 
laborationer. En lärare sade att denne upplever en viss motvilja när det är dags att laborera. 
Ingen av högstadielärarna (3/3) sade att de använder laborationer.  Knappt hälften (3/7) av 
lärarna berättade spontant att de tar ut eleverna på exkursioner och/eller bedriver 
utomhusundervisning. Endast en på sju lärare påtalade att de använder alternativa 
undervisningssätt som rollspel, studiebesök och film. Vid jämförelse av lärare på 
gymnasienivå (L1,L2,L3,L4) och på grundskolans senare år (L5,L6,L7) framkommer en 
tendens som visar att gymnasielärare tenderar att arbeta mer tematiskt. I övrigt kan inte några 
åldersgruppsrelaterade tendenser gällande undervisningsmetoder påvisas. Det går ej heller att 
se någon tendens till skillnader i undervisningstekniker bland de lärare som har lång 
undervisningserfarenhet (L1,L3) och de som har färre år bakom sig. Ingående resultat 
gällande undervisningsmetoder finns i tabell 4. 
 
Tabell 4. Lärarens undervisningsmetoder, X = används i undervisning, - = används men lärare uttalat negativ 
till undervisningsformen. Undervisningsformerna är rankade efter hur många lärare som lyfter fram detta. 

 
Som ett exempel på hur elever lär elever berättade en lärare om hur denne nyttjar elevens 
kunskap om ett vatten i dess närmiljö; låter eleven blunda och tänka sig vattnet, och sedan 
beskriva det för klasskamraterna. Då det finns flera olika typer av vatten i skolans 

                                                                  Lärare: L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 Andel 
Katederundervisning X X X X X X X 7/7 

Exemplifierar X X X X  X X 6/7 

Laborationer X X X X    4/7 

Exkursioner  X  X  X  3/7 

Grupparbeten X X   X   3/7 

Diskussioner/seminarier  X    X X 3/7 

Instuderingsfrågor  X    X  - 3/7 

Muntlig redovisning     X  X 2/7 

Övningar    X X   2/7 

Tematiskt arbete  X  X    2/7 

Inlämningsuppgifter     X  X 2/7 

Praktiskt arbete   X   X  2/7 

Modeller ex. uppstoppade djur   X  X   2/7 

Dator X   X    2/7 

Elev till elev  X   X   2/7 

Inläsning    X  -  2/7 

Film X       1/7 

Studiebesök      X  1/7 

Rollspel  X      1/7 

Antal undervisningsmetoder (19) 7 9 5 8 8 7 6  
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upptagningsområde brukar då näringsrika och näringsfattiga varianter komma upp och 
eleverna lär varandra om skillnaderna. 
 
5.4.3  Önskemål 
Mindre grupper, mer tid, resurser till personal, laborationer, studiebesök, exkursioner och 
teknisk utrustning - så kan lärarnas önskemål sammanfattas. Fyra av sju lärare sade att mer 
resurser behövs i undervisningen. Datoranvändning är något som förekommer endast på 
gymnasienivå bland lärarna i studien, se tabell 4. När elever arbetar med dator jobbar de på ett 
effektivt sätt säger en lärare på grundskolans senare år; men på dennes skola finns endast en 
datasal för 16 elever och klasstorleken är den dubbla. Tre av sju lärare sade att de vill ha mer 
resurser till laborationer, då främst genom labbdelning (2/7).  Tre av sju lärare ville ha större 
möjligheter till exkursioner, problem som lyfts fram är tid och pengabrist. Det finns ej tid till 
exkursioner och det blir för dyrt att åka iväg. Tre av sju lärare anser att mindre grupper är 
önskvärt. Det positiva med exkursioner i mindre grupper beskriver en lärare sa här: “... de 
upptäcker att det inte bara är en grön skog utan att det faktiskt är en massa olika arter där 
ute, olika arter som skall samspela.”  Tid var något som fem av sju lärare skulle vilja ha mer 
av. Det behövs mer tid för att förmedla en känsla till naturen, berättar en av informanterna. 
Tre av sju lärare, alla på gymnasienivå, vill arbeta tematiskt eller i projektform, exempelvis 
kring hållbar utveckling.  
 
 

5.5 Lärarens inställning till allmänbildning 
Lärarna tillfrågades om vad de ansåg skulle betraktas som allmänbildning inom ämnet.  
Merparten (5/7) av lärarna ansåg att det tillhör allmänbildningen att veta hur människan 
fungerar och belyste vikten av detta för att kunna ta hand om sig och må bra. Fyra av sju 
lärare tyckte att det var viktigt att ha vetskap om vår miljö och hur arbetet för hållbar 
utveckling kan fortskrida. Hållbar utveckling gör det viktigt att förstå ekologiska samband, 
menade en av lärarna.  Tre av sju lärare tyckte att ekologiska samband är allmänbildning. En 
lärare konstaterade ”Jag skulle vilja säga att det egentligen är ekologin som är huvudgrejen 
för det är där insikten om hur det fungerar finns och har man förstått det så förstår man 
också de miljöproblem vi har”.  Endast en av sju informanter tyckte att fotosyntesen tillhör 
allmänbildningen. De vanligaste arterna bör kännas igen, enligt tre av sju lärare, då främst 
träd och djur. En av informanterna poängterade att artkunskap bör vara intresseberoende. 
Endast en av informanterna ansåg att djurrikets indelning tillhör allmänbildningen. Grunderna 
i genetik tillhör allmänbildning enligt en av informanterna.  
 
