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Sammanfattning
I  den här uppsatsen undersöker jag hur biologilärare på högstadiet försöker få elever nyfikna.
Nyfikenhet är ett viktigt ämne att studera eftersom nyfikenhet är det som leder personer till att
utforska världen och är  det  som har lett till  den vetenskap vi  har  idag.  Den här studien kan
användas av lärare för  att lära sig  om hur andra lärare  försöker inspirera  till  nyfikenhet.  Den
öppnar även upp för fler tankar kring nyfikenhet som skulle kunna utforskas mer. För att få reda
på hur lärare försöker få elever nyfikna intervjuade jag fem lärare och använde mig av intervjuerna
för att titta på mönster som kunde hittas. Några av de saker som kom fram var att flera av lärarna
tyckte att det var bra att använda sig av praktiska inslag som laborationer för att få elever nyfikna,
att elever främst verkar uttrycka sin nyfikenhet genom att ställa frågor alternativt att de uttrycker
det på fler sätt men lärare märker inte det. Framförallt kom det fram att trygghet och bra relationer
är viktiga för att eleverna ska våga visa sin nyfikenhet och att lärare ska själva visa sitt intresse för
att få elever mer nyfikna.

Nyckelord: Nyfikenhet, intresse, biologididaktik, trygghet, biologi.
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Inledning

”Science is simply the word we use to describe a method of organizing our curiosity.” 
- Tim Minchin

Jag kommer ihåg händelsen som fick mig att vilja studera biologi. Det var dagen mina två svarta
marsvin fick ungar, en var svart och två var svarta och vita. Jag kommer ihåg att jag undrade
varför och därmed gav jag mig ut och sökte efter svaret. Det ledde mig till ett brinnande intresse
för genetik och med tiden evolution. Det jag även kommer ihåg var att jag sällan ställde frågor
under biologilektionerna, jag kände inte någon större nyfikenhet på det läraren pratade om eller
om jag gjorde det vågade jag inte visa det. Nu när jag ska bli lärare i biologi känner jag att en av
sakerna jag vill mer än något annat är att hjälpa mina elever att känna nyfikenhet och få viljan att
lära sig mer.

Förutom att jag har ett personligt  intresse av nyfikenhet står det i  kursplanen för biologi  att
ämnet syftar till att elever ska känna nyfikenhet och intresse för världen omkring sig och den egna
kroppen.  Det  innebär att alla  lärare  som undervisar  i  biologi  bör  ha funderat  någon gång på
nyfikenhet och hur de ska få eleverna att känna nyfikenhet. Som citatet som jag inleder med säger
är nyfikenhet kärnan i vetenskapliga ämnen. Hade människan inte varit nyfiken på världen och
livet hade vi inte haft den vetenskap som vi har idag. Jag tror därför att väcka nyfikenhet är en av
nycklarna till att få elever att vilja lära sig om biologi och även de andra vetenskapliga ämnena.

Under den här studien intervjuade jag fem biologilärare  om deras metoder och funderingar
kring nyfikenhet och jag fann bland annat att det finns stor variation i undervisningsmetoder för
att få eleverna nyfikna. Däremot det som kom fram under alla intervjuer var vikten av ett tryggt
klassrumsklimat för att eleverna ska våga visa nyfikenhet.
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Bakgrund

Nyfikenhet

Nyfikenhet är något som de flesta har känt någon gång men det är något som är svårt att definiera.
En tidig beskrivning av Cicero är att  nyfikenhet är den inneboende kärleken till  lärande och
kunskap (Loewenstein, 1994). En modernare definition av Loewenstein (1994) är att nyfikenhet är
missnöjet som man känner när man inser att man saknar kunskap. Denna definition kommer från
gap-theory som Loewenstein (1994) utvecklade. Teorin har senare byggts på med nya dimensioner
till  det som kallas  intressetyp som inger personen med en behaglig känsla av att vilja veta och
avsaknadstyp som inger en obehaglig känsla (Grossnickel, 2016).

Grossnickel  (2016) kommer fram till att det finns fyra olika sätt som nyfikenhet definieras i
litteraturen.  Det  första  sättet  är  som  en  känsla  av  att  behöva  veta.  Det  andra  sättet  är  som
motivationen till att undersöka. Det tredje sättet är att det är en känsla som väcks när man utsätts
för  till  exempel  nya  föremål,  motstridiga  fakta  eller  svåra  problem.  Den  sista  formen  av
definitioner handlar om att nyfikenhet är en upphetsande känsla, antingen positiv eller negativ. I
den här uppsatsen håller jag mig inte till någon särskild definition av nyfikenhet utan jag tycker att
alla definitioner kan ses som användbara. 

Intresse

Nyfikenhet och intresse används ofta tillsammans och även ibland utan urskiljning och det kan
därför behöva redas ut vad intresse är för att inte förväxla det med nyfikenhet. Grossnickel (2014)
skriver  om  det  i  en  review  artikel  som  bland  annat  ämnar  att  definiera  en  skillnad  mellan
nyfikenhet  och intresse.  Hon säger att en del  av problemet  är  att nyfikenhet och intresse ofta
används i definitioner av varandra. För att slutligen komma fram till skillnaden påpekar hon att
nyfikenhet blir till vid en optimal nivå av kunskap, ungefär vid 50-55 procent kunskap om ett
område.  Intresse  till  skillnad  från  nyfikenhet  verkar  finnas  vid  extremerna  av  skalan  istället,
antingen att personen vet  väldigt  lite  vilket kallas för  situationsintresse eller att hen vet väldigt
mycket och då kallas det områdesintresse. 

Hidi  (2016) beskriver skillnaden mellan intresse och nyfikenhet genom att nyfikenhet är det
man känner när man läser en deckare. Man vill veta vem mördaren är och hur mordet gick till.
Intresse är det man har när man har läst färdigt boken och man har fått svar på sin fråga men man
känner sig fortfarande djupt engagerad i karaktärerna och världen som har skapats av författaren.
Det är nyfikenhet som får personer att läsa färdigt en bok men det är intresse som får dem att köpa
nästa  bok i  deckarserien.  Med den här  beskrivningen kan intresse  ses  som en påbyggnad av
nyfikenhet,  den  innebär  att  man  vid  något  tillfälle  skulle  ha  varit  nyfiken  för  att  kunna  bli
intresserad. Det finns dock intresseforskare som anser att situationsintresse är det som leder till
områdesintresse och nyfikenhet omnämns inte i deras modeller (Grossnickel, 2014). Det kan dock
påpekas  att  situationsintresse  beskrivs  på  nästan  samma  sätt  som  nyfikenhet  i  artiklar  där
situationsintresse studeras,  det  är därför svårt  att säga om situationsintresse och nyfikenhet är
olika saker eller om det är samma sak som har getts olika benämningar av forskare som arbetar
inom olika områden. 
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När det gäller intresse och lärande finns det belägg för att intresse är viktigt för lärande.  Krapp
et al. (1992) beskriver en korrelation mellan intresse och hur elever presterar inom ett ämne, de
säger dock att den är tydligast hos pojkar och att korrelationen blir starkare desto äldre eleverna är.

