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Sammanfattning

Ett generellt problem i dagens svenska gymnasieskola är att elever ofta använder vardagliga
förklaringar istället för vetenskapliga när de ska förklara naturvetenskapliga teorier och
begrepp. När elever ska förklara orsaken till att biologisk evolution sker, uppkommer olika
alternativa idéer, idéer som inte är förenliga med vetenskapliga förklaringar. Denna studie
beskriver vilka alternativa idéer som elever ger när de skriftligt besvarar en uppgift
innehållande ett evolutionsbiologiskt fenomen. De förklaringar eleverna ger på uppgiften
diskuteras och utvecklas i intervjuer, för att öka kunskapen och förståelsen för vilka
uppfattningar gymnasieelever har om biologisk evolution. Den vanligaste alternativa idén som
framkommer när den skriftliga uppgiften löses är att evolution drivs för att ett behov finns
(giraffen behöver utvecklas för att klara sig). Andra förekommande alternativa idéer är
inlärning (giraffen sträcker på sig och därför blir halsen längre) och anpassning (giraffen
anpassar sig till en ny omgivning). Fem begrepp är centrala för att förstå helheten i
evolutionsteorin; variation, överlevnad, ärftlighet, reproduktion och anpassning. Variation
visar sig vara ett nyckelbegrepp för elevens förmåga att frångå en alternativ idé om evolution
och uppnå en högre grad av vetenskaplighet i sin förklaring.

Sökord: variation, föreställningar, alternativa idéer, vetenskapliga idéer



Innehållsförteckning

1 Inledning………………………………………………………………………………...1
1.1 Bakgrund…………………………………………………………………………...1
1.2 Tidigare forskning………………………………………………………………….1

1.2.1 Grundläggande begrepp inom evolutionsteori……………………………….. 2
1.3 Evolutionsundervisning i skolan…………………………………………………...5
1.4 Syfte och frågeställningar…………………………………………………………. 7

2 Metod……………………………………………………………………………………8
2.1 Metodval…………………………………………………………………………... 8
2.2 Urval………………………………………………………………………………. 8
2.3 Skriftlig uppgift…………………………………………………………………….8
2.4 Analys av skriftlig uppgift………………………………………………………… 9

2.4.1 Kategorisering av alternativa och vetenskapliga idéer………………………. 9
2.4.2 Rangordning av alternativa och vetenskapliga idéer………………………… 10
2.4.3 Svårigheter med skriftlig uppgift…………………………………………….. 11

2.5 Intervjuer…………………………………………………………………………...12
2.6 Genomförande……………………………………………………………………...13
2.7 Metoddiskussion……………………………………………………………………13

3 Resultat…………………………………………………………………………………. 15
3.1 Kategorisering och rangordning av elevsvar på skriftlig uppgift…………………. 15
3.2 Kategorisering och rangordning av elevsvar på intervjuer………………………... 16

4 Diskussion……………………………………………………………………………… 19
4.1 Felkällor…………………………………………………………………………… 19
4.2 Alternativa eller vetenskapliga förklaringar………………………………………. 19

4.2.1 Alternativa idéer………………………………………………………………20
4.2.2 Vetenskapliga idéer………………………………………………………….. 23

4.3 Svårigheter med skriftlig uppgift………………………………………………….. 24
4.4 Slutsatser och slutdiskussion……………………………………………………….25

Referenser………………………………………………………………………………… 28



1

1. Inledning

1.1 Bakgrund

Som lärarstudent har jag under min utbildning dels tagit del av pedagogisk forskning och dels
sett hur denna realiseras under de verksamhetsförlagda momenten. Eftersom dessa har infallit
vid olika tillfällen under min utbildning, och även på olika skolor, har jag fått träffa många
olika lärare och elever. I dessa olika miljöer har jag stött på olika problem och dilemman av
varierande karaktär. Inför valet av ämne för detta examensarbete funderade jag kring mina
erfarenheter från de skolverksamheter jag besökt i syfte att finna en problematik som kan vara
givande att utreda. En givande problematik bör vara något som jag dels själv finner intressant
att undersöka, och dels kan bidra i min och andras framtida yrkesroll som lärare. En
frågeställning som bottnar i någon erfarenhet jag har, och som kan antas vara ett generellt
problem i skolan snarare än ett specifikt, är därför eftersträvansvärd.

