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Abstrakt 
Syftet med vår undersökning har varit att ta reda på vilka eventuella föreställningar elever 
som gått ut grundskolan har kring evolutionen, samt hur vanliga dessa föreställningar är. 
Undersökningen bygger på en kvantitativ studie i form av en enkätundersökning bland 
gymnasieelever som gått ut grundskolan våren 2006. Resultatet i vår studie visar att 
majoriteten av de tillfrågade eleverna lämnat svar som innehåller vardagsföreställningar, 
såsom anpassning och behov. Denna insikt kommer vi att bära med oss i vår kommande 
yrkesprofession för att skapa möjligheter för elever att förstå evolutionen ur ett 
naturvetenskapligt perspektiv.  
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Inledning 
Eftersom evolution är något som ständigt pågår runt i kring oss anser vi att den har en 
självklar plats i undervisningen. Bishop och Anderson (1990) skriver i sin artikel Student 
conceptions of natural selction and its role in evolution att det inte går att förstå modern 
biologi fullt ut om förståelsen för evolution inte finns. Detta på grund av att evolutionsteorin 
består av mycket fakta som integreras i de övriga delarna inom biologin. Utifrån den 
forskningslitteratur vi studerat tycker vi oss se att elevernas uppfattning om evolution 
innehåller många vardagsföreställningar. Ett exempel på detta är föreställningen att nya 
egenskaper utvecklas efter behov och inte på grund av selektion och naturligt urval. Det har 
gjort oss nyfikna på vilka kunskaper om evolution elever har efter avslutad grundskola samt 
vilka eventuella svårigheter de kan ha att förstå den. Om vi får en förståelse för vad eleverna 
tycker är svårt kan vi stärka vår roll som biologilärare och undervisa om evolution på ett sätt 
som blir mer begripligt. 
 
Efter att ha läst Ann Zetterqvists (2003) avhandling Ämnesdidaktisk kompetens i 
evolutionsbiologi. En intervjuundersökning med no/biologilärare samt genom de intryck vi 
fått under våra VFU-perioder har vi en känsla av att evolutionsundervisningen oftast ligger 
ganska sent i skolår 9. Detta fick vi till stor del bekräftat vid telefonkontakt med verksamma 
no-lärare i Gällivare kommun. Därför har vi valt att basera vår undersökning på elever som 
går första året på gymnasiet. 
 

Syfte 
Syftet med vår undersökning är att ta reda på vilka eventuella föreställningar elever som gått 
ut grundskolan har kring evolutionen samt hur vanliga dessa föreställningar är. 
 

Bakgrund 
Naturvetenskap handlar bland annat om biologi, fysik och kemi och den utvecklar begrepp 
och föreställningar som hjälper oss att förstå den här världen. Denna förståelse bygger på 
tankar i form av begrepp, hypoteser, lagar, modeller och teorier. Vårt mentala redskap för att 
förstå tanken är kunskap, där våra tankar prövas mot den verkliga världen. Vetenskapsteorier 
utvecklas genom historien och är inte statiska och de kan liknas vid biologins evolutionslära, 
det vill säga de idéer som bäst anpassas till verkligheten överlever (Sjøberg, 2000). 
 
Jean Piaget (1896-1980) var en av de första som lyfte fram uppfattningen att barn konstruerar 
sin egen kunskap, denna kunskap utvecklas och ändras genom åren och skiljer sig från en 
vuxens (Black et al, 2002). Den främsta inspirationskällan för Piaget var biologin, där han 
hämtade idén om anpassning mellan individ och miljö. Genom att vi tolkar alla yttre 
händelser som vi registrerar sker det en anpassning i våra mentala strukturer och vi 
omvärderar hela tiden gamla uppfattningar som inte är hållbara (Imsen, 2000). 
 
Piaget hade en konstruktivistisk syn på lärande och kunnande, vilket har haft inflytande på 
skolans naturvetenskapliga undervisning (Andersson, 2001). Piaget menade att det vi lär och 
upplever inte är någon spegelbild av en yttre värld. Genom våra gamla kunskaper och 
föreställningar sållas och tolkas all stimulering (Imsen, 2000). Tankestrukturer uppkommer 
således alltid från ett utgångsläge, de kan inte byggas upp ur ingenting (Andersson, 2001).  
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Piagets konstruktivistiska syn på lärande och kunnande innebär att föreställningar, begrepp, 
minnen etc uppstår på grund av mentala aktiviteter vilka uppfattas som processer som skapar 
eller ”konstruerar” något. Hans tes är att människan är utrustad med en allmän nyfikenhet och 
vetgirighet, vilket leder till en strävan efter att förstå vår omvärld. Genom att försätta oss i 
situationer vi inte förstår störs jämvikten och genom tänkande och skapande försöker vi 
återställa den, vilket innebär att vi lär oss (Andersson, 2001).  
 
Piagetepoken gjorde att det vi idag kallar elevens perspektiv började uppmärksammas och i 
slutet på 1970-talet började naturvetenskapliga didaktiker utgå från vilka uppfattningar 
eleverna hade inom det aktuella området. 
 

Man insåg att den som ska hjälpa någon att nå ett mål bör börja med att ställa frågan ’Var är du 
nu?’, dvs. ta reda på så mycket som möjligt om hur och vad eleverna tänker och vet om  det som 
undervisningen ska behandla. En koppling gjordes till motivation – individens tankestrukturer 
sätter ramar för vad han eller hon intresserar sig för. Det bekanta är ointressant, det som ligger 
långt borta från befintliga strukturer likaså. Men det måttligt nya kan fånga intresset. Kanske är det 
här en nyckel till att motivera eleverna för naturvetenskap – hittar vi deras tankenivå och 
föreställningsvärld kan vi utmana dem på ett lämpligt sätt och härigenom skapa intresse 
(Andersson, 2001, s. 10). 

 

Evolutionsteorier genom historien  
Det finns olika synsätt på hur livet på jorden har uppkommit. Den grekiska filosofen Platons 
essentiella tankar gick ut på att urformen hos alla medlemmar i en art är oföränderlig. Hans 
syn blev med lite anpassning även den kristna kyrkans ståndpunkt där allt liv har skapats av 
en allsmäktig gud i sin nuvarande form och därefter inte förändrats. Den här synen levde kvar 
ända fram till 1600-talet då det blev en renässans i studier om naturvetenskap (Björklund, 
2005). 

Allteftersom forskare fick ny kunskap började den essentialistiska1 synen förändras.  De fick 
mer kunskap om att kunna läsa av jordens ålder och upptäckte att arter kunde förändras och 
hybridisera med andra arter. Kunskapen om fossil blev större och vetenskapsmännen 
upptäckte att det tidigare funnits djur som nu var utdöda. Efterhand som de insåg att världen 
inte var statisk utan att vi lever i en föränderlig värd blev evolutionära processer mer 
acceptabla och olika teorier började så smått växa fram (Björklund, 2005).  