 

5.6 Artkunskap 
Lärarna fick frågan om hur mycket tid och resurser de lägger på artkunskap. Fem av sju lärare 
ansåg att de lägger ganska lite tid på just artkunskap. Tre av sju lärare prioriterade 
artbestämning med hjälp av flora och lade mindre tid på övrig artinlärning. Två av lärarna 
(L2,L3) sade att de tycker att de lägger mer tid på artkunskap än andra. Dessa två lärare 
arbetade på samma gymnasieskola. Vi tar med förhållandevis mycket systematik, 15-20% 
sade en av dessa lärare(L3) och berättade att skolan har stora äldre samlingar av djur och 
växter som än idag används i undervisningen. En av lärarna (L1) berättade att artkunskap togs 
upp endast i samband med exkursioner. Läraren sade ”Jag skulle vilja ha mer artkunskap. 
Förut hade de en kurs i växt och djurliv, och då kunde man tvinga på dem artkunskap – och 
då blev det ju faktiskt roligt.” 
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Ett antal vanligare arter presenterades för lärarna, de fick sedan berätta när de tyckte att 
eleverna skulle lära sig dessa (sammanställning i tabell 5). En av lärarna ansåg att alla arter 
som presenterades tillhörde allmänbildningen, men konstaterade i samma andetag att väldigt 
få kunde dessa (L3). En gymnasielärare tyckte att de yngre barnen ofta har en bra 
grundkunskap om arter men att detta försvinner med åren om arterna inte repeteras. Tre av sju 
lärare (L1, L5, L7) ansåg att det kan variera vilka arter eleverna ska kunna beroende på vart i 
landet de bor. En av lärarna framhöll att arter bör läras ut från tidig ålder ”… det är bättre att 
säga Kärleksört än en röd blomma” (L4). 
 
En grundskolelärare (L5) menade att en del ”svåra” träd bör läras in under senare år men tror 
däremot inte att eleverna kan samma arter när de går vidare till gymnasiet. Samma lärare 
tyckte att Gul fetknopp platsar på högskolans kurser, trots att det är en av de vanligaste 
växterna i Sverige. Läraren berättade att artinlärning sällan hinns med på grund av tidsbrist. 
Läraren brukade däremot lägga tid på att eleverna ska lära sig hur en flora fungerar. 
 
Två av sju lärare (L4, L3) tyckte att artkunskapen ska vara ”avklarad” när eleverna kommer 
till gymnasiet. Detta trots erfarenheten av att det inte är så. En lärare berättade om mötet med 
en gymnasieelev som inte kunde skilja på Björk och Gran. Ovanstående lärare brukade lägga 
lite extra tid till artkunskap då de tyckte eleverna kan för lite. Lärarnas åsikter om när eleven 
bör lära sig arterna som presenterades redovisas i tabell 5. 
 
Tabell 5.Tabellen tydliggör när lärare tycker att artinlärningen borde ske. 0-6 år: förskolan, 1-3, 4-6, 7-9: 
grundskolan, Gy: Gymnasiet och Hs: Högskolan, X-X*: Lär ut vid påträffande. 

                                      Lärare: L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 
Maskros, Blåbär, Prästkrage 1-3 1-3 1-3 0-6 år 1-3 0-6 år 1-3 

Midsommarblomster, Syren, Ljung 4-6 1-3 4-6 0-6 år 7-9 1-3 7-9 

Räv, Grävling, Snok 1-3 0-6år 1-3 0-6 år 4-6 0-6 år 1-3 

Lönn, Ek, Rönn 1-3 1-3 1-3 0-6 år 7-9 0-6 år 1-3 

Järv, Ripa, Talgoxe 4-6 1-3 4-6 0-6 år 4-6 4-6 7-9 

Gul fetknopp, Nysört, Kärleksört 4-6 1-3* Gy 0-6 år* Hs 7-9 7-9 

Katt, Hare, Hund 0-6 år 0-6 år 0-6 år 0-6 år 0-6 år 0-6 år 1-3 

Tall, Björk, En 1-3 0-6 år 1-3 0-6 år 1-3 0-6 år 1-3 

Ask, Hassel, Al 4-6 4-6 1-3 0-6 år 4-6 1-3 4-6 

 
 