En erfarenhet jag tillägnat mig under utbildningen är en förståelse för att naturvetenskapliga
teorier och begrepp inte är helt enkla att tillgodogöra sig. Detta gäller inte enbart elever jag
kommit i kontakt med på grundskolan och gymnasieskolan, utan jag har upptäckt
missuppfattningar även bland studenter på universitet/högskola. Pedersen (1992) och Ekstig
(2002) diskuterar elevers vardagliga förklaringar kontra vetenskapliga förklaringar av
naturvetenskapliga fenomen. Pedersen menar att vardagsförklaringar ofta utgör ett
tankemässigt hinder för eleverna att ta till sig en vetenskaplig förklaring. Enligt Ekstig är
olika typer av förklaringar lämpliga för olika gamla barn. Yngre barn nöjer sig ofta med en
beskrivning och en belysning av ett fenomen och att deras erfarenhet sammanfattas.  En
vetenskaplig förklaring är naturligtvis det som är mest önskvärt, men att komplexiteten i dessa
är ofta enligt Ekstig för svår för elever på gymnasieskolan. Han menar även att vetenskapliga
förklaringar även medför svårigheter för universitetstudenter.

De flesta elever har idéer om hur biologisk evolution går till redan innan de fått någon formell
undervisning. Dessa föreställningar eller missuppfattningar kallas av Wallin (2005)
alternativa idéer och är ofta oförenliga med vetenskapligt förankrade idéer. Ett exempel på en
vanlig sådan förförståelse hos elever är att evolutionen är en process där en gradvis
anpassning till omgivande miljö sker. (Bishop & Anderson 1990) En annan är att individen
”lär sig”, d.v.s. utvecklar sina egenskaper vilket utgör drivkraften i evolutionen. Individers
förmåga att förvärva och träna egenskaper utgör grundtanken i den idé om evolution som
utarbetades av Lamarck i början av 1800-talet (Ekstig 2002)

Som nämnts tidigare (Ekstig 2002), verkar förståelsen och förmågan att använda sig av en
vetenskaplig förklaring av evolutionsteorin begränsad även hos studenter på
universitet/högskola. Om Ekstigs påstående stämmer, anser jag det relevant att fråga sig om
inte detta generellt kan anses vara ett problem även i gymnasieskolan?

1.2 Tidigare forskning

Att denna fråga är befogad och att problematiken kan anses som generell, konstateras i en rad
forskningsresultat rörande evolutionsundervisning i gymnasieskolan. Olander (2004)
beskriver tre olika typer av förklaringar elever kan ha på en biologisk företeelse:
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- Ändamålsenlig (teleologisk) förklaring: beskriver effekten av den biologiska företeelsen
som orsaken, svarar inte på varför. Ett exempel på sådan förklaring kan vara att harar blir
vita för att de inte ska synas, eller att vi sover för att inte bli trötta.

- Näraliggande (proximat) förklaring: talar om hur en biologisk företeelse går till, förklarar
inte varför. Om en fråga ställs som ”Hur fungerar…?” eller ”hur går det till när…?”, är en
näraliggande förklaring vanlig. Den funktion som företeelsen har, beskrivs och förklarar
bakåt i ett system.

- Evolutionshistorisk (ultimat) förklaring: utgår från teorin om naturligt urval och bygger på
att allt levande har en lång historia som utgör orsak till egenskaperna hos den biologiska
företeelsen.

Pedersen (1992) beskriver i sin forskning den ändamålsenliga förklaringen som ett hinder för
högstadieelevers förståelse. De ser den förklaringsmodell de har sedan tidigare som så
självklar att de intuitivt inte förstår nödvändigheten i en annan, mer vetenskaplig
orsaksförklaring. Enligt Halldén (1988) har elever efter lång tid av undervisning om genetik
och evolution fortfarande svårigheter att förstå hur egenskaper nedärvs och förändras över
lång tid. Zetterqvist (1995) redovisar elevers svar på olika typer av skriftliga uppgifter om
växters evolution och kategoriserar svaren utifrån deras grad av förståelse. Detta sätt att
kategorisera, utgår ifrån det centrala i elevens resonemang, d.v.s. vilken förklaring till
evolutionen eleven har . Exempel på sådana förklaringar är att ”naturen har en vilja”,
”evolutionen har en mening” eller ”det naturliga urvalet”. Dessutom delas svaren in i
underkategorier som grundas på förekomsten av vissa grundläggande komponenter i
evolutionsteori. Ett exempel på sådan underkategori, är elevsvar med ett innehåll av genetiska
orsaker till evolution.  Samma kategorisystem används av Landström (1995) och Sjöbeck
(1995) men istället till uppgifter om djurs evolution. Resultatet är dock entydigt: en stor andel
av eleverna har svårigheter att på ett tillfredsställande sätt förklara evolutionen och att korrekt
använda begrepp som anpassning, naturligt urval och variation.