Jean Baptiste Lamarck (1744-1829) hade två saker han ville förklara; organismernas 
anpassning till miljön samt livets ursprung och utveckling. Lamarcks teorier var nya för tiden 
eftersom de rörde de evolutionära mekanismerna att organ som ofta används utvecklas och 
blir bättre, medan organ som inte används blir mindre för att slutligen försvinna helt. Han 
menade även att egenskaper som förvärvas i en generation nedärvs till nästa generation 
(Björklund, 2005). 
 
De evolutionära mekanismerna som Lamarck lade fram gav en tro på att naturen utvecklas. 
Enligt Lamarcks teorier hade livet utvecklats ur primitiva former. De har anpassats till miljön 
och på så vis blivit till mer avancerade former, samtidigt som de primitiva formerna 
försvunnit. Problemet med detta är att man än i dag kan se dessa primitiva organismer, vilket 
visar på att hans teorier inte stämde. Lamarck insåg själv problemet i detta och hans lösning 
                                                 
1 Essentialism - Term som går tillbaka till de greksiska filosofernas Platons och Aristoteles teori om att det 
bakom den värld som vi upplever med sinnena finns ett begränsat antal begrepp som det gäller för vetenskapen 
att komma åt och fastställa. 
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blev att liv hela tiden uppstår genom primitiva former som anpassas till att bli mer avancerade 
(Björklund, 2005). 
 
Det mest kända exemplet på Lamarcks teori är att giraffer från början hade korta halsar men 
att de sträckte på dem för att komma åt föda i träden. Detta gjorde att giraffernas halsar blev 
längre och den långa halsen fördes vidare till deras avkommor. Genom många generationer 
ackumulerades denna egenskap med längre halsar hos giraffer (Hickman et al, 2004). 
Lamarcks idéer hade ingen större effekt under hans livstid (Futuyma, 2005), men han bör 
ändå, trots sina felaktiga teorier, ses som en föregångare och även som den förste tydliga 
evolutionsbiologen som förde fram en sammanhängande evolutionsteori. Dessutom var 
Lamarcks teorier, med den tidens kunskaper, en bra förklaringsmodell (Björklund, 2005). 
 
En av dem som haft störst betydelse för den moderna evolutionsbiologin är Charles Darwin 
(1809-1882).  Darwin fick möjlighet att följa med på en världsomsegling med fartyget H. M.S 
Beagle.  För Darwin, som under den tiden var starkt bibeltrogen kom denna resa att bli en 
vändpunkt (Futuyma, 2005). Under resan ägnade han mycket tid till att studera och samla in 
arter som han tog med sig hem. Bland annat förde han med sig finkar från Galapagosöarna 
(Björklund, 2005).  Darwin hade sett att fåglarna från de olika öarna, trots vissa likheter, var 
lätta att skilja åt och kunde kopplas till en speciell ö (Björklund, 2005). Detta och liknande 
jämförelser med andra djur började övertyga honom om att olika arter har utvecklats från 
gemensamma stamfäder (Futuyma, 2005). Detta stämde inte överens med synen om Gud som 
allsmäktig skapare till allt liv på jorden, och två år efter sin resa hade Darwin förkastat den 
teistiska2 synen (Björklund, 2005).  
 
Darwins tankar om naturligt urval kan ses som en av de främsta förutsättningarna för 
evolution. Naturligt urval grundar sig på att individer som har fördelaktiga egenskaper för att 
passa in i en viss miljö har lättare att överleva och reproducera sig. Om dessa egenskaper ärvs 
till nästa generation kommer egenskapen så småningom förändras (Futuyma, 2005). En brist i 
Darwins teori var att han inte kunde förklara hur dessa egenskaper ärvs. Detta hade dock 
upptäckts av ärftlighetsforskaren och munken George Mendel som 1856 hade utfört en första 
hybridisering med hjälp av ärtor. Han publicerade sina experiment i en avhandling, vilka 
senare kom att ligga till grund för den formella vetenskapen om genetik. Detta kände dock 
inte Darwin till och det skulle dröja till början av 1900-talet innan Mendels forskning 
återupptäcktes (Klug et al, 2005). 
 
I takt med att framsteg gjordes vad beträffar molekylärbiologi och genetik accelererade 
forskningen kring evolutionen, och det skapades nya möjligheter att förstå delar som mutation 
och genetisk variation (Futuyma, 2005). Sammantaget kan sägas att de forskare som verkade 
under modern tid bidrog till att framhålla selektion som den viktigaste drivkraft, vilket gör att 
organismer hela tiden blir bättre anpassade till sin miljö (Björklund, 2005). 
 

Evolutionsteorin i nutid 
Evolutionsteorin är en av de vetenskapliga teorier som har skapat mest oenighet och debatt. 
Det kontroversiella i evolutionsbiologin är slutsatser om planlösa förändringar, vilket skiljer 
sig från kyrkans budskap om mål och mening med livet. Darwins tankar har varit en viktig 
inspirationskälla för dagens evolutionsbiologer som nu försöker förstå den variation som finns 

                                                 
2 Teism-religiös filosofisk åskådning. Lära som framhåller tillvaron av en personlig, aktivt verkande och  från 
världen åtskild gud; förr även allmännare, om tron på en gud 
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inom och mellan arter. De tittar även på hur den variationen har utvecklats och hur 
utvecklingen framledes kommer att se ut. Evolutionsbiologin bygger inte på lösa idéer som en 
del kritiker vill hävda, utan på vetenskapliga slutsatser från kända fakta och har således en 
solid grund (Björklund, 2005). 
Evolutionsbiologi består av två delar, dels det fakta som finns i form av fossil, dels de 
mekanismer som kan förklara de förändringar som skett och fortfarande sker. Evolution 
grundar sig på tre faktorer; variation, selektion och ärftlighet, och är ett resultat av en viktig 
process; selektion av individer.  Evolutionära förändringar följer inte någon förutbestämd 
riktning och har inte någon mening. Inte heller uppstår förändringarna för att det är bra för 
arten utan för att individers reproduktion och överlevnad är olika. Förändringar som sker blir 
således en konsekvens av händelser i den förra generationen. Dessa egenskaper kan vara 
negativa för nästa generation om förutsättningarna i miljön förändras. Det gör att evolutionen 
sker slumpmässigt. Evolutionen har inget mål, den följer selektionen, den tillgängliga 
variationen och i vilken utsträckning dessa ärvs. Det blir en förändring från en generation till 
nästa om villkoren för variation, selektion och ärftlighet uppfylls. Saknas någon del sker 
ingen förändring och därmed ingen evolution. Detta kan exemplifieras med hjälp av en kull 
fågelungar. De fetaste av dem kommer ha störst chans att överleva när de lämnar boet vilket 
innebär en selektion av feta ungar. Hur stor andel fett ungarna har bestäms av miljöfaktorer 
och är ingen ärftlig karaktär. Det innebär att det inte kommer ske några förändringar i 
fettmängd från en kull till en annan (Björklund, 2005). 
 