5.7 Exkursioner 
Tre av sju lärare ansåg att elevernas reaktioner till exkursioner ofta är väderberoende. ”Man 
får peppa dem och se till att de är väl förberedda”, konstaterade en lärare (L4). En lärare 
undvek exkursioner vid dåligt väder. Intresset för exkursioner varierar mycket mellan olika 
klasser sade en annan; vissa behöver varnas i god tid medan andra uppskattar att få vara ute. 
Mängden exkursioner varierade från 0 till 15 % bland de intervjuade lärarna. Ibland var 
mängden också beroende av elevgrupp. En lärare vågade inte gå ut med sin klass 
överhuvudtaget då labbdelning saknades och gruppen ansågs för stor, 32 elever (L5). Det är 
opraktiskt med exkursioner, sade en annan lärare: ”Skall man ut och åka buss och sådär 
kostar det pengar och så måste man bryta lektioner i andra änden” (L3). Vi är ute sex-sju 
gånger per termin, sade en av de intervjuade lärarna som ansåg att det är betydligt mer än 
normalt och en viktig del i naturundervisningen, då eleven får tankeställare och möjlighet att 
skapa en positiv attityd kring hållbar utveckling. Trots det nuvarande engagemanget skulle 
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denne lärare gärna ha ännu mer resurser och utrymme till exkursioner. Det vore kul att kunna 
få jämföra saker med dem, berättade läraren. Till exempel att få åka iväg och göra en riktig 
fältundersökning (L6). Endast en av lärarna berättade att denne går ut med eleverna så ofta det 
är möjligt. Det behöver inte vara märkvärdiga saker, men de får chansen att se lite växter och 
djur i närområdet konstaterade läraren (L4). En av lärarna menade att mer skulle kunna göras, 
för att kanske få upp ett intresse som saknas: ”Ju mer man lär sig om saker och ting, desto 
mer intresserad blir man”, sade läraren (L1). 
 
 

5.8 Synsätt 
Lärarna tillfrågades om vilket synsätt de använder i sin undervisning. Bottom-up respektive 
Top-down presenterades. Fyra av sju lärare undrade vad begreppen innebar. Alla lärarna var 
överens om att det synsätt de använder är beroende av ämnesområdet och att det är viktigt att 
blanda synsätten för att kunna belysa det som läraren anser vara relevant. Ett par av lärarna 
(L5,L7) visste däremot inte med vilket perspektiv de bedriver undervisningen och kan heller 
inte reflektera kring dessa begrepp. De fann dock frågan intressant. En lärare (L1) sade att 
denne valde perspektiv med inspiration från läroboken. En av lärarna (L6) konstaterade att det 
även kunde bero på elevgrupp. Tre av sju lärare ansåg att just ekologiavsnittet lärs ut bäst med 
ett Top-down synsätt. En av lärarna (L4) sade att detta kunde bero på att eleverna hade ganska 
bra koll på helheten redan. Samma lärare konstaterade att mer nyfikenhet säkert kunde väckas 
med ett Bottom-up perspektiv, men att denne trots allt föredrog Top-down då målet måste stå 
klart och risken att trassla in sig i detaljer minimeras för eleverna.  
 
 

6 Diskussion 
I diskussionen lyfts de resultat som vi anser vara relevanta fram. Först presenteras en 
diskussion kring validitet och generaliserbarhet. Detta följs av diskussioner under rubrikerna: 
Att väcka ett naturintresse; Vet eleverna vad de prioriterar?; Lärarens ansvar för 
naturkunskapsundervisningen; Lärarens undervisningssituation; Artkunskap; Exkursioner; 
Avslutande reflektioner och slutsats samt Vidare forskning.  

 
6.1 Validitet och generaliserbarhet 
Validitet är det viktigaste vid genomförande av en studie. I alla studier görs val med avseende 
på de frågor som ställs och vilka svar som gers störst utrymme i resultatet. I denna studie 
ligger fokus på att besvara frågeställningarna som till större delen går att relatera till 
artkunskap och lärarens intresse och prioriteringar. Med utgångspunkt i frågeställningarna har 
författarna av arbetet valt ut allt material som uppfattades som relevant. Uppsatsen har två 
författare vilket höjer validiteten på materialet men mycket kan ha färgats av samma 
tankegångar då vi jobbat tätt ihop. 
 
Generaliserbarhet handlar om huruvida generella slutsatser kan dras från 
undersökningsresultaten. I denna undersökning görs mindre anspråk på att redovisa 
generaliserbara resultat. Genom analysmaterialet, tidigare forskning och teorier finns viljan att 
visa på tendenser gällande den nuvarande naturundervisningen. 
 
6.2 Att väcka ett naturintresse 
Till skillnad från flertalet av dagens ungdomar växte fem av de sju intervjuade lärarna upp 
nära naturen. Madsen (1999) och Sjöberg F (2001) menar att det finns en fara i att mycket av 
den kunskap som barn och många vuxna idag har om naturen kommer ifrån läroböcker och 
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media. Sjöberg (2005) beskriver vikten av att hitta en äkta känsla till naturen. Flertalet (6/7) 
av de intervjuade berättar att de finner harmoni när de tillbringar tid i naturen. I och med 
industrialiseringen har naturen hamnat i bakvattnet och flera studier visar att intresset för 
naturvetenskap har avtagit (Skolverket, 2003).  
 