Oskarsson  (2011) skriver om vad elever i årskurs nio tycker är intressant inom NO-ämnena.
Det  som eleverna  tycker  är  intressant  att lära  sig  om inom ämnet  biologi  handlar  främst  om
kroppen,  hälsa  och sex.  Det  som han kommer fram till  att  elever  tycker  är  ointressant  är  till
exempel växters reproduktion, lokala växter och konservering av mat. Allra längst ner hamnar
symmetrier och mönster i växtblad. Baram-Tsabari och Yarden (2009) undersöker intresse inom
NO-ämnena  genom  att  undersöka  vad  ungdomar  ställer  för  frågor  på  nätet  till  olika
vetenskapsprogram. De kommer bland annat fram till att både flickor och pojkar i högstadieåldern
ställer  många  frågor  om  biologi  och  att  många  av  frågorna  handlar  om  dem  själva  och
människokroppen. Det fanns även frågor som eleverna frågade om men inte för att de själva var
intresserade utan för att de hörde till skolan. Inom biologi var det anatomi, fysiologi, medicin,
botanik och ekologi. Frågor som eleverna ställde av eget intresse var ofta komplexa frågor om
samband  medan  frågor  som  var  påtvingade  av  skolan  var  oftare  ren  fakta  eller  om  hur  ett
experiment kunde planeras. 

Metoder för att väcka intresse

Xu  et  al.  (2012) studerar  hur  lärare  som  undervisar  afroamerikanska  elever  får  sina  elever
intresserade  av  vetenskap.  Lärarna  i  den  studien  berättar  bland  annat  att  för  att  få  eleverna
intresserade ska läraren själv ha ett genuint intresse för sitt ämne, läraren ska vara intresserad av
elevens intresse, läraren ska bygga bra relationer med eleverna och koppla vetenskap till elevernas
verklighet  samt  att  det  är  bra  med  aktiviteter  som  är  ”hands-on”.  Även  Swarat   et  al.
(2012) kommer fram till att ”hands-on” aktiviteter gör elever mer intresserade av vetenskap och
argumenterar för att lärare bör försöka få in mer sådana aktiviteter i sin undervisning. 

Tapola  et  al.  (2013) undersöker  kopplingen  mellan  hur  konkret  en  uppgift  är  och  hur
intresserade elever är av uppgiften.  Det visade sig att desto mer abstrakt en uppgift var desto
mindre intresserade blev eleverna. 

Klassen  och  Klassen  (2014) beskriver  hur  berättelser  kan  väcka  situationsintresse  för
naturvetenskapliga ämnen. De berättar att det är vanligt att spännande fakta sätts in i texterna i
läroböcker för att fånga intresse men att det har visat sig att det gör att lärandet minskar. Istället
föreslår de att historier ska användas om naturvetenskapliga ämnen där till exempel en forskare
möter motgångar och sedan överkommer dem. Historien ska även använda sig av elevers tidigare
kunskaper för att kunna engagera eleverna. 

Flipped classroom är en metod som använder sig av att elever ser en film hemma innan lektionen
för  att  eleverna  ska  kunna  ha  diskussioner  och  genomföra  olika  uppgifter  under  lektionstid
(Danker, 2014). Danker (2014) undersöker påverkan av att använda sig av flipped classroom och
kommer fram till att eleverna i hög grad blev intresserade och motiverade. Det verkade finnas flera
anledningar till detta bland annat att eleverna kände att de fick en djupare förståelse när de fick
fundera kring ämnet innan lektionen.

Nyfikenhet och lärande

Det  är  många som tror  att det  finns  en  direkt  koppling  mellan att vara  nyfiken och  att man
presterar  bra  akademiskt.  Eren  och  Coskun  (2016) fann  en  korrelation  mellan  nyfikenhet  och
studieresultat  inom  matematikstudier  vilket  berodde  på  att  elever  som  känner  nyfikenhet  är
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mindre uttråkade. Att vara uttråkad under lektioner har en direkt effekt på elevers studieresultat.
Författarna säger att lärare bör göra deras lektioner mer intressanta genom att ge nya perspektiv på
matematik  och  genom  att ge  eleverna  utmaningar.  Båda  är  metoder  som har  visat  sig  väcka
nyfikenhet (Eren och Coskun, 2016).

Wu et  al.  (2018) har  forskat  på  elever  i  Taiwan  och  påverkan  av  att  undervisa  genom  att
elevernas frågor får leda till att experiment görs vilket de kallar för  inquiry cycle learning. Deras
studie visade att elever som fick arbeta på det här viset var mer nyfikna. Eleverna som hade fått
den här typen av undervisning presterade bra på standardiserade laborationsprov som de har i
Taiwan. De skriver i sin diskussion om att det mer traditionella sättet att undervisa om laborationer
ofta handlar om att följa en instruktion och man vet mer eller mindre vad som ska hända. Detta
kan leda till att eleverna får en skev bild av vad vetenskap är eftersom de egentligen inte får ägna
sig åt det vetenskapliga arbetssättet. 

Engel (2013) skriver om hur nyfikenhet kan uppmuntras och kvävas av lärare. Hon betonar att
lärare inte menar att göra det men det blir lätt så. Hon skriver om studier som visar att nyfikenhet
kan uppmuntras genom att en vuxen själv visar  nyfikenhet  och att frågor aktivt  uppmuntras.
Engel (2013) diskuterar de olika aspekterna av vad som kommer i vägen för att lärarna ska hinna
med att koncentrera sig på elevers nyfikenhet som till exempel kursplaner och förberedelser inför
prov. I en tidigare artikel skriver Engels och Randall  (2008) om hur lärare agerar på olika sätt
beroende på om de har som mål att lära en elev mer om vetenskap eller om målet är att göra
färdigt ett arbetsblad. En lärare som fick målet av forskaren att lära barnen mer om vetenskap
besvarade frågor från barnen villigt och diskuterade andra funderingar. De lärare som fick målet
att barnen skulle göra färdigt arbetsbladet uppmuntrade inte till frågor och försökte få barnen att
koncentrera sig på det som de arbetade med.

Teori

Nyfikenhetsteorier

Det finns många olika teorier om nyfikenhet och vad det egentligen är för något. Många av de
moderna teorierna bygger på äldre teorier (Loewenstein, 1994; Grossnickel, 2016). Jag kommer att
presentera  tre  olika  teorier:  Curiosity  drive  theory,  incongruity  theory och  knowledge-gap  theory.
Curiosity-drive och knowledge-gap har dessutom flera olika dimensioner av nyfikenhet som har
byggts på i teorierna för att förklara de olika sätten som nyfikenhet kan uttryckas på (Grossnickel,;
Litman & Spielberger, 2003).