Wallin (2005) skriver att elever har svårigheter med att använda begreppen arv, variation,
överlevnad, reproduktion och anpassning på ett korrekt sätt. Dessutom har de svårigheter att
förstå konsekvenser av evolutionsprocessen (artbildning, biologisk mångfald etc), främst
beroende på den brist på förståelse av den otroligt långa tidsrymd under vilken evolutionen
har pågått. En omständighet som försvårar tillägnandet av en förståelse är också att
evolutionen kan förklaras på olika organisationsnivåer (Wallin 2005; Zetterqvist 1995), d.v.s.
från molekylär nivå till ekosystemnivå.

Sammantaget ger tidigare forskning om evolutionsteori i skolan, en bild av att många olika
svårigheter finns i tillägnandet av en förståelse, och att denna försvåras bl.a. av många
organisationsnivåer och det evolutionära tidsbegreppet.

1.2.1 Grundläggande begrepp inom evolutionsteori

Innan undervisning i evolutionsteori har elever med sig föreställningar om hur utveckling går
till. Wallin (2005) kallar dessa föreställningar för alternativa idéer och dessa är oftast
omöjliga att förena med en vetenskaplig förklaring. Hädanefter kommer förklaringar som inte
kan anses vetenskapliga, att kallas för alternativa idéer. Nedan kommer elevers olika
uppfattningar om de olika begreppen inomartsvariation, ärftlighet/reproduktion, naturligt
urval/selektion och anpassning att presenteras. Dessa är alla grundläggande komponenter i
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evolutionsteorin. Därefter redovisas resultat rörande elevers alternativa idéer om
evolutionsteori i sin helhet.

Inomartsvariation
För att förstå evolutionsteorin, är det nödvändigt att inse att en art utgörs av populationer med
genetiskt olika individer, s.k. inomartsvariation. Denna variation innebär att generna för
egenskaperna hos individerna i populationen inte är identiska och att de är olika lämpade att
klara en given situation (Pedersen 1992; Olander 2004; Wallin 2005). I en test av
förförståelse, finner Olander (2004)  att elever har svårt att se att variation uppstår av en
slump. Den förklaring som föredras av eleverna är, att utvecklingen av en specifik egenskap
hos en art, orsakas av ett behov. Arten behöver egenskapen för överlevnad och fortplantning.
En annan alternativ idé som presenteras är att eleverna menar att arter strävar efter att
utvecklas. Wallin (2005) presenterar samma resultat när elevers förförståelse testats.
Merparten av de elever som deltar i studien, anger behov eller strävan som orsak till
uppkomsten av variation. Ett fåtal elever anger att orsaken är att inomartsvariation behövs för
att balans skall skapas i naturen, ett alternativ som Olander (2004) benämner som utveckling
mot ett bestämt mål. I båda dessa studier, visar testresultat av elevernas förståelse efter
undervisning om evolutionsteori, att förklaringar med slump som orsak blir avsevärt
vanligare. Elever har inga större svårigheter att i undervisning ta till sig att inomartsvariation
existerar och att detta kan bero på mutationer. Däremot har elever svårare att ta till sig att
variation uppkommer i genetiska omkombinationer. (Wallin 2005)

Vidare diskuterar Wallin (2005) vikten av att inte misstolka elevernas användning av
begreppet behov. Hittills har behov beskrivits som en alternativ idé om hur inomartsvariation
uppkommer, men Wallin (2005) menar att hennes studie visar att det förekommer elever som
använder begreppet korrekt i sina resonemang. Därför är det viktigt att vara uppmärksam och
inte kategorisera som alternativ idé bara för att begreppet finns med. Det ska endast
kategoriseras som en alternativ idé när begreppet används som en orsak till varför biologisk
evolution sker, ex. geparden utvecklar sin snabbhet för att den behöver det.

Ärftlighet/Reproduktion
De genetiska skillnaderna mellan individer av samma art i en population medför att vissa
kommer att ha reproduktionsframgång medan andra inte kommer att ha det. Det innebär att
egenskaper som förändras kommer att öka successivt i populationen. Variationen av
genuppsättningar mellan individer inom arten uppkommer i genetiska omkombinationer.
Variation kan också uppstå genom slumpvisa mutationer, som resulterar i olika varianter av
genuppsättningar som det naturliga urvalet sedan sållar bland (Olander 2004).