Inom modern evolutionsbiologi används ofta metaforer och liknelser. Den metafor som fått 
störst genomslagskraft är den om själviska gener, som skapades av den brittiske biologen 
Richards Dawkins. Tanken med själviska gener är att de gener som bäst sprids till nästa 
generation kommer att öka på bekostnad av andra gener (egenskaper). Gener som agerar 
själviskt innebär således en evolutionär stabil strategi, det vill säga ökar sin relativa andel i 
nästa generation (Björklund, 2005). Ett exempel på hur själviska gener fungerar kan ses i 
förändringen i koltrastars bobyggnad. Koltrastar bygger bon i låga träd och buskar, materialet 
i deras bon består av gräs och lera. En ändring i deras gener kan göra att de förändrar 
bobyggarkonsten. Både formen på koltrastarnas bon samt placering av dessa har förändrats 
genom evolution, och dessa förändringar har skett på grund av selektion på små genetiska 
skillnader (Fagerström, 1995). Dagens evolutionsforskare får i takt med att forskningen 
framskrider allt större förståelse om hur evolution ständigt pågår och vilka mekanismer som 
styr det.   
 
Evolution baseras på tre faktorer – variation, selektion och ärftlighet. Evolution kan bara ske 
om det inom en population finns variation. Denna variation gör det möjligt för ett 
slumpmässigt urval (selektion) av individernas gener som kan föras vidare till kommande 
generation (Björklund, 2005). Vardagsföreställningar kring evolution är dock vanliga. Den 
vanligaste vardagsföreställningen är att en population anpassar sig på grund av ett behov. Ett 
exempel på detta är hur insekter utvecklar resistens mot bekämpningsmedel. En vanlig 
vardagsföreställning är att insekterna lär sig tåla giftet. Det som egentligen sker är att slumpen 
har gjort att vissa insekter har en egenskap (genkombination) som gör att de tål giftet de 
utsätts för. Medan de som saknar denna genkombination dör ut, kan de som överlever 
fortsätta föröka sig och föra sina ”resistenta” gener vidare. 
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Tidigare forskning 
Forskning om elevers förståelse för olika naturvetenskapliga begrepp har utförts både inom 
och utanför Sverige. Kunskap kring dessa begrepp har stor betydelse för förståelse om vilka 
drivkrafter som ligger bakom evolutionen. 
 
 
Utländsk forskning 
I artikeln Student conceptions of natural selection and its role in evolution beskriver Bishop 
& Anderson (1990) en tidigare studie. Ett av syftena med studien var att ta reda på vilken 
uppfattning studenter som inte studerar naturvetenskap har om naturlig selektion samt hur den 
påverkar evolutionen. Studien visade att majoriteten av studenterna ansåg sig ha förståelse 
kring det, men det visade sig att deras tankar kring varför och hur evolution inträffar inte var 
vetenskapliga utan ofta grundades på Lamarckistiska tankar. Bland annat hade studenterna 
svårt att förstå att nya egenskaper har sitt ursprung i slumpmässiga förändringar i gener, samt 
att dessa försvinner eller överlever genom naturlig selektion. Istället trodde studenterna att 
egenskaper förändrades över tiden på grund av miljön. Bishop & Anderson kunde se flera 
olika orsaker till vardagsföreställningar. En orsak var att studenterna ansåg att om en 
organism ska kunna överleva utvecklas nya egenskaper efter behov. Studenterna ansåg även 
att organ och förmågor som inte används tappar sin funktion. Vidare visade undersökningen 
att studenterna hade svårigheter att se att populationer innehåller enskilda individer med olika 
genetiska kombinationer, vilket påverkar det naturliga urvalet. Bishop & Anderson anser att 
evolutionsbiologin innehåller en del förvirrande termer som kan försvåra förståelsen. 
Begreppet anpassning används ofta i vardaglig mening och med en annan innebörd än i 
evolutionära sammanhang. Medan man i evolutionär mening pratar om hur en population 
genom naturlig selektion förändras över flera generationer, ser man i vardagliga sammanhang 
anpassning som en förändring individer kan uppnå genom ansträngning. Fitness är ett annat 
begrepp som kan skapa förvirring. I vardaglig mening står fitness för hälsa, styrka och 
intelligens, och man ser ofta fitness som att endast den starkaste överlever. Biologer däremot 
använder detta begrepp i samband med förmågan att reproducera sig. En individs fitness ökar 
genom att dess avkommor överlever.  
 
Resultatet av Bishop & Andersons undersökning visade att studenters tidigare biologistudier 
har väldigt liten betydelse för deras tankar om evolution. I motsats till vad många biologer 
trott visade undersökningen att begreppet naturlig selektion var något som var svårt att förstå. 
Detta anser dock författarna går att komma till rätta med om den som undervisar är medveten 
om problemet och kan förebygga det.  
 
Ferrari & Chi (1998) skriver i sin artikel The nature of naive explanations of natural selection 
att även efter år av biologistudier finns ofta vardagsföreställningar om evolutionen kvar. 
Dessa vardagsföreställningar är svåra att förändra och de bygger både på missuppfattningar 
och felaktig kunskap. Artikeln visar att elever kan förstå enskilda principer om Darwins 
evolutionsteorier, men kan trots det ha svårt att förstå de ontologiska3 jämviktsprocesserna 
kring varför ett visst utseende/beteende har betydelse för selektion. Ferrari & Chi har tre 
förklaringar till varför studenter har vardagsföreställningar. Den första handlar om svårigheter 
att förstå begreppen population, frekvens och anpassning. Den andra förklaringen är att 
eleverna har svårt att förlika sig med olika nivåer såsom gen-, individ-, populations- samt 
artnivå. Den tredje orsaken anser de beror på svårigheter att förstå den tid det tar för evolution 
att ske. Författarna kom fram till att den vanligaste typen av icke-Darwinistiska förklaringar 

                                                 
3 Läran om hur verkligheten i sig själv är beskaffad. 
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hos studenter är Lamarckistiska. En typisk Lamarckistisk syn är teorin om varför girafferna 
fick längre halsar. Studenter med denna syn tror att förändringar uppstår genom medvetna 
handlingar, antingen hos föräldragenerationen eller hos arten i helhet samt att dessa sker 
spontant på grund av miljön. 
 
 
Svensk forskning 
Även i Sverige har forskning om elevers förståelse om evolution bedrivits. Svend Pedersen, 
gjorde i sin avhandling Om elevers förståelse av naturvetenskapliga förklaringar och 
biologiska sammanhang (1992) en undersökning av elever i skolår sju. Detta gjordes med 
hjälp av elevuppsatser och intervjuer. Resultatet visade att 15 av 16 elever inte visade någon 
större kunskap om begreppet naturligt urval som orsak till utveckling. På samma vis visade 13 
av eleverna utveckling som en nödvändighet och att det funnits ett ändamål med 
förändringen. 
 
Vidare har Anita Wallin (2004) i sin doktorsavhandling Evolutionsteorin i klassrummet – På 
väg mot en ämnesdidaktisk teori för undervisning i biologisk evolution studerat 
gymnasieelevers förståelse om evolution. Denna undersökning har gjorts i tre steg, ett förtest, 
en undervisningssekvens samt ett eftertest. I förtestet, som eleverna fick besvara innan 
lektionssekvensen, kom det fram att eleverna hade alternativa idéer om variationens 
uppkomst. Ett år efter genomgången lektionssekvens visar eftertestet att majoriteten av 
eleverna ändrat sin uppfattning och väljer istället de svarsalternativ som är mer vetenskapliga. 
Vidare visar undersökningen att eleverna har svårt att acceptera slumpmässiga förändringar 
innan de genomgått lektionssekvensen. Eleverna ser inte heller anpassningen som ett resultat 
av naturligt urval utan som den process som styr evolutionen. 
 