Curiosity drive theory handlar om att nyfikenhet skapar en obehagskänsla (arousal) som driver
personer att vilja utforska för att minska den känslan  (Loewenstein, 1994). Senare versioner har
sagt att det finns en optimal nivå av ”arousal” som är angenäm och att personen försöker befinna
sig på den nivån. Det lades till för att förklara varför människor frivilligt utsätter sig för situationer
som leder till  nyfikenhet (Loewenstein,  1994).  Till  den här teorin har det senare lagts till  olika
dimensioner av nyfikenhet (Litman & Spielberger, 2003). Den första dimensionen skiljer mellan
epistemisk och preceptuell nyfikenhet (Litman & Spielberger, 2003). Den epistemiska nyfikenheten är
när man vill veta mer om någonting, till exempel teorier eller undersöka svåra problemställningar.
Den epistemiska nyfikenheten tar sig uttryck i frågor eller att personen hänger sig till att försöka
lösa ett problem. Den perceptuella nyfikenheten är nyfikenhet på nya intryck, ofta ett föremål men
det kan även vara variationer i ljus, ljud eller lukt. Den perceptuella nyfikenheten tar sig främst
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uttryck  i  att personen undersöker  det  nya intrycket.  Båda  dessa  former av nyfikenhet  hör  till
specifik nyfikenhet, vilket innebär att nyfikenheten är riktad mot något. Det finns även diversifierad
perceptuell  nyfikenhet vilket  är  när  det  finns  en  brist  på  stimuli  och  personen  undersöker  sin
omgivning för att hitta något att vara nyfiken på (Litman & Spielberger,  2003).  Den här tredje
typen av nyfikenhet är annorlunda från de två första i att personer villigt uppsöker saker att vara
nyfiken på. 

Incongruity theory är en teori där man tror att nyfikenhet väcks om tidigare kunskap och ny
kunskap är motsägelsefulla (Loewenstein, 1992). Personen som har fått den nya kunskapen vill då
utforska för att försöka få den nya kunskapen att gå ihop med vad hen redan vet. Incongruity
theory förutspår också att ny information inte ska vara för motsägelsefullt för att det kan istället
avskräcka en person från att vilja utforska (Loewenstein, 1992). Incongruity theory är ganska snäv i
sin definition jämfört med de andra teorierna och Berlyne (1978) visade att det fanns flera olika
former  av  stimuli  som  kunde  få  personer  nyfikna  bland  annat  nya  intryck,  överaskande
information, komplexitet och osäkerhet. 

Information-gap theory är en teori som har lagts fram av Loewenstein (1992). Den bygger på
tidigare forskning och på observationer av nyfikenhet.  Information-gap theory säger att om en
individ  inser  att  hen  saknar  kunskap  inger  det  en  känsla  av  missnöje  tills  man  lyckas  fylla
kunskapsluckor. Den här teorin behandlar bara det som kallas för specifik epistemisk nyfikenhet.
Den har senare byggts på med  intressedimensionen och  avsaknadsdimensionen (Litman, 2005). Där
intressedimensionen  är  när  man  har  en  positiv  känsla  kopplad  till  att  vara  nyfiken.
Avsaknadsdimensionen innebär att personen har en negativ känsla kopplad till att hen vill veta, till
exempel att det är pinsamt att man saknar viss kunskap. Den här teorin i likhet med de andra två
teorierna förutspår att det finns en optimal nivå av kunskap för att nyfikenhet ska uppstå. Om man
inte vet något om ett ämne är det inte möjligt att vara nyfiken och om man anser att man kan allt
om ett visst ämne är det inte heller möjligt att vara nyfiken (Loewenstein, 1992).

Sammanfattningsvis  finns  det  många  olika  teorier  som  har  lagts  fram om nyfikenhet.  Den
modernaste av dessa teorier är information-gap theory som bygger på tidigare teorier såväl som
egna observationer av Loewenstein (1992).  Det  alla har gemensamt är att det  verkar finnas en
optimal nivå av kunskap, ”arousal” eller konflikt med tidigare kunskap som gör att en individ blir
nyfiken.   Det  finns  även  nya  dimensioner  som  har  lagts  till  teorierna  för  att  förklara  olika
beteenden  som  kan  kopplas  till  nyfikenhet  som  epistemisk,  perceptuell,  intressetyp  och
avsaknadstyp.
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Syfte

I kursplanen för biologi står det att ämnet syftar till att elever ska få känna nyfikenhet och intresse
för  deras kropp och världen omkring dem  (Kursplanen i  biologi,  2011).  Nyfikenhet lyfts  fram i
kommentarsmaterialet  som  att  det  ligger  i  grunden  för  vad  vetenskap  är,  eftersom  det  är
nyfikenhet  som  leder  människor  till  att  söka  svaren  på  naturvetenskapliga  frågor
(Kommentarmaterial till kursplanen i biologi, 2017). Det finns dessutom en del belägg från forskning
att nyfikenhet kan spela roll för skolresultat och det verkar som att nyfikenhet kan leda till intresse.

Ifrån ett didaktiskt perspektiv är det därför viktigt för lärare inom ämnet biologi att fråga sig
hur  de  ska  få  elever  nyfikna.  Tidigare  forskning  har  fokuserat  mer  på  elever  och  hur  deras
nyfikenhet påverkar resultat och hur nyfikenhet kan mätas som en egenskap hos elever. Med den
här uppsatsen vill jag istället undersöka hur lärare tänker kring nyfikenhet och hur de försöker få
elever nyfikna.

För  att  undersöka  lärares  uppfattningar  om  nyfikenhet  använder  jag  mig  av
nyfikenhetsteorierna som jag har beskrivit tidigare som en grund för att lättare kunna koppla de
lärarna säger till den befintliga forskningen.

 Syftet konkretiseras med följande forskningsfrågor:

• Vilka  typer  av  nyfikenhet  brukar  lärare  lägga  märke  till  och  uppmuntra,  samt  hur
uppmuntrar lärare elevers nyfikenhet?

• Vilka metoder anser lärare att det är bra att använda för att göra elever nyfikna?

• Uppfattar  lärare  att det  finns  ämnesområden inom biologi  som elever  brukar  tycka  är
tråkiga och finns det sätt att närma sig dessa som väcker nyfikenhet?
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Metod
För  den här  studien  har  jag  valt  att intervjua  lärare  för  att få  reda  på  hur  de  ser  på  elevers
nyfikenhet.  Jag  använder  mig  av  en  halvstrukturerad  intervjuform  vilket  innebär  att  jag  har
specifika frågor som ställs till varje lärare men dessa frågor är öppna och kan därför leda i olika
riktningar. 

Urval

För den här studien använde jag mig av ett bekvämlighetsurval. Anledningen till att jag valde att
göra ett urval på det här viset var för att jag tänkte att det skulle ta mindre tid att använda mig av
redan befintliga kontakter än om jag skulle etablera nya kontakter. 

Alla  lärarna  som  jag  intervjuade  har  gemensamt  att  de  undervisar  i  biologi  på  högstadiet.
Lärarna  som  jag  intervjuade  var  från  tre  olika  skolor.  En  skola  låg  i  en  större  ort  i
Stockholmstrakten. De andra två skolorna låg i mindre orter på landsbygden.

Jag informerade alla lärarna om att det var frivilligt att delta och att de skulle vara anonyma i
uppsatsen. Jag informerade dem även om att de kunde dra sig ur närsomhelst om de ville eller be
mig ta bort kommentarer som de inte ville skulle vara med i arbetet. I den här uppsatsen benämner
jag lärarna med bokstäverna A-E för att skilja dem åt.

Genomförande

Jag skickade ut ett mejl till lärare som jag hade kontaktuppgifter till och som jag trodde skulle
kunna tänka sig att delta i studien och gav information om att jag sökte personer att intervjua för
mitt examensarbete inom biologididaktik. I det här stadiet informerade jag inte om vad uppsatsen
skulle handla om. 