Elever har svårigheter att se samband mellan genetik och evolution. Halldén (1988), som gjort
sin studie på elever som inte går NV-programmet, menar att svårigheterna beror på bristande
kunskaper i grundläggande genetik. I Wallins (2005) studie frågade hon elever om de tror att
avkomman till änder får lika mycket simhud som sina föräldrar, eller om de får mer.
Resultatet av förtestet visar att en stor andel av eleverna menar att avkomman får mer simhud,
och motiverar det med ett resonemang om en gradvis utveckling eller miljöanpassning.
Eftertestet visar, att fler elever motiverar sitt svar med resonemang om arv, mutation och
naturligt urval, och frångår att arten anpassar sig till miljön med gradvisa förändringar.

Reproduktion är ett begrepp som elever sällan använder. Istället benämns detta ofta med ”att
föra sina gener vidare”(Wallin 2005).
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Naturligt urval och anpassning
Beroende på variation i genuppsättningar inom en population av samma art, kommer de med
den gynnsammaste kombinationen av gener att ha störst reproduktionsframgång.
Inomartsvariation uppstår slumpmässigt, men i det naturliga urvalet selekteras vissa beroende
på vilka egenskaper de besitter. Det naturliga urvalet sker alltså inte slumpmässigt. (Pedersen
1992)

Enligt Wallin (2005) väljer många elever i hennes studie att förklara förändringar hos en
population över tid med att individerna har förmågan att anpassa sig för att överleva. Ett fåtal
elever väljer att förklara med att vissa individer är bättre på att reproducera sig, som är ett mer
vetenskapligt korrekt svar. Frågan genomförs som en flervalsuppgift där eleven förutom
alternativen god reproduktionsförmåga och god anpassningsförmåga, kan välja mellan att
individer överlever genom att flytta till annat område eller att individer utvecklar de
egenskaper som behövs. När det gäller förståelsen för hur variation uppkommer var den
vanligaste förklaringen p.g.a. att ett behov fanns. När det gäller populationsförändringar väljer
nästan inga elever ”behov-alternativet”, utan väljer i huvudsak att motivera sitt svar med att
individen har god anpassningsförmåga.

Bishop och Anderson (1990) kommer i sin studie fram till att de flesta elever menar att
evolutionen är en process där arten anpassar sig gradvis till miljön. Likt Wallin (2005) menar
de att elever likställer anpassning med evolution. Anpassning är ett besvärligt begrepp som
orsakar svårigheter för eleverna, då det har olika betydelser i vardagen jämfört med i biologin.
Biologiskt menas med ordet anpassning att arten anpassar sig till omgivningen genom att
vissa gynnsamma gener ackumuleras i populationen.

Evolutionsteori
Fagerström (1995) definierar evolutionen som en förändring i genfrekvenser mellan
generationer och naturligt urval som skillnader i avkommereproduktion inom en generation.
Ett vanligt argument hos en skeptiker till evolutionsteorin kan vara ex. att inget så avancerat
som ett öga kan ha utvecklats av en slump. Allting som sker har en mening. I evolutionsteori
utgör slumpen bara en del, eftersom variationen som organismer besitter också måste finnas i
en omgivande miljö. Oändligt många, små slumpmässiga förändringar i arvsmassan som
gynnats av det naturliga urvalet, ligger till grund för de avancerade strukturer som finns hos
organismer idag. Evolutionen delas in i två steg (Olander 2004) i vilka populationer
utvecklas:

- variation, som uppkommer genom slumpvisa mutationer och omkombinationer
- selektion, vissa varianter får högre reproduktionsförmåga på grund av miljön

Elevers helhetsförståelse för evolutionsteorin presenterar Wallin (2005) i resultat på fyra olika
öppna uppgifter. De öppna uppgifterna är av samma karaktär som den jag använder i min
undersökning, alltså de saknar givna svarsalternativ. En av dessa uppgifter är följande:

Geparder kan springa fort, runt 100km/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?

Svaren delas in i följande kategorier utifrån vilka alternativa idéer de innehåller. Svaren som
innehåller tillfredsställande vetenskaplighet placeras under ”naturligt urval”:
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- Allmän utveckling
- Behovsstyrd utveckling
- Utveckling efter inlärning
- Naturligt urval

Den vanligaste förekommande alternativa idén är, att utvecklingen är att ett behov att bli
snabbare finns hos geparden. Även förklaringar som passar under en allmän utveckling och
utveckling efter inlärning förekommer, men inte i samma utsträckning. Elever som helt, eller
delvis, har en vetenskaplig förklaring på uppgiften uppgår till en ungefärlig fjärdedel.