Intresset för att förstå barns och vuxnas tankar kring vetenskap har kraftigt vuxit fram under 
de senaste årtiondena. Finns dessa kunskaper kan man förbättra undervisningen kring 
vetenskapliga begrepp och fenomen. När barn ställs inför dessa begrepp har de ofta med sig 
kunskaper grundade i vardagliga erfarenheter (Säljö et al, 1999). Sådana vardagliga 
föreställningar kan bland annat fås från olika tv-program och filmer som förenklar 
beskrivningen av evolutionära processer. Uttryck som att klimatförändringar gör att djur 
måste anpassa sig eller dö ut samt att bara de smartaste och starkaste överlever är exempel på 
en sådan förenkling. (Bishop et al, 1990). Utifrån sådana beskrivningar är det lätt att ge 
förklaringar som inte är vetenskapligt acceptabla (Säljö et al, 1999).  
 
För att studera hur barn tänker måste man ta hänsyn till omgivande faktorer som påverkar 
barnens agerande. Användning av artefakter4 kan underlätta förståelsen eftersom vi i vår 
vardag använder dessa när vi tänker, löser problem och agerar. Det uppstår en dynamik när 
man skapar artefakter, vilket dock är något som många forskningsperspektiv på tänkande, 
lärande och utveckling inte tar hänsyn till. I utbildningssammanhang kan det vara lätt att 
bortse från att vi i vardagliga situationer använder oss av artefakter för att förstå, minnas och 
förklara. Trots detta mäts ofta kunskaper utan tillgång till artefakter, vid prov får man inte 
heller ta hjälp av kamrater vilket annars är ett vanligt sätt att skaffa sig kunskaper på (Säljö et 
al, 1999). Torsten Madsén beskriver i sin artikel Är det verkligen förståelse vi mäter? hur Jan 
Schoultz i en studie omarbetat ett test som använts vid nationell utvärdering av elevers 
kunskaper i naturvetenskap. Istället för att använda sig av skriftliga test gjorde han om dessa 

                                                 
4 Fysiska redskap tillverkade av människor. 
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till intervjuer, och han använde sig även av artefakter. Elevernas resultat blev på Schoultz test 
betydligt bättre och svaren han fick var mycket kompetenta (Madsén, 2000).  
 
Vid studier av tänkande, lärande och begreppsbildning kan man aldrig studera dessa 
företeelser direkt utan man måste dra slutsatser utifrån de svar man får. När elever ska svara 
på traditionella undersökningar krävs ofta direkta svar, muntliga eller skriftliga, utan hjälp av 
artefakter. Dessa svar ligger sedan till grund för forskarna när de ska tolka elevernas 
uppfattningar. Författarna till Artefakter som tankestötta menar dock att man måste vara 
försiktig med sådana slutsatser och inte ensidigt tillskriva det som bristande förståelse eller 
felaktiga uppfattningar (Säljö et al, 1999). 
 
 
Rapport från skolverket 
På uppdrag av skolverket utfördes 1992 en stor utvärdering av grundskolan med syfte att 
skapa en helhetsbild av den svenska grundskolans verksamhet och måluppfyllelse. I de 
naturorienterande ämnena har en nationell utvärdering gjorts även 1995. Sedan dessa 
utvärderingar har det skett stora förändringar som förändrat skolans uppdrag. Därför 
beslutades det om en ny nationell utvärdering, vilken skedde våren 2003. Utvärderingens 
syfte var bland att annat se hur eleverna utvecklar de kunskaper som styrdokumenten anger. 
På så sätt ville man få en helhetsbild av måluppfyllelsen i grundskolan samt se vilka 
förändringar som skett sedan utvärderingen 1992. I och med att Läroplan för det obligatoriska 
skolväsendet, Lpo 94 infördes ställdes större krav på förståelsekunskaper hos eleverna och i 
kursplanen som reviderades år 2000 har kunskapsuppdraget förtydligats ytterligare.  
 
De som fick uppdraget att ta reda på hur måluppfyllelsen i naturorienterande ämnen uppnås 
var institutionen för pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet. När utvärderingen 
2003 gjordes använde man sig av liknande provuppgifter och enkätfrågor som de 1992 och 
1995. Det forskarna främst ville mäta var elevernas förståelse av naturvetenskapliga begrepp. 
För att övriga mål i naturorienterande ämnen ska få ett värde är forskarna övertygade om att 
förståelsen av begrepp, teorier och naturvetenskapliga arbetssätt är nödvändiga. 
 
Resultatet visade att begreppsförståelsen i naturorienterande ämnen fortfarande är 
otillfredsställande i jämförelse med mätningarna som gjordes 1992 och 1995. Detta trots att 
det finns en ökad betoning på förståelsekunskap i styrdokumenten. Forskarna anser därför att 
undervisningssystemet5 misslyckats med strävan att stärka elevers begreppsbildning i 
naturorienterande ämnen. Kritik riktas inte mot de nationella målen eller lärarnas vilja att 
arbeta efter dessa. Däremot ser de svagheter i skolornas kunskaper om mål och betygskriterier 
samt hur uppföljning och analys av skolornas undervisningsresultat utifrån uppställda mål 
sker. Utvärderingen visade att många elever hade svaga kunskaper om evolution, vilket 
forskarna ser som ett problem, eftersom kunskap om evolutionen är en förutsättning för att 
förstå det biologiska kunskapsområdet. Kritik har dock lämnats mot utformningen av 
delstudierna eftersom de inte visar vilka svårigheter elever har att lära sig förstå 
naturvetenskapliga begrepp. Istället kan provresultaten visa på hur eleverna tolkat frågans 
naturvetenskapliga innehåll (Skolverket, 2004a). 
 

                                                 
5 Staten, lärarutbildningen, skolforskningen, kommunerna, skolorna, lärare, elever samt föräldrar. 
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Läromedel i biologi för grundskolans senare del 
De böcker som används i biologiundervisningen i grundskolans senare år i Gällivare kommun 
är Biologiboken från Liber utbildning, Puls biologi från Natur och kultur och Spektrum 
biologi från Almqvist & Wiksell. Avsnitten om evolution ligger relativt långt bak i respektive 
läromedel. Puls samt Spektrum beskriver begreppet naturligt urval som en process där den 
bäst anpassade individen har störst chans att föra sitt genetiska arv vidare. De belyser även 
hur ”bäst anpassad” förändras i takt med att miljön förändras. Puls är den enda av böckerna 
som i detta sammanhang använder sig av termen ”survival of the fittest”. Biologibokens 
beskrivning av naturligt urval beskriver Darwins syn: 

 
Darwin påstod att somliga växter och djur har egenskaper, som gör att de klarar sig bättre i 
konkurrens med andra arter och individer. I kampen för tillvaron klarar sig inte de sämre 
anpassade individerna. Genom detta stränga urval drivs utvecklingen på lång sikt mot allt bättre 
anpassade individer (Carlsten et al, 1995, s. 329). 