Jag  genomförde  intervjuerna  antingen  via  Skype,  telefonsamtal  eller  genom  att  träffa
informanten ansikte mot ansikte.  Jag valde att kunna intervjua via Skype eftersom jag ville ha
möjlighet att se personen som jag intervjuade samtidigt som det var praktiskt att kunna intervjua
personer som bodde längre bort än vad jag kunde ta mig under en dag. Två av informanterna
tyckte dock att det var enklare att tala via telefon och därför kom vi överens om att göra det istället.

Under  intervjun  följde  jag  en  mall  för  intervjun  som  jag  hade  skrivit  (se  bilaga  1).  Mallen
använde jag för att inte glömma något före eller under intervjun. I mallen hade jag även skrivit in
stödord som jag förväntade mig skulle kunna dyka upp under intervjun. Under intervjun spelade
jag in på mobilen och filerna skickade jag sedan till min dator för att göra transkriptioner från.

Analysmetod

Analysen började med att jag gjorde en transkribering av utvalda delar som kunde relateras till
forskningsfrågorna. Jag använde mig sedan av en process som heter kodning, där jag utgick delvis
från metoden som Gillham (2008) beskriver. Efter att transkriberingen var gjord läste jag igenom
en transkription åt gången och markerade delar och gav ett kategorinamn till varje markering. Till
exempel ett uttalande som jag ansåg hade med trygghet att göra kallade jag för trygghet. Jag gick
igenom  alla  intervjutranskriptioner  på  det  här  sättet  men  vid  olika  tillfällen.  När  den  första
kategoriseringen  var  gjord  läste  jag  igenom  snabbt  alla  transkriptioner  för  att  se  om  vissa
markeringar  var  överflödiga  eller  om  jag  hade  missat  något.  Jag  gjorde  sedan  en  lista  av
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kategorierna och försökte göra mer övergripande kategorier. Jag gick igenom transkriptionerna
ytterligare en gång och tilldelade alla viktiga uttalanden till varje kategori.  Inom varje kategori
gjorde jag sedan flera underkategorier för att kunna sortera uttalandena bättre.

Jag använde mig sen av kalkylblad på datorn för att få en överblick över kategorierna och deras
underkategorier.  Detta  gjordes  genom  att  sätta  in  en  kategori  per  kalkylblad  med
underkategorierna i första kolumnen och lärarna markerade med bokstäver längs den första raden.
För varje lärare som hade ett uttalande som kunde placeras i en underkategori klistrades citatet för
den läraren in i motsvarande cell. På det här sättet gick det att se hur många lärare som hade sagt
något som föll under en viss underkategori och även snabbt se vad de hade sagt om det. Dessa
olika kategorier och underkategorier redovisas i resultatdelen.

Validitet och reliabilitet

Reliabiliteten beror på om en annan forskare kan återskapa samma resultat genom att använda sig
av samma metod  (Christoffersen & Johannessen, 2015). Enligt Gillham (2008) går det vanligtvis
inte att återskapa samma resultat vid intervjustudier om inte analysen är ytlig. Anledningen till att
det inte går att återskapa exakt är för att intervjuaren alltid lägger in sin egen subjektiva tolkning
vid analysen men även för att det skapas en relation mellan intervjupersonen och intervjuaren som
är  unik och detta påverkar vad som sägs  i  en intervju  (Gillham,  2008).  Detta innebär inte  att
intervjustudier  saknar  värde  men  det  ska  hållas  i  åtanke  att  forskaren  som  utfört  studien
återspeglas i studien (Gillham, 2008).

Validitet beror på om studien besvarar de frågor som den försöker besvara. Detta beror delvis
på om intervjufrågorna hjälper mig att besvara forskningsfrågorna men även hur väl innehållet i
intervjuerna kan återges (Christoffersen & Johannessen, 2015; Gillham, 2008). En redogörelse för
vilka forskningsfrågor hör ihop med vilka intervjufrågor finns i bilaga 2. Det är inte möjligt att
återge exakta innehållet i en intervju men för att försöka förmedla innehållet har jag använt mig av
citat vilket enligt Gillham (2008) är bättre än att enbart sammanfatta det som sades.

God forskningssed

När forskning bedrivs ska forskaren bland annat ta hänsyn till vad nyttan är med forskningen som
görs (God forskningssed, 2017). När jag skulle påbörja den här uppsatsen var nyttan med uppsatsen
en av de första saker som jag tänkte på eftersom jag ville att resultaten skulle kunna vara till nytta
för  biologilärare  i  undervisningen.  Alla  forskningsfrågorna  i  den här  studien handlar  om hur
lärare  kan  få  deras  elever  nyfikna  på  olika  sätt vilket  kan  vara  direkt  applicerbart  för  lärare.
Uppsatsen  kan  även  vara  till  nytta  för  framtida  forskning  eftersom  den  öppnar  upp  nya
frågeställningar som skulle kunna utforskas vidare.

Lärarna  som  blev  intervjuade  lovades  anonymitet  i  uppsatsen.  Lärarna  omnämns  med  en
bokstav och även i transkriptionerna för intervjuerna används en bokstav istället för deras namn.
När uppsatsen är färdigskriven kommer jag att radera allt som kan koppla en viss lärare till ett
visst material.(God forskningssed, 2017)
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Metoddiskussion

Jag valde att göra semistrukturerade intervjuer med lärare för att jag ville veta lärares perspektiv
på  nyfikenhet.  Fördelar  som  finns  med  att  använda  en  semistrukturerad  intervjuform  är  att
frågorna är öppna, detta kan leda till att saker kommer fram som forskaren inte hade förväntat sig
och därför inte skulle ha kommit fram med en mer strukturerad intervjuform (Christoffersen &
Johannessen,  2015).  Den semistrukturerade intervjuformen har även en fördel  över den öppna
intervjuformen eftersom samma frågor ställs till varje intervjuperson och analysprocessen är därför
enklare (Christoffersen & Johannessen, 2015). Ett annat alternativ för den här studien hade kunnat
vara att använda mig av enkäter, detta hade gjort att fler lärare hade kunnat ingå i studien och en
kvantitativ analys hade kunnat göras. Nackdelen som jag ser med en enkät är att det är svårt att få
samma djup som med en intervju vilket var skälet till att jag inte valde att använda enkäter.
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Resultat
I analysen av intervjutranskriptionerna kom jag fram till olika kategorier med underkategorier.
Resultaten redovisas med kategorierna som underrubriker med en beskrivning av vad som trädde
fram under varje kategori. 

För att försöka återge vad lärarna sa har jag både använt mig av citat och sammanfattningar av
vad  de  sa.  Citaten  är  markerade  genom  att  de  har  skrivits  med  kursiv  stil  istället  för  med
citattecken. 

Metoder för att få elever nyfikna

Lärarna i studien hade många olika metoder för att försöka få elever nyfikna. Det fanns metoder
som var direkt ämnade för att få eleverna att bli nyfikna och ställa frågor men det fanns även
metoder som var kopplade till kategorin om elevers välmående.

Tabell 1: Bokstäverna betecknar de fem lärarna som intervjuades och kryssen visar om de har nämnt en viss
metod under intervjun. De tre nedersta i kursiv stil är metoder som är kopplade till elevers mående.