Wallin (2005) konstaterar i diskussionen i sin studie att inomartsvariation är ett
nyckelbegrepp för att förstå evolutionsteori. De elever som för ett resonemang om variation
inom arten har också ett resonemang om olika överlevnad för individer med olika egenskaper.
Vidare menar hon att elevsvaren ser olika ut beroende på vilken frågan är, även om samma
innehåll i svaret eftersträvas. Hennes fyra öppna uppgifter gav varierande svar, exempelvis
var inte andelen behovsstyrda svar lika hög i de andra tre uppgifterna. Andra alternativa idéer
tenderar att komma på olika uppgifter.

1.3 Evolutionsundervisning i skolan

I ämnesplanen för biologi styrs undervisning om biologisk evolution enligt följande:

Utbildningen syftar även till att ge sådana kunskaper som stimulerar till ett aktivt deltagande i
samhällsdebatten utifrån ett biologiskt perspektiv. Däri ingår att fördjupa kunskapen om de
evolutionära processer som ligger till grund för organismernas mångfald och släktskap liksom
kunskapen om vad som krävs för en ekologisk hållbar utveckling. (Skolverket 2006)

Biologiämnet behandlar såväl den biologiska organisationen som växelverkan mellan och inom
nivåerna. Evolutionsteorin är grundläggande vid studiet av denna växelverkan. (Skolverket 2006)

Vidare nämns i mål att ha uppnått vid avslutande av Biologi A:

Ha kunskap om naturvetenskapliga teorier rörande livets uppkomst och utveckling. (Skolverket 2006)

Biologiämnet är ett ämne som endast läses av elever på det naturvetenskapliga programmet
(NV), vilket i praktiken innebär att endast ett fåtal elever berörs av ovanstående kriterier.
Dessa kriterier finner jag dock som bra, och de elever som uppnår dessa mål borde inte ha
några problem med att på ett vetenskapligt sätt kunna redogöra för evolutionsteorin.
Resterande andel av eleverna vilka ovanstående krav inte ställs på, läser istället naturkunskap
A. Detta är en kärnämneskurs vilket innebär att alla elever på gymnasieskolan läser den. I
ämnesplanen för Naturkunskap beskrivs följande syfte med ämnet:

Utbildningen i ämnet naturkunskap syftar till att beskriva och förklara omvärlden ur ett
naturvetenskapligt perspektiv. Ämnet syftar också till förståelse av naturvetenskapens arbetssätt och
resultat. Ämnets syfte är dessutom att ge naturvetenskapliga kunskaper för att kunna ta ställning i
frågor som är viktiga för individ och samhälle som t.ex. genteknik, hållbar utveckling och
energifrågor. (Skolverket 2006)

Ämnet ger en bred naturvetenskaplig bas för eleverna och innefattar kunskaper på många
olika områden, men någon särskild betoning på vikten av evolutionsteori finns inte. I
kursplanen för Naturkunskap A uttrycks inte undervisning om evolutionsteori lika tydligt som
i Biologi A:
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Ha fördjupat sin kunskap om ekosystems struktur och dynamik samt betydelsen av biologisk
mångfald. (Skolverket 2006)

Innebär denna otydlighet då att elever på gymnasieskolan, undantaget NV-programmet,
nödvändigtvis inte behöver ges möjlighet att tillägna sig någon förståelse för
evolutionsteorin? Evolutionsteorin är grundläggande för alla de grenar som biologiämnet
delas in i; ekologi, fysiologi, systematik, miljövård, beteendeekologi o.s.v. (Olander 2004;
Wallin 2005) Några av dessa delar av biologiämnet är även tydliga inslag i ämnet
naturkunskap, ex. ekologi. Vikten av att undervisa om ekologi betonas i målet ovan, och om
evolutionsteorin är en förutsättning för att förstå ekologiska samspel och strukturer, borde den
också ha en självklar plats i naturkunskapen. Med stöd av Olander (2004) och Wallin (2005)
borde evolutionsteori kunna intolkas i målet som finns beskrivet ovan.

Forskarna på området är som redovisats ense om att svårigheter att tillägna sig
evolutionsteorin finns och att detta är ett problem som är generellt för gymnasieskolan.
Merparten av denna forskning är utförd på elever som läser biologi, alltså enbart NV-
programmet. Jag finner det intressant att ta reda på vilka uppfattningar rörande
evolutionsteorin resterande elever har. Dessa läser endast Naturkunskap A och utgör
merparten av de elever som går ut gymnasieskolan. Vissa centrala begrepp (inomartsvariation,
arv, överlevnad, reproduktion, anpassning) är avgörande för att förstå evolutionsteorin i sin
helhet. (Pedersen 1992; Wallin 2005) Detta arbete syftar till att beskriva och undersöka de
missuppfattningar elever har för evolutionsteorin i sin helhet.
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1.4  Syfte och frågeställningar

Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka svårigheter gymnasieelever har vid
arbetet med uppgifter som kräver en helhetsförståelse för evolutionsteori.