  
När det gäller mutationer tar alla tre böckerna upp detta i avsnittet om genetik. I evolutions-
avsnittet har däremot begreppet mutation varierat utrymme. Puls kopplar samman evolution 
och mutation enligt nedan: 

 
Tack vare att en art består av många individer med olika egenskaper kan den överleva när miljön 
förändras. Det kan exempelvis komma en tid med mycket låga temperaturer. Då dör de 
köldkänsligaste, medan en del riktigt köldtåliga lever vidare. Den här genetiska variationen inom 
en art beror dels på att anlag kombineras om vid den könliga fortplantningen, dels på att 
arvsmassan förändras genom mutationer. De flesta mutationer är betydelselösa eller ogynnsamma 
men en mutation kan visa sig vara en ”vinstlott” om miljön förändras. (Andréasson et al, 2005, s. 
347) 

 
Spektrum biologi beskriver mutationens koppling till evolution enligt följande: 

 
Idag vet vi att en variation bland avkomman som är så viktig för att det ska kunna ske ett naturligt 
urval uppstår på två sätt. Det ena är att det ständigt sker förändringar i DNA, så kallade 
mutationer. Mutationer kan skapa helt nya egenskaper hos avkomman som ibland ger fördelar vid 
urvalet. (Fabricius et al, 2001, s. 387) 

 
Biologibokens beskrivning av mutationer ser ut på följande sätt:  

 
Den moderna ärftlighetsforskningen har bevisat att förändringar i individens gener, mutationer, 
har stor betydelse för den förändring av arterna som pågår. Mutationerna och urvalet i naturen – 
båda dessa faktorer i samverkan – är utvecklingens viktigaste orsaker. (Carlsten et al, 1995, s.  
330) 

 
Jämförelser mellan gamla teorier om evolution som presenterades av Jean-Baptiste Lamarck 
och nutida forskares förklaring till evolutionen beskrivs i Bioloigiboken samt i Spektrum. I 
bägge dessa böcker beskrivs dåtidens felaktiga teorier om att girafferna sträckte på sina halsar 
för att nå löv, samt hur man trodde att dessa egenskaper gick i arv till kommande 
generationer. Denna jämförelse görs inte i Puls, där  Lamarck inte nämns över huvudtaget. 
 
Utvecklingen av resistens hos bakterier kopplat till evolutionen tas upp i evolutionsavsnittet 
endast i Spektrum där det tas upp i ett fördjupningsavsnitt: 

 
Den som är bäst anpassad till en miljö överlever. Ett exempel är när bakterier utvecklar 
motståndskraft mot penicillin. Motståndskraften finns oftast hos några bakterier. Men så länge 
ingen använder penicillin har den egenskapen inget överlevnadsvärde. Om vi däremot använder 
penicillin ofta för att döda bakterier när vi blivit sjuka, får just de motståndskraftiga bakterierna en 
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chans. De överlever och kan föröka sig eftersom de inte längre behöver konkurrera med de andra 
bakterierna (Fabricius et al, 2001, s. 386). 

 
I de övriga läromedlen tas bakteriers motståndskraft upp i andra avsnitt och inte i samband 
med beskrivning av evolutionen. 
 

Förankring i styrdokument 
Evolutionsbiologi innehåller ett antal begrepp som kan vara svåra för elever att förstå om de 
inte fått möjlighet att bekanta sig med dem i sitt sammanhang. Det finns flera punkter i 
styrdokumenten som visar att undervisning i evolution har en given roll i grundskolan. Enligt 
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94 finns tydligt uppställda mål. Bland annat 
ska eleverna känna till och förstå grundläggande begrepp och sammanhang inom de 
naturvetenskapliga kunskapsområdena. 
  
I kursplanen för biologi framgår skolans mål att sträva mot i undervisningen. Skolan ska 
bland annat arbeta för att eleverna utvecklar kunskap om olika livsformer, samt hur dessa 
organismer samspelar med varandra och med sin omgivning. Vidare ska eleverna utveckla 
kunskap om livets villkor och utveckling och kunna se sig själv och andra livsformer i ett 
evolutionsperspektiv.  
 
De mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret, som kan kopplas till 
kunskap om evolutionen, är att de ska ha kännedom om det genetiska arvet, samt känna till 
grunddragen i livets utveckling samt villkoren för och betydelsen av biologisk mångfald. 
Dessutom ska eleverna med hjälp av exempel kunna belysa hur biologins upptäckter har 
påverkat vår kultur och världsbild (Skolverket, 2006-11-16). 
 

Metod 

Undersökningsmetod 
För att ta reda på vilka föreställningar elever har kring vanliga evolutionära begrepp som 
anpassning, naturligt urval och variation har vi valt att utföra en kvantitativ undersökning i 
form av enkäter. Enkäten består av sex frågor varav fem av dem är utformade som frågor med 
fasta svarsalternativ utan följdfrågor (bilaga 1). Vi valde att ha en enkät med fler fasta frågor 
för att minimera risken för bortfall av svar. Vi har dock valt att ha en öppen fråga för att 
eleverna med egna ord ska få beskriva en evolutionär händelse. Genom att inte endast 
använda oss av fasta svarsalternativ som kan styra elevernas svar hoppas vi få en större 
förståelse om deras tankar kring evolution. Utformning av enkätfrågorna baseras på Trosts 
(2001) rekommendationer att till största del använda sig av frågor med fasta svarsalternativ 
för att underlätta bearbetningen. Enkäterna utfördes under vecka 47, vi var närvarande i alla 
klasser utom en där mentorn själv valde att genomföra enkäten. Innan eleverna fick börja fylla 
i enkäten förklarade vi för dem vad undersökningen gick ut på samt varför vi gjorde den. Vi 
hade ingen genomgång om evolution före och eleverna hade inte tillgång till böcker eller 
andra hjälpmedel. De fick lämna anonyma svar och vi uppmanade dem att inte skriva något 
namn på enkäten. Vi har endast skiljt åt svaren klassvis genom att samla in dem i olika kuvert. 
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De flesta svaren har vi behandlat kvantitativt genom att redovisa antal elevsvar för respektive 
påstående. Den öppna frågan har vi däremot behandlat både kvalitativt och kvantitativt. 
Kvalitativt genom att tolka elevsvar och försökt bedöma hur pass vetenskapliga dessa svar är. 
Därefter har en kvantitativ sammanställning av svaren gjorts.  
 