A B C D E

Laboration X X X X

Nyhetsinslag X X

Intervjua hemma X

Flipped classroom X

Provocerande
uttalanden

X

Frågeställning  att
arbeta med

X

Frågelåda X X

Gruppdiskusioner X

Lekar/spel X X

Laborationer  nämndes  av  fyra  av  lärarna  som  viktiga  för  att  få  eleverna  nyfikna.  Lärarna
koncentrerar sig i det här fallet på att använda stimuli för att få igång nyfikenheten, lärare D sa till
exempel:  nåt att liksom fippla med. 

Frågelåda användes av både lärare A och C när de undervisade sexualkunskap, lärare A sa om
sexualkunskap att ofta var det så att eleverna blev knäpptysta när man pratade om sexualkunskap
och att ha en frågelåda hjälpte eleverna att kunna ställa de frågor som de ville. Hen berättade att en
av frågorna som kommit in var: Vad är det för skillnad mellan bakterier och virus? En fråga som man
kanske inte direkt tänker ska komma upp i en privat frågelåda men en elev ville veta det och ville
inte att andra skulle veta vem hen var som ställde frågan.
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Gruppdiskussioner nämnde lärare D att hen använde både för att eleverna skulle prata med
elever som hade andra åsikter så att det skulle skapa en intressant diskussion men att det även
kunde användas för att eleverna var tryggare med att prata och ställa frågor när de inte behövde
tala inför hela klassen. Lärare D stod dessutom ut från de andra lärarna i att hen använde sig av
provokation för att få elever nyfikna.

Både lärare A och C använde sig av lekar i klassrummet. Lärare A sa att hen använde det för att
klassrumsklimatet inte skulle kännas hotfullt och beskrev det som en bra metod för att till exempel
lära ut begrepp. Lärare C sa att hen använde sig av spel eller lekar, antingen att hen gjorde spel
eller att eleverna fick hitta på egna spel som de kunde spela. Lärare C berättade även att elever
kunde fråga mycket när de skulle tillverka sin egen Kahoot, eftersom de ville göra en utmanande
Kahoot för de andra eleverna.

Lärare C hade den största variationen i metoder för att få elever nyfikna. Samtidigt som hen
hade stor variation på metoderna berättade lärare C att hens lektionsmönster alltid var mer eller
mindre samma varje gång. Detta trodde hen också gav en trygghet till eleverna. Lärare C använde
sig dessutom av läxor som var specifikt för att få eleverna att börja ställa frågor. 

Elevers välmående

Jag valde att ha med en kategori om elevers välmående eftersom det var något som kom upp i flera
av  intervjuerna  som  en  faktor  till  att  elever  kan  vara  nyfikna.  Det  fanns  även  metoder  som
nämndes tidigare som var kopplade till att elever skulle känna sig trygga.

Trygghet och stress var två av de saker som kom upp i intervjuerna som påverkansfaktorer på
nyfikenhet.  Trygghet kom upp i fyra av intervjuerna. Lärare D sa:  Det grundar sig liksom lite  i
trygghet också på nåt vis. Att eleven känner sig trygg i sammanhanget som den är i, både med läraren och
med klasskamraterna. Lärare B berättade om hur en av hens elever blev utsatt för hån då hon ställde
en fråga som sågs som dum av de andra eleverna och vilka konsekvenser det hade:  Så hennes
nyfikenhet dödades väl där [och] då, kan jag tänka mig. Hon vågar nog inte ställa mer frågor.

Stress  angavs  som ett skäl  till  att elevernas  nyfikenhet kunde minska i  två  av intervjuerna.
Lärare B beskriver det på följande sätt: För att de har på nåt vis inte råd att vara nyfikna, de har inte råd
att lägga den tiden på att vara nyfikna och gå utanför  det  man måste  göra,  utan de blir  mer och mer
stressade.

Lärare  A ansåg att det  var  viktigt  att ha  roligt:  Jamen,  de  ska  tycka  att  det  är  kul  att  gå  in  i
klassrummet. Lärare A ville även inge känslan av att man kan lyckas: Jamen, det är väl det här att man
vill få dem att känna att de kan lyckas. Lärare C betonade respekt för frågor som viktigt: Jag tror att det
handlar om att bemöta dem med respekt helt enkelt. För om jag bemöter dem med respekt så vet de att det är
det jag sänder ut [som] ska finnas i klassrummet.

Uttryck och uppmuntran av nyfikenhet

Uttryck av nyfikenhet och uppmuntran av nyfikenhet är två olika kategorier men jag har slagit
ihop dem här under en rubrik eftersom det inte kom fram särskilt mycket under kategorin om
uttryck av nyfikenhet.

Alla lärare sa att de märkte att elever var nyfikna om de ställde frågor. Lärare C sa även: Alltså
ibland kan jag tycka att man ser det i en blick bara. Jag frågade om det fanns fler sätt men det var ingen
lärare som kunde det. 
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När  jag  frågade  lärare  hur  de  uppmuntrade  nyfikenhet  sa  lärare  A  och  E  att  de  gav  direkt
uppmuntran till exempel genom att säga ”Bra fråga” eller liknande. Lärare B, C, D och E uttryckte
att de gav av sin tid för att uppmuntra eleverna till att fråga. Lärare D sa: Ja, att just uppmuntra det
här med frågor och synpunkter att man inte...  Man låter alla få tid, även fast man kanske inte har det
egentligen.

Lärare A och C sa att de direkt uppmuntrar eleverna att fråga genom att säga åt dem att de vill
ha frågor eller be dem fundera ut frågor. 

Lärare B och C kom båda in på när elever ställer frågor som de inte ville besvara. I lärare Bs fall
handlade det om att eleverna kunde ha en form av ”perverterad” nyfikenhet där de ställde frågor
om till  exempel  människoraser,  lärare  B  satte  då  stopp och  gick  vidare  med annat.  Lärare  C
nämnde frågor som var av en privat karaktär och sa att hen brukade då säga till eleven att den
typen av frågor inte var ok och förklara varför, samt att hen brukade erbjuda att frågan kunde
besvaras på ett annat sätt om eleven ville.

Tråkiga ämnesområden

Det fanna fyra olika ämnesområden som lärarna nämnde var svåra att få elever nyfikna på, vilka
listas längre ner.  Lärare A och C sa till att börja med att de inte tyckte att det var svårt att få
eleverna nyfikna inom biologi. Lärare C sa sen att om hen var tvungen att välja skulle det vara
cellens delar. Lärare A kompletterade i efterhand med cellens delar och artkunskap. 

• Artkunskap/systematik
• Cellens uppbyggnad
• Ekologi
• Genetik

Skäl till att ämnesområden är svåra att få elever nyfikna på

När jag frågade lärarna varför elever inte var nyfikna på vissa ämnesområden kom det fram flera
olika skäl men det berodde även på vilket ämne som det handlade om. Artkunskap angav lärarna
flest olika skäl till att eleverna inte blev nyfikna på. Enligt lärarna var artkunskap svårt, tråkigt
enligt läraren själv, det fanns ingen elevkoppling och att det var äckligt enligt vissa elever. Brist på
elevkoppling var den som flest lärare nämnde som ett viktigt skäl till att elever inte blev nyfikna.
Listan nedanför  sammanfattar  alla  skäl  som lärarna  nämnde om varför  ett ämnesområde  inte
väckte nyfikenhet. 