I studien dominerar de lärare som tidigt möter naturen. Dessa har även idag ett stort behov av 
att tillbringa tid i naturen. Kan det vara så att dessa lärare har en förkärlek till naturämnen på 
grund av sina uppväxtförhållanden? Om dessa lärare hade vuxit upp utan närhet till naturen, 
hade då det genuina intresset funnits? Precis som Madsen (1999) och Sjöberg S (2001) tycker 
vi att närhet till naturen i yngre år är en förutsättning för att väcka intresse och ansvar för 
naturen.  
 

6.3 Vet eleverna vad de prioriterar? 
I dagens samhälle är det inte lika lätt att väcka intresse i rollen som lärare. Media och Internet 
konkurrerar om uppmärksamheten och eleverna har ofta kunskaper om ämnen som läraren 
inte är insatt i. Högt upp på listan över vad svenska elever tycker är intressant hamnar ”kropp 
och hälsa” (Jidesjö & Oscarsson, 2005). I studien är detta något som särskilt lärarna från 
grundskolans senare år har känt av. Lärarna framhöll att ”kropp och hälsa” är ett tacksamt 
område att undervisa i, som de själva prioriterar högt.   
 
Elevers intresse påverkar i hög grad undervisningen. Fem av sju lärare i studien konstaterade 
att de lägger upp undervisningen till stor del efter elevernas intresse. Ett par lärare i studien 
låter eleverna med hjälp av en enkät i förväg påverka vad de skall läsa. Visserligen är 
delaktighet i undervisningen elementärt, men vi anser att det finns en stor risk i och med detta 
synsätt, då eleverna gör val på för vaga grunder. De kan omöjligtvis i förväg veta vad de olika 
momenten i kursplanen kommer att ge dem. Elevdemokrati är viktigt, men frågan är när 
demokratin används. Lärare har ett stort ansvar över hur stoffet presenteras och vilka 
undervisningsmoment som läggs i fokus. Detta urval överför värderingar till kommande 
generationer framhåller Sjöberg (2005). Ligger det inte i lärarens profession att ta dessa 
viktiga val och inte lägga över ansvaret på eleven? Läraren kan sedan lägga upp 
undervisningen efter elevernas individuella behov och där bedriva en demokratisk 
verksamhet.  
 
Någon lärare konstaterade att eleverna verkade bli intresserade av ämnesområden som det 
lades tid på och lyfte fram artundervisningen som exempel. Enligt ROSE är artkunskap bland 
det sista som elever vill lära sig något om. Endast en lärare i denna studie ansåg att eleverna är 
positivt inställda till växter och djur/artkunskap och en lärare var uttalat negativ gällande 
elevernas artkunskapsintresse. En av lärarna betonade att det gör stor skillnad vad eleverna är 
intresserade av beroende av vilken skola och vilken lärare de har haft sen tidigare. I en studie 
Skolverket (2003) gjort ansågs att elevers intresse försvinner när de inte förstår 
undervisningen. Det ligger på lärarens ansvar att förmedla en baskunskap till eleverna som 
gör att de kan tillgodose sig kunskap och göra aktiva val gällande livsstil och egna 
prioriteringar. Med denna grund kan eleven få en insikt i de val den gör. 
 
 

6.4 Lärarens ansvar för naturkunskapsundervisningen 
Av de sju lärarna i studien lägger fem upp undervisningen till stor del efter elevernas intresse 
och två efter eget intresse. Lärares uppdrag är att ge eleverna situationer som stimulerar deras 
fantasi och ger dem chansen att utveckla sig som människor. För att detta skall ske måste 
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undervisningen innehålla möten med verkligheten och inte bara teorier menar Vygotskij 
(1995). Bråten (1996) framhåller vikten av att göra undervisningen meningsfull för eleven. 
Kursplanen betonar att eleven skall lära sig om organismer och deras behov samt ekosystem. 
Det står också att elever skall kunna namnge vanliga djur och växter i sin omgivning. (Lpo94) 
Trots detta prioriterar fyra av sju lärare hellre bort artkunskap än något annat moment. 
Andersson (2003) betonade att det är viktigt att koppla samman skolans undervisning med 
verkligheten och konstaterade att det hör till modern allmänbildning att veta var fotosyntes 
sker då detta är nödvändigt för allas fortlevnad. I studien var det däremot endast en av de sju 
informanterna som tyckte att fotosyntesen tillhör allmänbildningen! Det är viktigt att eleverna 
förstår hur olika organismer påverkar varandra, och i detta kan fotosyntesen ses som en del. 
Utan koldioxidslukande och syreproducerande växter är inte liv som vi betraktar det möjligt. I 
undersökningen framkom att hållbar utveckling var det enda område som alla lärare 
prioriterade. Att förstå hållbar utveckling utan fokus på de organismer som samverkar med 
varandra kan tyckas problematiskt. Detta område framkommer tydligt i kursplanen där ett mål 
att uppnå är att eleven känner till förutsättningarna för en god miljö och förstår grundläggande 
ekologiska sammanhang. (Lpo94) Att koppla ihop miljöfrågor med ekologi för att förstå 
vikten av biologisk mångfald är något Andersson (2001) och Greene (2005) lyft fram och då 
krävs kunskap om de olika organismerna.  
 