Med svårigheter menas de missuppfattningar i lösningsprocessen som orsakar ett felaktigt
resultat, eller ett alternativt resultat (Wallin 2005)

Med uppgifter som kräver en helhetsförståelse för evolutionsteori menas att studien inte
enbart syftar till att utreda elevens förståelse för ett enskilt begrepp, ex. variation. Den syftar
till att undersöka elevens förståelse för samtliga begrepp som Wallin (2005) anser vara
centrala, och hur dessa hänger ihop.

För att uppnå detta syfte har jag formulerat följande frågeställningar:

- Vilka alternativa idéer om/till evolution framkommer i elevers svar på en skriftlig uppgift
avseende artutveckling?

- Klargörs deras förklaringar om evolutionen när de intervjuas och i sådana fall hur?
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2 Metod

2.1 Metodval

Metoden för min studie är en kvalitativ undersökning. En kvalitativ studie lägger tonvikten på
holistisk information, att helheten är viktigare än summan av delarna. Det kvalitativa synsättet
vill tolka och förstå resultaten som framkommer i undersökningen, snarare än att generalisera.
Tolkningen och förståelsen kan vara av en enskild individ eller ett enskilt fenomen. (Stukát
2005) Studien genomfördes i två moment, vilka beskrivs nedan.

I det första momentet i min undersökning genomförde elever i två klasser ett test bestående av
en skriftlig uppgift. Denna uppgift valdes eftersom en begränsning av undersökningens
omfattning måste göras. De slutsatser jag kan dra av det resultat jag erhållit, kommer endast
att kunna anses generellt för de klasser där jag genomfört undersökningen. För en bredare
undersökning skulle ett större urval behöva göras. Den skriftliga uppgift som utgör det första
momentet av min undersökning, har analyserats innan genomförandet och denna analys följer
i detta kapitel. Efter det första momentets genomförande analyserades elevernas svar. Detta
för att kunna välja ut de elever som deltog i det andra momentet av undersökningen. I det
andra momentet tolkades svaren ytterligare för att uppnå en djupare förståelse för de resultat
det första momentet gav. Zetterqvist (1995) menar att intervjuer är en nödvändig metod om
djupare information om hur en elev tänker vill uppnås. Enbart en skriftlig uppgift riskerar att
bara till en viss del förklara elevens uppfattningar om det som.efterfrågas.

I det andra momentet genomfördes därför intervjuer med elever vars svar på den skriftliga
uppgiften visat en förekomst av missuppfattningar. Dessa intervjuer gav en djupare förståelse
för dessa missuppfattningar och dessutom information om vad eleverna själva anser om dessa.
Resultatet som intervjuerna gav är unikt för de elever som intervjuades och kan inte anses
generella för de undersökta klasserna.

Min första frågeställning ämnar jag besvara med de lösningar eleverna gav i det första
momentet, den skriftliga uppgiften. Den andra frågeställningen kommer att besvaras genom
intervjuer, det andra momentet, där eleverna utvecklade sin förklaring och berättade hur de
tänkt.

2.2  Urval

Eleverna som deltog i undersökningen går i två olika klasser men har samma lärare. Båda
klasserna är åk 2:or på gymnasieskolan och läser Naturkunskap A, där de nyligen genomfört
ett moment om biologisk evolution. Den ena klassen läser programmet marinteknik och den
andra klassen läser industriprogrammet. Båda programmen är yrkesförberedande. Totalt
deltog 25 elever i studien, varav 23 var pojkar och 2 var flickor. På grund av omfattningen på
arbetet så begränsades urvalet till dessa två klasser.

2.3  Skriftlig uppgift

Den skriftliga uppgiften har jag hämtat från den undervisning i biologisk evolution som jag
själv fick under min lärarutbildning. Jag har förenklat texten och förtydligat bilderna för att
minska risken för att eleverna skulle missförstå uppgiften och ge ett felaktigt resultat av den
anledningen. Vid genomförandet förklarade jag och tydliggjorde uppgiften muntligt för de
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elever som inte förstod och/eller hade frågor. Uppgiften är av samma typ som en uppgift
eleverna fick av sin lärare när momentet evolution examinerades.  Uppgiften som utgjorde det
skriftliga testet är följande:

På Galapagosöarna (en ö-grupp utanför Sydamerikas kust) finns gigantiska landsköldpaddor
som lever av växternas gröna delar. För länge sedan fanns dessa landsköldpaddor bara på ön
Isabela och de hade jämnt välvda skal. Ön Isabela hade rik växtlighet, både på marken och i
form av träd och buskar.