• Abstrakt eller svårt
• Ämnet är uttjatat
• Läraren tyckte ämnet var ointressant
• Eleverna tyckte det var äckligt 
• Brist på elevkoppling
• Brist på tidigare kunskap hos eleverna
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Infallsvinkel för att väcka nyfikenhet

Saker som gjorde att elever blev nyfikna som inte handlade om en direkt metod utan handlade om
kontext eller något som kopplades till  ämnet kom upp under intervjuerna och sammanfattas i
tabell 2.

Tabell 2: Möjliga infallsvinklar för att göra elever nyfikna. Ett kryss innebär att underkategorin kunde 
identifieras i intervjun med den läraren.

A B C D E

Elevkoppling X X X X X

Ämnesöverskridande X

Nutidsperspektiv X X

Personlig historia X X

Tokig historia/fakta X

Elevkoppling  var  viktigt  enligt  alla  lärarna  för  att  få  elever  nyfikna.  Lärare  B  sa  om
människokroppen: Det är lättare med människokroppen, den bär man ju med sig, man har den, den är så
påtaglig. Så där tror jag att det är mycket lättare. Lärare C sa: När det har med dem att göra, såklart. Då
fångar man dem ju alltid. Det kom upp flera gånger under de flesta av intervjuerna och det kom
även upp som ett skäl till om något inte fick dem nyfikna så var det för att det inte var kopplat till
eleverna. 

Om nutidsperspektivet sa lärare C:  Nutid, inte vad man kanske pratade om för hundra år sen. Vad
händer i världen nu. Vad blir framtiden? Vad är det vi ska leva i för värld? Detta hänger ihop med att det
är elevkopplat.

Lärare C och D nämnde båda att elever kan bli väldigt nyfikna när man berättar en personlig
historia, båda berättade om att de hade berättat om sin egen/partners förlossningar och det hade
lett till massor med frågor. När lärare D funderade över varför det kunde vara så sa hen: Man blir
liksom kanske mer som en kompis än en lärare just då, skulle jag tro och det är lättare att prata med en
kompis än en lärare. 

Lärare D sa om att berätta en tokig historia:  Då får man också ta lite tokiga fakta kanske eller en
historia, något som är lite underligt, något som kan fastna lite grand. 

Övriga resultat

Flera  lärare sa att de kunde se elever nyfikenhet minska med ålder.  Lärare B sa att elevernas
nyfikenhet minskar under högstadietiden och hen kopplade det till att eleverna känner mer stress
desto äldre de blir. Lärare D sa att hen kunde märka att högstadieelever var mindre nyfikna än
yngre barn. Hen förtydligade detta med att säga att högstadieelever är nyfikna men det är mer
intressestyrt.  Lärare C sa däremot att hen upplevde att nyfikenhet ökade under högstadietiden
eftersom eleverna med tiden kopplade samman att det de lär sig handlar om dem.

Lärare B och D nämnde att deras egna ointresse gjorde eleverna mindre nyfikna. Samtidigt var
det  flera  av  lärarna  som pratade  om att det  var  viktigt  att vara  intresserad av  det  som man
undervisar om. Lärare C gav rådet: Brinn för det du pratar om. Det tror jag är A och O. Om du visar
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nyfikenhet och glädje för ditt ämne så är halva vunnet, tror jag. Både lärare B och E ansåg att det var bra
att hitta ämnesområden som man själv tyckte var intressant och att man skulle visa sitt intresse när
man undervisade.

Lärare A, C och D nämnde alla vikten av att ha bra relationer med eleverna. Delvis handlade det
om att om man hade en bra relation var det lättare att veta hur man skulle väcka nyfikenhet hos en
viss elev men det lyftes även fram att det gav eleverna trygghet att ha en bra relation till sin lärare.

Sammanfattning av resultat

Här gör jag en kort sammanfattning av resultaten som hör till varje forskningsfråga.

1.  Vilka  typer  av  nyfikenhet  brukar  lärare  lägga  märke  till  och  uppmuntra,  samt  hur
uppmuntrar lärare elevers nyfikenhet?

Resultaten visar att lärare enbart la märke till om en elev var nyfiken om de ställde frågor, förutom
en av  lärarna  som ansåg  att hen kunde  se  det  på elever  till  exempel  genom en blick.  Lärare
uppmuntrade elevers nyfikenhet antingen direkt genom att säga att de tyckte att en fråga var bra
eller säga åt elever att de skulle ställa frågor. Flera av lärarna sa att de gav av sin tid när eleverna
hade frågor för att uppmuntra elevers nyfikenhet.

2. Vilka metoder anser lärare att det är bra att använda för att göra elever nyfikna?

Det framkom i resultaten att de flesta av lärarna ansåg att det var viktigt att laborera med eleverna
för att få dem att bli  nyfikna men att det även fanns många andra metoder. Det fanns en stor
variation i hur många olika metoder som lärarna nämnde för att väcka nyfikenhet. Det kom även
fram i  intervjuerna att elevers  välmående var  viktigt  för att de skulle  vara  nyfikna.  En del  av
metoderna som lärarna använde sig av för att få elever nyfikna var direkt knutna till att elever
skulle må bra till exempel att de skulle känna sig trygga att ställa en fråga.

3. Uppfattar lärare att det finns ämnesområden inom biologi som elever brukar tycka är tråkiga
och finns det sätt att närma sig dessa som väcker nyfikenhet?

Det fanns fyra olika ämnesområden som lärarna nämnde att elever brukar tycka är tråkiga vilka
var artkunskap, cellens uppbyggnad, ekologi och genetik.  Särskilt  artkunskap stod ut eftersom
lärarna uppgav många olika skäl till varför det var ett tråkigt ämnesområde. Alla lärare ansåg att
elevkoppling var viktigt för att få elever nyfikna på ett ämnesområde.
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Diskussion

Jag har valt att dela upp diskussionen i underrubriker där varje underrubrik diskuterar resultaten
som  är  relevanta  för  varje  forskningsfråga.  Jag  har  även  en  underrubrik  som  handlar  om
minskande nyfikenhet eftersom det var ett resultat som jag tyckte var särskilt intressant.

Uttryck av nyfikenhet och uppmuntran till nyfikenhet

I den här studien framkom det att det tydligaste tecknet på elevers nyfikenhet är att det ställer
frågor. Detta tyder på att den nyfikenhet som lärare lägger märke till är den nyfikenhet som kallas
för specifik epistemisk nyfikenhet (Loewenstein, 1994). Specifik epistemisk nyfikenhet är även den
nyfikenhet  som  det  forskas  mest  på  hos  människor  och  framförallt  inom  pedagogiken
(Grossnickel, 2014). Det kan vara för att det ofta ses som en högre form av nyfikenhet än den
perceptuella (Grossnickel. 2014). En möjlig förklaring är att lärarna har bildat sig en egen definition
av vad nyfikenhet är och att det främst är epistemisk nyfikenhet som hör in i den definitionen. En
annan möjlig förklaring är att det är den nyfikenheten som är enklast att se.