Flera av lärarna konstaterade att miljöundervisning kunde bli för abstrakt för eleverna, detta 
stämmer med Piagets teorier som visar att eleverna i vissa fall inte hunnit till en mognadsnivå 
som gör att de kan förstå vad de handlar om (Sjöberg, 2005). Att försöka bygga upp ett 
miljömedvetande med hjälp av sopsortering och skrämseltaktik leder ingenstans. Det gäller att 
bygga upp en naturkänsla och ett ansvar för naturens invånare poängterar Sjöberg (2005). I 
studien började endast en lärare sin miljöundervisning med utgångspunkt i ekologin, tre av sju 
lärare poängterade dock att ekologiska samband tillhör allmänbildningen. För att skapa en 
positiv attityd kring miljöundervisning och hållbar utveckling krävs ett genuint intresse och 
ansvar för naturen vi lever i. Vi tror att detta intresse kan finnas inom ekologin och väckas 
med utomhusundervisning. Ett sätt att skapa detta intresse kan vara genom att utveckla en 
känsla och ett ansvar för biologisk mångfald via artinlärning, se vidare under 6.6 Artkunskap. 
  
 

6.5 Lärarens undervisningssituation 
Det gick inte att se några skillnader i undervisningstekniker mellan de lärare som har lång och 
de som har kort undervisningserfarenhet. Detta kan tyckas anmärkningsvärt då 
lärarutbildningen gått igenom många förändringsfaser. Alla lärare i studien bygger upp sin 
undervisning med inslag av katederundervisning.  
 
Över hälften av lärarna betonade att de behöver mer resurser (4/7) och tid (5/7) för att bedriva 
undervisningen på det sätt de vill. Det framkommer att merparten av lärarna hellre skulle 
lägga upp undervisningen annorlunda; mindre elevgrupper och mer praktisk undervisning. 
Detta ligger i fas med Sjöbergs (2005) tanke om att det är viktigt att läraren knyter an fakta till 
personliga och konkreta exempel för att öka intresset för naturkunskap. Lärande är en process 
där kunskap aktivt måste sökas. (Piaget, 1997) För mycket teori kan leda till oengagerade 
elever framhåller Ekstig (2002) som vill bygga undervisningen på sunt förnuft och elevernas 
vardagsföreställningar. Detta för att eleven skall känna sig delaktig i undervisningen och 
utveckla en positiv attityd. 
 
Gällande laborationer framhöll alla gymnasielärare (4/4) att de laborerade. Detta gjorde 
däremot ingen av grundskolelärarna (0/3). I grundskolan får alla elever chansen att läsa 
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biologi inom ramen för de naturorienterande ämnena. Genom detta kan ett intresse väckas. Vi 
ser en fara i att ingen av lärarna i grundskolans senare år trycker på att de arbetar laborativt. 
Flera av lärarna (3/7) konstaterade att de vill laborera mer än de gör i nuläget. Bland dessa 
fanns en lärare på grundskolans senare år.  
 
Gisselberg (2003) skriver att det under den nationella NOT-konferensen fanns många lärare 
som ville ha hjälp att hitta intresseväckande vardagsexempel. Endast en på sju lärare i studien 
påtalade att de använder alternativa undervisningssätt som rollspel, studiebesök och film för 
att variera undervisningen och väcka elevernas intresse.  
 
 

6.6 Artkunskap 
Sjöberg S (2001) jämför artkunskap med ett språk; utan språk är det svårt att se samband.  Det 
är viktigt att barnen får ord och begrepp att utöka sitt ordförråd och stilla sin kunskapstörst 
med menar Madsen (1999). Att kunna namnge vanliga djur och växter i omgivningen är 
dessutom ett av kursplanemålen (Skolverket 2000-07). I kursplanen står att eleven skall kunna 
diskutera den biologiska mångfalden och hur människan är beroende av denna. Förmågan att 
se om en miljö är artrik är grundstenen för att diskutera biologisk mångfald och utveckla en 
förståelse för hållbar utveckling.  
 
Artinlärning kan främja det logiska tänkandet och utveckla vår intelligens menar Piaget 
(1971). Flera studier visar att yngre barn inte har svårt att lära sig arter, men om ingen finns 
där – för att lära dem, är det svårt att nå barnen när de blivit äldre och intresserar sig mer för 
andra saker. Är det så att de vuxna i barnets omgivning inte besitter tillräcklig kunskap för att 
lära barnen detta i den ålder då de är mest mottagliga? Att samla och identifiera växter kan 
vara en intressant aktivitet i sig och taxonomi är viktigt vid introduktion av ekosystem 
(Magntorn, 2007).  
 