Försökspersoner 
Eftersom det i nuläget är svårt att få tag på grundskoleelever som hunnit med att läsa om 
evolution valde vi att utföra enkäter med gymnasieelever. Vi gjorde ett stratifierat urval där vi 
bestämde oss för att enkäten endast skulle beröra elever som gått ut grundskolan vårterminen 
2006. Därefter bestämde vi oss för att cirka 100 elever skulle få besvara vår enkät. Antalet 
elever tyckte vi var tillräckligt för att få ett signifikant resultat. Vi ansåg även att antalet var 
rimligt eftersom vi i enkäten har en öppen fråga som är mer tidskrävande att bearbeta. Vi 
kontaktade en av rektorerna vid gymnasieskolan för att få ett slumpmässigt urval av klasser 
eftersom vi ansåg att det skulle vara enklare att genomföra undersökningen klassvis. Vilka 
klasserna var samt könsfördelningen hos eleverna ansåg vi inte ha någon betydelse för vår 
undersökning. Rektorn föreslog att vi skulle genomföra enkäterna i både teoretiska och 
yrkesförberedande klasser och gav oss namnet på fem mentorer som vi kunde kontakta. Vi 
kontaktade dessa mentorer och alla ställde sig positiva till vår enkätundersökning. I de fem 
klasserna finns totalt 103 elever. Vi fick in 77 elevsvar, det innebar att 26 elever ej var 
närvarande vid enkättillfällena, vilket motsvarar ett bortfall på cirka 25 %.  
 

Material 
För utformningen av enkäterna har vi hämtat inspiration från projektet Nordlabs hemsida 
(http://na-serv.did.gu.se/nordlab/ 2006-11-16). Detta är ett projekt som genomfördes mellan 
2000 och 2003 och har bedrivits i fem delprojekt där varje nordiskt land fått lämna sitt bidrag 
för att förbättra skolans naturvetenskapliga undervisning. Fråga 4 i vår enkät har vi hämtat 
från Nordlabs hemsida utan att omformulera den. Denna fråga återfinns även i artikeln 
Student conceptions of natural selection and its role in evolution (Bishop et al, 1990), Anita 
Wallins (2004) avhandling Evolutionsteorin i klassrummet samt Björn Anderssons (2001) 
Elevers tänkande och skolans naturvetenskap.  
 

Resultat 
I vår empiriska del av arbetet har vi valt att använda oss av enkäter. Dessa redovisar vi dels i 
form av löpande text, dels i form av stapeldiagram. Vid redovisning av den öppna frågan i vår 
enkät har vi lagt in citat av elevsvaren då vi funnit dem särskilt intressanta. 
 

Resultat av enkäter 
Enkäten har besvarats av 77 elever som går första året på gymnasiet. Nedan följer resultatet 
av samtliga elevsvar. 
 
På frågan om varför olika egenskaper har utvecklas hos olika djur under evolutionens gång 
fanns följande svarsalternativ. Behovet styr vilka egenskaper som utvecklas, slumpmässiga 
förändringar i arvsmassan, det pågår en ständig strävan hos djurarter att utvecklas samt för att 
det ska råda balans i naturen krävs stor variation. 
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Figur 1 Fördelning av elevsvar för frågan om hur olika egenskaper utvecklats 
 
Mer än hälften av eleverna svarade att det är behovet som styr vilka egenskaper som utvecklas 
och endast fem elever har svarat att utvecklingen beror på slumpmässiga förändringar i 
arvsmassan. Resterande 28 elever har angett ständig strävan hos djurarter att utvecklas eller 
att det krävs stor variation för att det ska råda balans i naturen. Fördelningen av dessa elevsvar 
framgår av figur 1. En elev har ej angett något svar. 
 
 
På frågan om varför en del insekter blivit resistenta mot bekämpningsmedel fanns följande 
svarsalternativ. Insekterna blev resistenta av en slump, insekterna vänjer sig vid 
bekämpningsmedlet och kommer till slut att inte påverkas av det – den nya generationen ärver 
dessa egenskaper samt för att kunna överleva behövde insekterna bli resistenta. 
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Figur 2 Fördelning av elevsvar för frågan om varför insekter blivit resistenta mot bekämpningsmedel 
 
På denna fråga har nästan tre fjärdedelar av eleverna svarat att insekterna vänjer sig vid 
bekämpningsmedlet och kommer till slut att inte påverkas av det. Den nya generationen ärver 
dessa egenskaper, det vill säga att en individuell anpassning sker. Endast två elever anger att 
insekterna blir resistenta av en slump. De övriga 17 eleverna har svarat att för att kunna 
överleva behöver insekterna bli resistenta. En elev har ej angett något svar. Denna fördelning 
av elevsvaren kan ses i figur 2. 
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När det gäller frågan: Giraffer har som bekant lång hals. Hur tror du denna långa hals har 
utvecklats? fanns det två svarsalternativ, ett Lamarckistiskt samt ett Darwinistiskt.  
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Figur 3 Fördelning av elevsvar för frågan om hur giraffernas långa hals har utvecklats. Anpassning motsvarar 
det Lamarckistiska synsättet 
 
48 av eleverna har svarat att girafferna var tvungna att anpassa sig genom att sträcka på sina 
halsar för att nå föda i trädkronorna. Dessa giraffer fick då avkommor med längre hals som i 
sin tur lyckas sträcka ut den mer och så vidare tills de fick den halslängd de har idag. 29 
elever har däremot svarat att det i giraffpopulationer fanns individer med både korta och långa 
halsar. Giraffer med korta halsar missgynnades i konkurrensen om mat och kunde inte föra 
vidare sina anlag. Figur tre visar fördelningen av dessa elevsvar. 
 
På den öppna frågan om hur geparders egenskap att springa fort har utvecklats hade 16 elever 
lämnat blankt, 8 hade svarat vet ej och 7 svar är ej relevanta för undersökningen. Resterande 
44 svar har delats upp i svar baserade på vardagsföreställningar samt svar med delvis 
vetenskapliga inslag. I kategorin vardagsföreställningar ingår elevsvar där behov och 
anpassning anges. Med delvis vetenskapliga inslag menas elevsvar innehållande 
formuleringar kring naturligt urval. variation och ärftlighet. 
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Figur 4 Fördelning av elevsvar för frågan om hur geparders egenskap att springa fort har utvecklats. Övriga 
svar innefattar svar som ej är relevanta, blanka svar samt vet ej. 
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Nedan redovisas de två svaren med delvis vetenskapliga inslag. 
 

För att de som kunde springa fortast överlevde och kunde föra de ”snabba” anlagen vidare. 
 

De geparder som kunde springa fort klarade sig bättre. De kunde fånga djur och klarade sig bättre 
i livet och förde med sig sina anlag. 

 
Bland de svar som innehåller vardagsföreställningar finns bland annat dessa. 
 

Geparden behöver kunna springa fort för att kunna fånga byten & på så sätt leva vidare. Därför 
utvecklades arten till att springa fort. 
 
Geparden behövde bli snabbare pga att dess byte blev snabbare. Och annars hade de inte kunnat få 
mat. 
 
De var i behov att springa snabbare eftersom att bytet var snabbare. Så geparderna utvecklades för 
dess överlevnad. 
 
Pga svårare byte var dom tvungen att träna upp sin springförmåga för att kunna fånga dom. 
 
Geparderna har lärt sig springa snabbare eftersom dom jagar snabba djur. 

 
På frågan om hur eleverna tror att utvecklingen sker fick eleverna värdera sina svar mellan två 
fasta påståenden. Nedan följer de alternativ eleverna hade att välja mellan. 
 