Vid intervjuerna framkom inte undersökande beteende som ett sätt att se om elever var nyfikna
även  om  det  framkom  att  lärare  ansåg  att  laborationer  var  ett  bra  sätt  att  väcka  nyfikenhet.
Eftersom laborationer ger möjlighet till nya intryck är det rimligt att anta att detta borde leda till
perceptuell nyfikenhet.  Det kan vara så att laborationerna är utformade på ett sätt som inte ger
undersökande beteende eftersom att eleverna enbart följer en instruktion. Wu et al. (2018) nämner
att receptlaborationer är vanliga vilket inte ger utrymme för att fritt undersöka. Det är däremot
möjligt att receptlaborationer kan leda till frågor eftersom eleverna kanske upplever att de behöver
få svar på vad som händer. Det är även möjligt att lärare inte uppmuntrar till vidare utforskning
till exempel genom deras kroppsspråk. Engel (2011) utförde ett experiment som visade att om en
lärare visar uttryck på nyfikenhet visar även elever mer uttryck av nyfikenhet. Xu et al.  (2012)
kommer fram till att lärares intresse för ämnet påverkar om eleverna blir intresserade av ämnet.
Både intresse och nyfikenhet verkar vara beroende på lärarens nyfikenhet och intresse. Det märkte
även  lärarna  själva  då  det  var  två  lärare  som  berättade  om  hur  deras  egna  intresse  och
engagemang påverkade elevernas nyfikenhet. Det framkom vid intervjuerna att det var viktigt att
hitta ämnesområden som man själv tyckte var intressanta för att få eleverna engagerade. Även i
forskning som har med intresse att göra kom det fram att det var viktigt med lärarens intresse (Xu
et al., 2012). 

Den diversiva perceptuella nyfikenheten d.v.s. att undersöka sin omgivning för att hitta något
att vara nyfiken på var det  ingen lärare  som nämnde något om. Det är möjligt  att uttryck av
diversiv perceptuell nyfikenhet skulle ses som uttråkning av lärare snarare än som nyfikenhet. Det
är  även  möjligt  att  elever  inte  uppvisar  den  typen  av  beteende  eftersom  den  kanske  inte
uppmuntras av lärare. Frågan är då om det kan vara viktigt för lärare att vara uppmärksamma på
den typen av nyfikenhet? Jag tror att det kan vara viktigt, för det första har det visat sig att vara
uttråkad är dåligt  för lärande vilket  gör att det  är viktigt  att lärare ser till  att eleverna inte är
uttråkade (Eren & Coskun, 2016). För det andra kan det vara bra att uppmärksamma vad eleven
upptäcker om den börjar utforska omgivningen eftersom det kan leda läraren att upptäcka saker
som elever är nyfikna på som kanske inte förväntades. 

Metoder för att få elever nyfikna

När det gällde metoder för att väcka nyfikenhet fanns det en stor variation. Det vanligaste var att
läraren använde sig av en laboration antingen som eleverna fick göra själva eller en demonstration.

18



Att laborationer är ett vanligt sätt att göra elever mer nyfikna är förväntat eftersom eleverna kan få
många nya intryck under en laboration. Intresseforskningen visar också att elevers intresse höjs
när det är ”hands-on” aktiviteter (Swarat et al., 2012). 

Trygghet var ett återkommande tema i flera av intervjuerna, både att lärarna berättade om att
det var viktigt eller berättade om vad det kunde ha för konsekvenser om trygghet saknades. Det
syntes även i  metoderna som en del lärare använde sig av;  till exempel en frågelåda vilket lät
eleverna  ställa  frågor  anonymt  som  läraren  sedan  besvarade  inför  hela  klassen.  Frågelådan
användes enbart när det var känsliga ämnesområden, som till exempel sexualkunskap. På det här
sättet kunde läraren se till att eleverna fick ställa de frågor som de ville. Att en av lärarna berättade
att det kom upp frågan om vad skillnaden mellan virus och bakterier är visar på att en frågelåda
kanske hade behövts vid fler tillfällen då det fanns elever som inte vågade ställa en fråga som
kanske sågs som alltför grundläggande. En nyfikenhetslåda kanske har en fördel i att den kan få
fram den nyfikenheten som kan kallas för avsaknadsnyfikenhet, den som väcker negativa känslor
för att personen som har funderingen på något vis inser att det är ett problem att hen saknar
kunskap (Grossnickel, 2008). De negativa känslorna som en elev i det här fallet har kan bero på att
det är pinsamt att man inte vet när ingen annan verkar undra.

Tråkiga ämnen och möjliga infallsvinklar

Artkunskap var det som nämndes under flest intervjuer och som lärarna angav flest skäl till varför
eleverna fann det tråkigt. Oskarsson (2011) kom bland annat fram till att elever inte är intresserade
av  att  lära  sig  om  lokala  arter  vilket  också  är  artkunskap.  Ett  av  skälen  till  att  elever  fann
artkunskap ointressant var  för  att elevkoppling saknades  men det  var  även svårt  och flera av
lärarna angav att de själva tyckte det var tråkigt. 

I alla intervjuer kom det upp att om det var elevkopplat var eleverna mer nyfikna. Det här
knyter an till att nyfikenhet är delvis behovsstyrt, om det är något som kan vara användbart är det
mer troligt att en individ blir nyfiken (Loewenstein, 1994). Även forskningen på intresse visar att
elever i den här åldern är mer intresserade av sig själva och sin kropp än av andra saker inom
biologi (Oskarsson, 2011; Baram-Tsabari & Yarden, 2009). Det kan därför ses som att i det här fallet
är elevernas nyfikenhet i hög grad intressestyrt. 

Minskande uttryck av nyfikenhet

Att elever ställer färre frågor med tiden och därför verkar mindre nyfikna kan bero på hur lärare
besvarar frågor. Engel (2011) säger att lärare ofta har uppfattningen att de svarar gärna på frågor
men att de omedvetet ger ifrån sig signaler som visar att frågor inte är välkomna. Hon hävdar att
det inte är lärarnas fel utan att det snarare handlar om att lärarna har många mål att uppnå med
eleverna och att de därför hastar förbi frågor eller enbart besvarar frågor som är direkt kopplat till
ämnet. Engel (2011) har visat i experiment att vuxna som får som instruktion att göra färdigt ett
arbetsblad med elever inte svarar på lika många frågor och försöker främst att få eleverna att ägna
sig åt  arbetsbladet.  Vuxna som istället  fick som instruktion  att de  skulle  lära  barnen mer om
vetenskap  ägnade  betydligt  mer  tid  till  att  interagera  med barnen och  besvara  frågor.  Lärare
kanske därför bör fråga sig: är det viktigare att hinna med allt man har tänkt sig att lära eleverna
eller att ha nyfikna elever? 

En lärare nämnde att om eleverna var stressade blev de mindre nyfikna och att äldre elever var
mer stressade. Hen sa att om alla nationella prov togs bort och all annan press så som prov skulle
det kunna göra eleverna mer nyfikna. Om det faktiskt är fallet att elever blir mindre nyfikna för att
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de känner stress skulle det innebära att skolverket motverkar det egna syftet som de har uttryckt
att biologiundervisningen ska ha. Lärare som vill ha nyfikna elever kanske ska minska antalet prov
eller försöka få eleverna att känna mindre press inför prov.

Framtida studier
Den här studien besvarar flera frågor men öppnar även upp för nya frågor. Att lärare enbart såg
frågor som ett tecken på nyfikenhet innebär att det är möjligt att andra uttryck av nyfikenhet inte
ses  av  läraren.  Det  skulle  vara  intressant  att  med  observationsstudier  se  om  elever  uttrycker
nyfikenhet på andra sätt som lärare inte märker. 