Inställningen till naturen är en grundläggande förutsättning för hur vi vårdar och använder 
denna natur, skriver Sjöberg (2005). Ett av Linnés motton var att se det stora i det lilla. Kärlek 
till det som utforskades kom med nyfikenheten. Det är viktigt att föra detta budskap vidare till 
kommande generationer menar Magntorn & Magntorn (2004). Kan det vara så att det krävs 
fortbildning av hela lärarkåren och kanske även föräldrar för att väcka ett personligt intresse 
kring naturen? Många barn lär sig faktiskt entusiastiskt namn på djur och växter, men det är 
inte lätt att visa någon vad Kärleksört är, om man aldrig fått lära sig det själv, trots att det i 
många miljöer är en av våra vanligaste växter. Magntorn (2007) föreslår ett arbetssätt där 
systematik och ekologi sammanlänkas och att fokus läggs på en art i taget som sedan länkas 
till sin miljö och sitt sätt att leva. Förståelsen utvidgas sedan gradvis till att omfatta hela 
ekosystemet, det vill säga ett Bottom-up perspektiv. Stora undersökningar visade att elever 
efter att ha läst artkunskap under en veckas tid med fokus på samspel mellan arter och 
människans påverkan förändrade sin kunskap och sina attityder på lång sikt (Bogner, 2002).  
 
I denna studie presenterades några av Sveriges mest förekommande arter för lärarna, se bilaga 
1. De flesta lärarna tyckte att arterna som presenterades skulle läras in vid tidigare år. En 
gymnasielärare tyckte att de yngre barnen ofta har en bra grundkunskap om arter men att detta 
försvinner med åren om arterna inte repeteras. En av lärarna betonade att artinlärning bör ske 
från tidig ålder. 
 
Överlag är artinlärning lågt prioriterat av lärarna i studien. För en del handlar det om ren 
bortprioritering beroende på att intresse saknas, medan andra framhåller att det inte finns tid 
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att lägga på detaljer.  Tre av sju lärare prioriterade artbestämning med hjälp av flora och lade 
ej mycket tid på övrig artinlärning. Två av sju lärare tyckte att artkunskapen bör vara 
”avklarad” när eleverna kommer till gymnasiet. Hela fem av sju lärare ansåg att de lägger 
ganska lite tid på just artkunskap då de anser att eleverna bör ha den kunskapen med sig sen 
tidigare. Däremot framkommer att eleverna sällan har med sig de kunskaper som förväntas. 
Två av lärarna bedömde artkunskap så viktigt att de lade mer tid på det än de kunde utläsa ur 
kursplanen, då de ansåg att eleverna saknade grundkunskaper i ämnet. Fyra av sju lärare valde 
att aktivt prioritera bort artkunskap framför andra moment i naturundervisningen. Endast tre 
av sju lärare tyckte att de vanligaste arterna bör kännas igen, då främst träd och djur. Endast 
en av lärarna menade att djurrikets indelning tillhör allmänbildningen! En av lärarna ansåg att 
alla arter som presenterades tillhörde allmänbildningen, men konstaterade i samma andetag att 
väldigt få kan dessa. Att allmänbildningen när det gäller artkunskap har minskat under de 
senaste 50 åren är något som Magntorn & Magntorn (2004) också påvisar. Allmänbildning är 
för oss någonting där artkunskap borde vara inkluderat. Om man saknar förståelse för det 
synliga i naturen är det svårare att förstå fotosyntesen och de abstrakta begrepp som hör till 
miljöundervisningen. Att försöka nå fram till ett miljötänkande genom att stå framme vid 
katedern och skrämma slag på eleverna med hemska framtidsscenarier; tror vi bara gör att 
eleverna gräver sig djupare in i en fantasivärld, fylld av medias snedvridna människobild. Att 
istället gå ut och lära sig om saker som finns och syns och påverkas av våra vardagliga val, 
gällande till exempel konsumtion och transport. Har man en äkta bild av den komplexa 
naturen så tror vi att det är lättare att som individ ta ansvar för den biologiska mångfalden och 
vår planet. 
 
För att väcka intresse tror Magntorn (2007) att ett Bottom-up synsätt bör användas då det gör 
ekologin spännande. Kan det vara så att vuxna och barn tillsammans kan göra artinlärningen 
till en lustfylld aktivitet? Att göra detta i Linnés anda i ett Bottom-up perspektiv skulle kunna 
vara en väg som på sikt kan leda till en god attityd kring hållbar utveckling. 
  
 

6.7 Exkursioner 
Vygotskij (1996) betonade att kunskapen inte ska plockas ur sitt naturliga sammanhang. Det 
är inte konstigt om elever förlorar intresset för ekologi om naturen hela tiden presenteras med 
hjälp av modeller som saknar verklig förankring hos eleven framhäver Magntorn (2007). 
Magntorn (2007) är oroad över avsaknaden av verksamhet i fält i skolundervisningen som 
leder till att eleverna inte kan känna igen organismer i naturen. Större delen av skolornas 
ekologiundervisning sker långt ifrån verkligheten menar Magntorn. Detta trots att kursplanen 
betonar att eleven skall lära sig om organismer och deras behov samt ekosystem (Skolverket 
2000-07).   
 