Idag finns landsköldpaddor även på de andra Galapagosöarna, bland annat ön Espanola. På
denna ö har landsköldpaddorna sadelformade skal. Det sadelformade skalet är upphöjt
bakom nacken och uppsvängt ovanför bakfötterna. Ön Espanola fanns ingen markväxtlighet.
Däremot finns en päronkaktus på vilken de sadelformade landssköldpaddorna finner sin mat.
Maten består av gröna delar som sticker ut från kaktusstammen en bit ovanför marken.

Förklara orsaken till att de sadelformade skalen utvecklats? Var vänlig ge en detaljerad
förklaring. 

2.4 Analys av skriftlig uppgift

Analysen av den skriftliga uppgiften består av två avsnitt. I det första avsnittet beskrivs hur
indelningen i kategorier och rangordningen av elevernas skriftliga svar har gått till. Denna
kategorisering och rangordning utgår ifrån samma system som utarbetats av Wallin (2005). I
det andra ansnittet följer en analys av vilka svårigheter jag förväntade mig att den skriftliga
uppgiften skulle generera. Detta ökade min förberedelse för hur olika elevsvar kunde tänkas
se ut.

2.4.1 Kategorisering av alternativa och vetenskapliga idéer

Med hjälp av alternativa idéer som redovisats i tidigare forskningsresultat, har elevernas
förklaringar på den skriftliga uppgiften indelats i kategorier. I huvudsak utgår jag från samma
kategorisering som Wallin (2005) använder i sin presentation av de öppna uppgifter som utgör
en del av hennes studie, men jag har valt att lägga till kategorin anpassning. Denna
kategorisering presenteras närmre nedan. Självklart kan dessa kategorier komma att behöva
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utökas, sammanfogas eller omdefinieras beroende på vilka förklaringar och lösningar eleverna
ger. Inte minst med tanke på att Wallin (2005) beskriver variationen på de alternativa idéer
som finns i hennes studie, beroende på uppgifternas utformning. Kategoriseringen utfördes i
två moment; det första där alternativa idéer avskiljdes från vetenskapliga och det andra när
svaren rangordnades efter grad av vetenskaplighet. De kategorier som använts följer nedan:

Blank
Denna kategori ger utrymme att placera in elever som inte givit något svar, eller ett svar som
någon information inte kan uttolkas.

Allmän utveckling
Eleven uttrycker någon form av utveckling av alla individer. Följande två exempel på
elevsvar inom denna kategori beskriver Wallin (2005) i sin studie gällande geparduppgiften:

”Det har blivit en förändring, de har utvecklat genom tiden”.

”Geparder har utvecklat mera och deras hastighet har mognat ut så därför springer dom som dom
gör nu i den hastigheten. Det är samma sak med människor också om man ser bak i tiden så såg inte
människor ut som de gör nu. Och så har människan mognat ut”.

Inlärning
Eleven menar att inlärning sker och att dessa förvärvade egenskaper utvecklas. Geparder har
en vilja att lära sig att springa snabbare och denna ”träning” medför att arten utvecklas. Detta
utgör grunden i Lamarcks idé om evolution. (Ekstig 2002)

Anpassning
Eleven väljer att motivera utveckling med att individen, ej arten, anpassat sig till
omgivningen. Istället för att en positiv egenskap ackumulerats i populationen, menar eleven
att individen ändrar sig.

Behov
Eleven menar att individer utvecklas för att det finns ett behov att göra det. Geparder måste
springa snabbare för att hinna ifatt sin mat, eller för att undvika faror.

Naturligt urval
I denna kategori hamnar elevsvar som delvis eller helt innehåller vetenskapliga förklaringar.

2.4.2 Rangordning av alternativa och vetenskapliga idéer

Efter att elevernas svar placerats i kategorier, genomfördes en analys av det vetenskapliga
innehållet. Detta gjordes enligt ett rangsystem (Wallin 2005) där elevsvaren rangordnades
utifrån hur många av komponenterna inomartsvariation, överlevnad, reproduktion, arv och
ackumulation som förekom. Rang 1-4 utgör svar med alternativa idéer och 5-8 utgör svar med
vetenskapliga idéer. För att ett svar ska betraktas som fullständigt och ges rang 8 krävs att alla
ovanstående komponenter finns med. Detta betyder att ett resonemang om variation inom
populationen och en skillnad i överlevnad och reproduktion mellan populationens individer
måste förekomma. Dessutom ska resonemanget behandla egenskapens ärftlighet och
fortplantning (ackumulation) i populationen över lång tid. Svar som saknar en eller flera
komponenter tilldelas ett steg lägre rang för varje komponent som saknas. För rang 5 måste
komponenten inomvariation förekomma. Rang 1 innebär att inget svar på uppgiften givits och
med rang 2 menas att svaret är irrelevant. Alla alternativa idéer tilldelas rang 3 och kan
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komma upp i rang 4 om någon av ovanstående komponenter eller vetenskaplig term
förekommer.