1. Det riktiga alternativet är påståendet till vänster. 
2. Det vänstra påståendet är mer riktigt än det högra. 
3. Båda påståendena är lika riktiga. 
4. Det högra påståendet är mer riktigt än det vänstra. 
5. Det riktiga alternativet är påståendet till höger. 
 
 
Evolutionära förändringar följer en 
förutbestämd riktning och sker för att 
det är bra för arten. 
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Figur 5  Del av enkätfråga nummer 5 med antal elevsvar för respektive påstående markerat i fet stil 
 
48 av de tillfrågade eleverna svarade att påståendet ”Evolutionära förändringar följer en 
förutbestämd riktning och sker för att det är bra för arten” var det påstående som var mer 
riktigt eller helt rätt. 7 elever angav att svarsalternativet ”Förändringar sker slumpmässigt och 
saknar mål” var det alternativ som var mer rätt eller helt riktigt. 14 av de tillfrågade eleverna 
svarade att båda påståendena var lika riktiga. Av de 77 elevsvaren var det 5 svar som ej gick 
att tolka eftersom de kryssat i flera alternativ. Dessutom var det tre elever som valt att inte 
svara på frågan. 
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Elevernas svar på frågan om de läst om evolution på gymnasiet fördelades på följande sätt. 
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Figur 6  Fördelning av elevsvar på frågan om de läst om evolution på gymnasiet 
 
Av de 77 elever som svarade på enkäten angav 65 att de inte läst om evolution på gymnasiet 
medan 10 stycken svarade ja. En elev svarade att denne inte visste och en elev kommer inte 
ihåg. 
 
Den sista frågan i vår enkätundersökning gällde huruvida eleverna läst om evolution på 
gymnasiet. På denna fråga svarade 65 av 77 tillfrågade elever att de inte läst om evolution på 
gymnasiet. Två elever svarade att de inte visste, medan resterande tio svarade att de gjort det. 
 
Resultatet av enkätundersökningen visar att de svarsalternativ som varit mest frekventa 
innehåller begrepp som behov och anpassning. Svar som följer evolutionsteorin såsom slump, 
naturligt urval, variation och ärftlighet, är inte vanligt förekommande. 
 

Diskussion 

Reliabilitet och validitet 
När det gäller storleken på undersökningsgruppen tror vi att tillräckligt många elever tagit del 
av vår enkätundersökning. Vi tror inte att resultatet hade sett annorlunda ut om fler elever 
hade deltagit eftersom klasserna på gymnasiet består av elever från olika högstadieskolor. 
Detta innebär att alla skolor i Gällivare kommun med elever från skolår 7-9 bör vara 
representerade i vår enkät. 
 
Beträffande vår enkät anser vi att risken finns att eleverna inte förstått våra frågor, men inte 
vågat fråga oss trots att vi var närvarande vid alla enkättillfällen utom ett. När det gäller fråga 
ett och två kan svarsalternativen ha varit otydligt utformade, vilket kan ha medfört att 
eleverna misstolkat frågorna. Reliabiliteten skulle blivit högre om vi haft följdfrågor till dessa. 
Enligt Trost (2001) är det vanligt med ett stort bortfall på öppna frågor. Så blev även fallet 
med vår öppna fråga om geparder. Den har däremot gett oss möjlighet att tolka i vilken 
utsträckning eleverna använt sig av evolutionära termer, eftersom vi på denna fråga fått mer 
beskrivande svar. På frågan om hur evolution sker fick eleverna värdera sina svar mellan två 
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fasta påståenden. Denna fråga kan vi i efterhand se var krångligt utformad, vilket kan göra att 
svaren till viss del inte blir tillförlitliga.  
 
En nackdel med att det är gymnasieelever som fyllt i vår enkät är att det finns en risk att det 
gått så pass lång tid sedan de undervisades om evolution att de hunnit glömma en hel del. 
Detta hade vi kunnat förebygga genom att använda oss av intervjuer där vi haft möjlighet att 
föra ett resonemang med eleverna. 
  
Vad beträffar validiteten anser vi att vi delvis undersökt det vi avsett att undersöka. Vi inser 
att svaren vi fått från eleverna inte behöver betyda en beskrivning över vad eleverna tror, vår 
undersökning kan lika väl mäta elevernas förmåga att tolka våra frågor. Hade vi använt oss av 
en intervjuundersökning där eleverna haft möjlighet att utveckla sina svar och vi haft 
möjlighet att ställa följdfrågor tror vi att vi skulle ha fått en mer rättvis bild. För att få veta 
innebörden i ett svar krävs oftast att frågeställningen utvecklas. Jan Schoultz undersökning 
visade att följdfrågor oftast är nödvändiga för att få en någorlunda rättvis bild över vad 
eleverna tänker kring en viss situation, vilket stärker vår syn på detta (Säljö et al, 1999). 
 

Resultatdiskussion 
För att ta reda på hur vanligt det är bland elever som gått ut grundskolan att lämna svar som 
innehåller vardagsföreställningar kring evolutionen frågade vi i vår enkät hur eleverna tror att 
egenskaper har utvecklats hos djur. Majoriteten av eleverna, 44 av 77 tillfrågade angav 
behovet som orsak. Vid en jämförelse med Anita Wallins (2004) avhandling, där hon gjort en 
liknande undersökning, kan vi se att vår fördelning av svarsalternativ är väldigt lika fördelade 
jämfört med hennes resultat. Vi tror att det är vanligt förekommande, även bland vuxna, att ha 
föreställningen att det är behovet, istället för slumpen som styr utvecklingen vilket ytterligare 
stärks av Wallins resultat. 
 
Vidare ställde vi frågan om vad det beror på att en del insekter blivit resistenta mot 
bekämpningsmedel. Nästan tre fjärdedelar av eleverna svarade att det beror på anpassning 
som ärvs vidare till nästa generation. Även här följer fördelningen på de svar vi fått samma 
mönster som i Wallins test, det vill säga svarsalternativ som innehåller vardagsföreställningar. 
Det tror vi är väldigt vanligt eftersom vår uppfattning är att människor gärna vill tro att djur 
kan göra rationella val som förändrar tillvaron till det bättre istället för att det är slumpen som 
styr.  
 
På frågan som handlar om giraffer hade eleverna möjlighet att välja mellan ett Lamarckistiskt 
och ett Darwinistiskt svar. Det visade sig att mer än hälften av eleverna hade valt det 
Lamarckistiska alternativet som bygger på att arter anpassar sig efter behov och att denna 
anpassning förs vidare till nästa generation. Att använda sig av en sådan förklaringsmodell 
tror vi beror på att man vill se populationer som en helhet och inte att de består av olika 
individer. Dessa tankar stärks genom Bishop & Andersons (1990) studie som visar att elevers 
vardagsföreställningar oftast är Lamarckistiska. Detta kan man även finna stöd för i artikeln 
av Ferrari & Chi (1998).  
 
När det gäller den öppna frågan om hur geparderna har utvecklat sin hastighet fick vi endast 
44 svar. Bland dessa hade endast två svar vetenskapliga inslag genom att de angav att det 
fanns skillnader i hur fort djuren sprang samt att de som var snabbast var de som överlevde 
och kunde föra sina anlag vidare. Det gör att vi tycker att dessa elever på ett ganska bra sätt 
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har kunnat koppla evolutionen till naturligt urval, variation och ärftlighet. Även här kan vi se 
att behov och anpassning väldigt mycket präglar elevernas svar.  
 