Även i denna studie har en brist på exkursioner i skolundervisningen påvisats. Endast tre av 
sju naturlärare tar ut eleverna på exkursioner. Detta trots att lärarna förhåller sig mycket 
positiva till hur exkursioner inverkar på eleverna. Exkursioner kan vara en väg till att få 
eleverna att upptäcka artrikedomen, att skogen inte bara är en grön massa poängterar en 
lärare. Exkursioner krävs för att eleverna skall förankra en positiv känsla till naturen menar en 
annan lärare. För att lyckas med exkursioner önskar flera av lärarna mindre elevgrupper för att 
kunna ge varje elev tid att själv upptäcka fascinationen till naturen. En av lärarna i studien 
menade att mer skulle kunna göras för att öka intresset, då intresse infinner sig i takt med att 
kunskapen ökar. 
 



26 

 

 

 

Det räcker inte att släpa med eleverna ut i skogen och tro att ett genuint intresse infinner sig. 
Det gäller att vara förberedd och ha genomtänkta aktiviteter. Detta verkar vara något som 
lärarna i studien inser, och då resurser saknas blir konsekvensen få exkursioner. Elevernas 
intresse påverkar även här både mängden av exkursioner, om vädret blir dåligt kan 
exkursionerna ställas in. 
 
Bristen på exkursioner kan ses vara alarmerande, då det är i fält den äkta upplevelsen och 
chansen till att få en insikt om biologisk mångfald finnes. Detta tycker vi är viktigt att lyfta 
upp då elever i dagens samhälle inte möter naturen på samma sätt som tidigare. Många bor i 
städer och har inte möjlighet att uppleva naturen i vardagen. Då är lektionerna i naturämnen 
en ofrånkomlig del, när det gäller att lyfta fram det vackra i naturen och få eleverna att värna 
om sin närmiljö och dess invånare.  
  
 

6.8 Slutsats och avslutande reflektioner 
De flesta lärare anser att naturkunskapen är ganska välprioriterat på skolan och verkar ganska 
positiva till sin undervisningssituation. De lyfter däremot fram önskemål som tid, resurser och 
mindre grupper. Lärarna prioriterar sällan naturundervisningen efter sitt eget intresse. 
Däremot har elevintresset stor inverkan på prioriteringen av undervisningsmoment. Vi ser en 
fara i att elevintresset har så stor inverkan då eleverna inte har den förkunskap som krävs för 
att göra dessa viktiga prioriteringar. Det är läraren som sitter på den kunskapen och läraren 
borde ta ansvar för dessa val.   
 
Vi hoppas att detta arbete kan väcka nyfikenhet och leda till fler aktiva lärare. Det handlar inte 
om att hinna avverka så mycket teori som möjligt på lektionerna utan att väcka ett intresse hos 
eleverna för ämnet. Vi tror att svaret på intressefrågan ligger till stor del hos läraren då denne 
under lektionerna förmedlar inte bara teorier utan även attityder. Många elever får inte ens 
chansen att intressera sig för artkunskap.  
 
Vi anser att intresset för naturundervisningen i hög grad påverkas av lärarens egen attityd 
kring ämnesstoffet. Just nu verkar de flesta lärarna tycka att kursplanen är ganska fri för 
tolkning. Det finns problem att få tiden att räcka till för alla moment, och prioriteringar måste 
göras. Dessa prioriteringar gör läraren själv och för många faller artkunskap bort. Bör de 
nationella målen formuleras på ett sådant sätt att eleverna får en mer likvärdig utbildning eller 
skall lärarens brinnande intresse få välja riktning för undervisningen? 
 
Vi vill också med detta arbete poängtera vikten av utomhusundervisning med syfte att skapa 
en positiv attityd till naturen. Det måste finnas ett ansvar inte bara hos den enskilde läraren 
utan även på högre nivå för att resurser avsätts till detta ändamål. Ansvaret bör ligga på hela 
lärarkåren och vi anser att denna del i naturundervisningen är så viktig att den bör genomsyra 
ett F till 9 perspektiv och sedan repeteras och prägla naturkunskapsundervisningen även på 
gymnasienivå. Det är viktigt att alla lärare, och då även icke-naturämneslärare har en 
grundläggande förståelse för ekologi och känner till de vanligaste arterna.  
 
 
6.9 Vidare forskning 
Minst lika intressant borde det vara att följa eleverna och se hur deras syn på ekologi och 
miljö förändras i takt med att de lär sig mera om arter. Detta skulle kunna undersökas ur både 
ett Top-down och Bottom-up perspektiv. Att jämföra hur elevgrupper med likartad bakgrund 
förändrar sin attityd till naturen beroende på hur undervisningen bedrivs kan vara en annan 
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intressant infallsvinkel. Det vore intressant att lyfta denna studie att den inkluderade fler 
lärare, främst med representanter från tidigare åldrar. Det vore också spännande att dyka 
djupare i relationen mellan lärarnas bakgrund och hur de bedriver sin undervisning. Tonvikten 
skulle också kunna läggas på observationer. 
 