Flera av lärarna sa även att elever blev mindre nyfikna med tiden. Eftersom det står i syftet i
kursplanen i biologi att eleven ska få känna nyfikenhet skulle minskande nyfikenhet hos eleverna
kunna ses som ett misslyckande (Kursplanen i biologi, 2011). Det är dock möjligt att eleverna inte är
mindre nyfikna utan bara ger mindre uttryck för nyfikenhet med tiden. Det skulle därför kunna
vara av intresse att reda ut om elever faktiskt blir mindre nyfikna och varför.
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Slutsatser
I den här uppsatsen har jag studerat hur lärare på olika sätt försöker få elever nyfikna inom ämnet
biologi. Den första frågan handlade om vilka typer av nyfikenhet som lärare kan se och hur lärare
uppmuntrar nyfikenheten. Det visade sig att lärare ser frågor som ett uttryck av nyfikenhet vilket
är ett uttryck av specifikt epistemiskt uttryck. Andra former av nyfikenhet verkar lärare inte lägga
märke till eller ser det inte som nyfikenhet. Lärare angav att de uppmuntrade elever genom att
säga att deras frågor var bra eller att be dem ställa frågor. Det kom även fram att det var viktigt att
visa intresse för sina ämnen för att göra elever mer nyfikna och intresserade vilket även stöds av
litteraturen. 

När  det  gällde  metoder som lärare  använde sig  av  för  att få  elever  nyfikna fanns  det  stor
variation mellan lärarna. Det som lärare framförallt pekade ut som viktigt var att göra praktiska
saker, det har även visat sig att detta är viktigt för att få elever intresserade. Att samma saker som
kan göra elever intresserade som nyfikna är antagligen på grund av att intresse och nyfikenhet är
tät sammanvävda. Det framkom även att trygghet är en viktig faktor enligt lärare för att elever ska
kunna vara nyfikna och några av lärarna använde sig av metoder för att göra eleverna nyfikna.

Elever  tycker  att  systematik  och  cellens  delar  är  tråkiga  ämnesområden  enligt  lärare.
Anledningen till att eleverna inte är nyfikna på dessa ämnesområden verkar delvis vara för att
eleverna inte känner att det finns någon koppling till  dem. Även här verkar det  dock som att
lärares egna attityd spelade roll eftersom flera lärare ansåg att systematik inte var intressant. Det är
därför viktigt att lärare försöker hitta ett sätt att göra ämnena som de undervisar intressanta för sig
själva så väl som för eleverna.
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Bilaga 1
Intervjun kommer att vara ungefär 30-60 minuter och jag kommer att spela in under tiden. Om du vill lyssna 
igenom intervjun i efterhand är det möjligt. Om det finns något som du vill att jag ska ta bort i efterhand kan 
det raderas från inspelningen. Under tiden som intervjun pågår kan du be mig att avbryta inspelningen 
närsomhelst om du känner att du inte vill att jag ska fortsätta spela in. 
Jag har en mall med frågor som jag kommer att följa och anteckna på men det är bara som stöd för intervjun.

Går det bra att vi testar så att inspelningen fungerar som den ska medans jag berättar om vad själva intervjun 
handlar om?
Det som mitt examensarbete handlar om är lärares uppfattningar om elevers nyfikenhet inom ämnet biologi. 
Under intervjun kommer jag att börja med några frågor som handlar om din uppfattning om elevers 
nyfikenhet och sedan kommer frågor som handlar om att stimulera nyfikenhet hos elever.

Intervjufrågor
På vilka sätt brukar du märka när en elev är nyfiken? - Ställer frågor

- Söker på nätet
- Läser i böcker
- Undersöker något

Du säger att du märker nyfikenhet när … hur brukar du uppmuntra nyfikenheten då?
- Svara på frågor
- Eget sökande

Berätta om ett tillfälle då dina elever blev särskilt nyfikna. - Ämnesområde
Vad gjorde du som fick dem att bli nyfikna? - Föremål
Hur tog du tillvara deras nyfikenhet? - Berättande historia
   

Vilka ämnesområden brukar det vara svårt att få elever nyfikna på? 
- Genetik
- Växter
- Miljö
- Ekologi

Varför är det svårt att få eleverna nyfikna på dessa områden? - Ingen bra infallsvinkel
- inte verklighetsförankrat
- Svårt att förstå

Hur skulle du planera en biologilektion om den hade som syfte att väcka nyfikenhet? 

Vilket råd skulle du ge till en nybliven biologilärare angående att väcka nyfikenhet hos elever? 

Har du några övriga tankar om nyfikenhet som du skulle vilja tillägga?

Då avslutar jag inspelningen. Tack så mycket för att du ville ställa upp och jag hör av mig om
det finns något som behöver kompletteras.
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Bilaga 2
Vilka intervjufrågor som hör ihop med vilka forskningsfrågor.

1. Vilka  typer  av  nyfikenhet  brukar  lärare  lägga  märke  till  och  uppmuntra,  samt  hur
uppmuntrar lärare elevers nyfikenhet?

2. Vilka metoder anser lärare att det är bra att använda för att göra elever nyfikna?

3. Uppfattar  lärare  att det  finns  ämnesområden inom biologi  som elever  brukar  tycka  är
tråkiga och finns det sätt att närma sig dessa som väcker nyfikenhet?

Intervjufråga Forskningsfråga

På vilka sätt brukar du märka när en elev är nyfiken? 1

Du säger att du märker nyfikenhet när … hur brukar du 
uppmuntra nyfikenheten då?

1

Berätta om ett tillfälle då dina elever blev särskilt nyfikna. 
Vad gjorde du som fick dem att bli nyfikna? 
Hur tog du tillvara deras nyfikenhet? 

2 och 3

Vilka ämnesområden brukar det vara svårt att få elever 
nyfikna på? 

3

Varför är det svårt att få eleverna nyfikna på dessa 
områden?

3

Hur skulle du planera en biologilektion om den hade som 
syfte att väcka nyfikenhet? 

2 och 3

Vilket råd skulle du ge till en nybliven biologilärare 
angående att väcka nyfikenhet hos elever?

1, 2 och 3

Har du några övriga tankar om nyfikenhet som du skulle 
vilja tillägga?

Öppen

25


	Sammanfattning
	Inledning
	Bakgrund
	Nyfikenhet
	Intresse
	Metoder för att väcka intresse
	Nyfikenhet och lärande

	Teori
	Nyfikenhetsteorier

	Syfte
	Metod
	Urval
	Genomförande
	Analysmetod
	Validitet och reliabilitet
	God forskningssed
	Metoddiskussion

	Resultat
	Metoder för att få elever nyfikna
	Elevers välmående
	Uttryck och uppmuntran av nyfikenhet
	Tråkiga ämnesområden
	Skäl till att ämnesområden är svåra att få elever nyfikna på
	Infallsvinkel för att väcka nyfikenhet
	Övriga resultat
	Sammanfattning av resultat

	Diskussion
	Uttryck av nyfikenhet och uppmuntran till nyfikenhet
	Metoder för att få elever nyfikna
	Tråkiga ämnen och möjliga infallsvinklar
	Minskande uttryck av nyfikenhet

	Framtida studier
	Slutsatser
	Referenser
	Bilaga 1
	Bilaga 2