För att få en klarare bild över hur vanligt det är med vardagsföreställningar kring evolutionära 
förändringar, fick eleverna värdera sina svar mellan två fasta påståenden. Resultatet av detta 
visar att 48 av de 77 tillfrågade eleverna angav att det är mer riktigt eller helt rätt att 
evolutionära förändringar följer en förutbestämd riktning och sker för att det är bra för arten. 
Endast sju av eleverna angav att det är mer riktigt eller helt rätt att förändringar sker 
slumpmässigt och saknar mål. Detta visar återigen att svar som innehåller 
vardagsföreställningar är vanliga. 
 
Frågan om eleverna läst om evolution på gymnasiet ställde vi för att undvika att bearbeta svar 
från elever som hunnit med att läsa om det under höstterminen 2006. De flesta angav att de 
inte läst om evolution på gymnasiet. Däremot svarade tio elever att de gjort det. Vi tror att 
dessa elever missuppfattat frågan. 
 
Vår undersökning visar att svar som innehåller vardagsföreställningar är något som 
dominerar. De vanligaste svarsalternativen handlar om behov och anpassning, medan 
vetenskapliga svar med begrepp som slump, naturligt urval, variation och ärftlighet är få. Vi 
tror att även om evolutionsundervisningen i grundskolan är bra kan det ändå vara svårt för 
eleverna att släppa sina vardagsföreställningar. Det påståendet stärks av Bishop & Andersons 
(1990) undersökning som visar att tidigare studier i biologi där evolution har ingått har liten 
betydelse för studenters uppfattning. Vi tror att många vardagsföreställningar har sin grund i 
fakta vi får från media. En del tv-program, däribland vissa naturfilmer, använder sig av 
begrepp som anpassning och behov på ett felaktigt sätt för att förenkla innehållet och 
underbygger därmed vardagsföreställningarna. 
 

Diskussion kring läromedel i biologi  
Syftet med vår undersökning var inte att studera hur lärare i grundskolan undervisar om 
evolution. Däremot har vi velat se vad elevernas läromedel i biologi tar upp om detta ämne. 
Av de tre läroböcker vi beskrivit tar endast den nyaste av böckerna upp begrepp som 
”survival of the fittest”. När det gäller andra begrepp som till exempel naturligt urval beskrivs 
det mycket knapphändigt i den äldsta boken, medan det i de två andra böckerna redovisas mer 
utförligt. Av den litteratur vi studerat kan vi se att ju nyare litteraturen är desto mer utförlig är 
beskrivningen av evolutionära processer. Att använda sig av aktuell och korrekt litteratur i 
skolan anser vi är viktigt. Detta eftersom eleverna använder sig av dessa böcker under lång tid 
och läser det som står i dem, även om de undervisande lärarna kanske använder sig av annat 
material i evolutionsundervisningen. 
 

Lärdomar för vår kommande yrkesroll 
Eftersom evolution är en så pass viktig del för att förstå många biologiska processer anser vi 
att det är viktigt att eleverna får rätt förståelse över vad det innebär. I vår undersökning har vi 
fått fram att många elevsvar bygger på vardagsföreställningar. Vi har även kunnat se att de 
vanligaste vardagsföreställningarna handlar om behov och anpassning. Genom att vi är 
medvetna om vilka föreställningar elever kan ha har vi möjlighet att förebygga det och skapa 
möjlighet för eleverna att förstå evolutionen ur ett naturvetenskapligt perspektiv. För att 
lyckas med det tror vi det är viktigt att man utgår från de föreställningar elever har sedan 
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tidigare när man börjar undervisa om evolution, och därefter bygga upp deras vetenskapliga 
förståelse. 
 
Under resans gång har vi även insett svårigheterna med att mäta kunskap genom skriftliga 
prov. Även om vi som lärare kan tycka att vi ställer tydliga frågor vet vi inte hur eleverna 
tolkar dem. För att förtydliga vad en elev kan krävs en dialog, för att undvika att eleven 
exempelvis tolkat skriftliga frågor fel. Detta tycker vi är viktigt att ha i åtanke både när man 
utformar individuella utvecklingsplaner och sätter betyg. 
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                                         Bilaga 1(1/2) 
 
Enkätfrågor om evolution  
 
 
1. En mängd olika egenskaper har utvecklats hos olika djur under evolutionens gång.  
Vad tror du det beror på? 
Välj det påstående som passar bäst med vad du anser genom att ringa in siffran. 
 
 

1. Behovet styr vilka egenskaper som utvecklas 
 
 
2. Slumpmässiga förändringar i arvsmassan 
 
 
3. Det pågår en ständig strävan hos djurarter att utvecklas 
 
 
4.   För att det ska råda balans i naturen krävs stor variation  

 
 
2. En del insekter har blivit resistenta mot vissa bekämpningsmedel. Det gör att dessa 
bekämpningsmedelblir mindre effektiva. Vad tror du detta beror på? Ringa in siffran. 
 
 

1. Insekterna blev resistenta av en slump 
 
 

2. Insekterna vänjer sig vid bekämpningsmedlet och kommer till slut att inte påverkas av 
det, den nya generationen ärver dessa egenskaper 

 
 

3. För att kunna överleva behövde insekterna bli resistenta 
 
 
3. Giraffer har som bekant lång hals. Hur tror du deras långa hals har utvecklats? 
Ringa in siffran. 
 
 

1. För att nå upp till föda i trädkronorna var girafferna tvungna att anpassa sig genom att 
sträcka på halsen. Dessa giraffer fick då avkommor med längre hals som i sin tur 
lyckas sträcka ut den mer och så vidare tills de fick den halslängd de har idag 

 
 
2. I giraffpopulationer fanns individer med både korta och långa halsar. Giraffer med 

korta halsar missgynnades i konkurrensen om mat och kunde inte föra vidare sina 
anlag 
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                    Bilaga 1 (2/2) 
 
4. Geparder kan springa fort, runt 100 km/h då de jagar. Hur skulle en biolog förklara 
hur egenskapen att springa fort har utvecklats, om man antar att geparden härstammar 
från 
förfäder som kunde springa runt 30 km/h? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Evolution bygger på organismernas ärftliga egenskaper genom tiden. Hur tror du denna 
utveckling sker? Markera den siffra som du anser passar bäst. 
 
1. Det riktiga alternativet är påståendet till vänster. 
2. Det vänstra påståendet är mer riktigt än det högra. 
3. Båda påståendena är lika riktiga. 
4. Det högra påståendet är mer riktigt än det vänstra. 
5. Det riktiga alternativet är påståendet till höger. 
 
 
Evolutionära förändringar följer en 
förutbestämd riktning och sker för att 
det är bra för arten. 

1 2 3 4 5 Förändringar sker slumpmässigt 
och saknar mål. 

 
 
6. Har du läst om evolution på gymnasiet? Ringa in siffran. 
 

1. Ja 
 
2. Nej 
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