 
 

7 Tack 
Vi vill tacka alla som har varit involverade i processen kring detta arbete. Framförallt personal 
på IBK som har stöttat och hjälpt oss, då främst vill vi tacka vår kursansvarige Tor och vår 
handledare Nicklas. Vi vill även rikta ett extra tack till våra opponenter, och då särdeles 
Richard och Jonas, som genom sin konstruktiva kritik belyst saker i arbetet vi annars inte sett. 
Daniel och Daniel som har stått ut med oss och stöttat efter bästa förmåga under denna period. 
Vi vill också tacka Ingelas mamma Karin för att hon har tagit sig tid att läsa och kommentera 
arbetet vid flera tillfällen.  
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Bilaga 1: Intervjufrågor 
 
Grundfrågor till intervju: 

 
- Hur väcktes ditt intresse för NV/biologi? 
- Vad har du för förhållande till naturen? 
- Uppvuxen i stad eller landsbygd? 
- Hur känner du dig när du är ute i naturen? 
- Hur länge har du undervisat? 
- Vilka åldrar undervisar du i? 
- Vilka ämnen undervisar du i?  
- Hur uppfattar du att ditt ämne prioriteras jämfört med andra ämnen i skolan? 
- Hur uppfattar du att ditt ämne prioriteras utanför skolan? 
- Vad inom NK/NV/Biologi betraktar du som allmänbildning? 
- Tycker du att elevernas förkunskaper i NK/NV/Biologi har förändrats? Förklara. 
- När tycker du att eleven skall lära sig dessa saker? Räkna upp arter ex. tall, björk, en; 

lönn, ek, rönn; ask, hassel, al; ex. katt, hare, hund; räv, grävling, snok; järv, ripa, 
talgoxe ; ex. maskros, blåbär, prästkrage; midsommarblomster, syren, ljung; gul 
fetknopp, nysört, kärleksört osv. 

- Vad tycker du om NO och biologiämnenas utrymme i skolan? 
- Är det något du saknar? (ex. ekonomiska resurser, tid, lektionssal, hjälpmedel etc.) 
- Hur är elevens kunskapsnivå efter avslutad kurs i NK/NV/Biologi. 

Om ej tillräcklig, vad beror detta på? ex. Dålig motivation hos eleven, ej tillräckliga 
förkunskaper, avsaknad av resurser, ej tillräcklig tid för planering, ej tillräckligt med 
lektionstid, konkurrens med andra ämnen eller något annat. 

- Hur uppfattar du kursplanen i ditt ämne? 
- Om du av något skäl är tvungen att utesluta ett ämnesområde i de kurser du har vilket 

skulle du välja? 
- Om du skulle få lägga större fokus på ett område i de kurser du har, vilket skulle du 

välja? 
- I vilken ordning prioriterar du undervisningsmomenten i ditt ämne? (jmf kursplanens 

mål i NK och biologi) 
- I vilken ordning tror du eleverna prioriterar dessa undervisningsmoment? (jmf 

kursplanens mål i NK och biologi) 
- Vad tror du eleverna är intresserade av? 
- Vilka typer av undervisning använder du dig av? 
- Finns det något sätt att lägga upp undervisningen som du hellre skulle använda dig av? 

Har du prövat detta? Hur gick det? 
- Lyfter du ut exempel ur naturen som eleverna får lära sig mer om för att förstå 

ekologi? I så fall vad? Varför? 
- Hur stor del av undervisningen i biologi består av exkursioner. 
- Väljer du ett Bottom-up eller Top-down synsätt? Varför? 
- Hur mycket måste eleverna kunna om varje art för att förstå en näringsväv? 
- Hur mycket tid/resurser lägger du på artkunskap? 

 
Kursplaner medtages så informanterna får bläddra i dem vid besvarande av de frågor som rör 
kursplanen. 
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Bilaga 2: Missivbrev 
 
Missivbrev  2007-10-01 
Mälardalens Högskola                      Institutionen för Biologi och Kemiteknik 
 
Lärare i naturkunskap och/eller biologi 
 
 
 
 
 
 
 
Hej lärare på skola X! 
 
Vi är två studenter på Mälardalens Högskola som läser vår sista termin på lärarutbildningen. 
Just nu håller vi på att samla in material till vårt examensarbete. Examensarbetet skriver vi i 
pedagogik med inriktning mot naturvetenskap på Institutionen för Biologi och Kemiteknik.  
 
Vi har valt att kontakta dig för att du är lärare i just biologi och/eller naturkunskap då vår C-
uppsats kommer att handla om elever och lärares intresse för biologi och naturkunskap. 
 
Vi hoppas att du vill ställa upp på en intervju. Deltagandet är frivilligt och du behöver inte 
fullfölja intervjun om du inte vill. Vi kommer att spela in intervjun på band. Alla svar 
kommer givetvis att avidentifieras och behandlas anonymt.  
 
Intervjun kommer att ske under vecka 41-43 och kommer att ta ca: 30 minuter i anspråk. 
Varje enskilt svar är värdefullt för oss! 
 
Vi ser fram emot din medverkan.  
 
Tack på förhand! 
 
Liselotte & Ingela 
 
 
 
 
 
 
 
Har du frågor kring intervjun kan du självklart kontakta oss: 
 
Liselotte Nyström   Ingela Borgefjord 
lnm03001@student.mdh.se  ibd99001@student.mdh.se 
070-XX XX XXX   073- XX XX XXX 
 
Handledare:  
Nicklas Ekebom: nicklas.ekebom@mdh.se 
 