2.4.3 Svårigheter med skriftlig uppgift

Med hjälp av de kategorier jag beskrivit ovan samt de resultat från tidigare studier jag tagit
del av, analyserar jag den skriftliga uppgiften. Tidigare har jag beskrivit alternativa idéer som
elever visat sig ha vid i tidigare studier. Nedan presenteras en analys av den skriftliga uppgift
jag valt att ha i min undersökning. Den är gjord innan undersökningen genomfördes för att få
en aning om vilka typer av svårigheter den kan generera och den visar endast vad jag tror
utfallet kommer att bli. Diskussionen som förs baseras på tidigare studier jag tagit del av,
mina egna kunskaper och erfarenheter från ett test (samma uppgift) genomfört på en
testgrupp.

Textförståelse
Uppgiften innehåller ganska mycket text och flera detaljer att ta ställning till, och detta utgör
en risk för att en förklaring omöjliggörs p.g.a. eleverna inte förstår frågan. Erfarenheter jag
har fått av att ha tillämpat uppgiften på testgruppen, har dock inte visat på svårigheter av
denna art i någon större utsträckning. Detta skulle dock kunna vara den bakomliggande
anledningen till att ett svar helt avsaknas eller missförstås.

Ändamålsenlig förklaring (Teleologisk förklaring)
Olander (2004) menar att ett vanligt fel elever gör, är att förklara själva effekten av ett
fenomen istället för orsaken till det. Detta kallas för en ändamålsenlig förklaring. En svårighet
i den skriftliga uppgiften i min studie är att undvika detta och verkligen förklara orsaken.
Eleverna kan nöja sig med att beskriva vad som hänt, istället för att förklara bakomliggande
orsaker till varför det hänt.

Evolutionär tid
En svårighet för eleverna kan vara att förstå att utveckling sker under mycket lång tid. Wallin
(2005) diskuterar i sin studie svårigheterna för eleverna att ta till sig förståelsen för det
evolutionära tidsbegreppet. Avsaknad av denna insikt, kan medföra ett felaktigt eller
otillfredsställande svar på uppgiften.

Organisationsnivåer
Förståelse för ett fenomen på olika nivåer kräver olika kunskaper. För en förståelse för
evolutionsteori på cellnivå krävs kunskaper i genetik, och för förståelse på ekosystemnivå är
kunskaper om ekologiska modeller nödvändiga. Detta medför svårigheter för elever när de
ska förklara orsaken till ett fenomen, ofta förs resonemanget bara inom en organisationsnivå.
(Zetterqvist 1995) Denna svårighet misstänker jag kan uppstå när eleverna ska ge en
förklaring på den skriftliga uppgiften.

Inomartsvariation
Wallin (2005) diskuterar vikten av att eleverna har förståelse för inomartsvariation och
beskriver detta som ett nyckelbegrepp. Detta medför att jag kan förvänta mig att flera elevsvar
saknar vetenskaplighet därför att insikt i att variation förekommer saknas.
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2.5 Intervjuer

Jag har valt att göra intervjuer eftersom jag ansåg att detta bäst kan besvara framförallt
studiens andra frågeställning. Intervjuerna gav mig en fördjupad inblick i elevens svårigheter
samt en inblick i elevens egna tankar och idéer kring det som är svårt. Inför intervjuerna
utformade jag huvudfrågeställningar som syftade till att ge eleven möjlighet att fritt berätta
om det undersökta fenomenet. Dessa huvudfrågor var tänkt att utgöra en slags ram för
intervjun, men kan självklart frångås beroende på elevernas svar. Frågorna fungerade som
startpunkter för intervjun, medan det är mina följdfrågor och elevernas svar förde intervjun
framåt. Följdfrågorna handlade både om det undersökta fenomenet samt bestod av frågor som
gynnade mitt och elevens sociala samspel. Det är bra att varva frågor om forskningsinnehållet
med frågor som gör samtalet mer avslappnat och vardagligt. Frågor som gynnar samspelet bör
vara korta, enkla att förstå och utan koppling till ett akademiskt språk. (Kvale 1997) Vilka
elever som intervjuades valdes utifrån vilken typ av förklaring de gav på den skriftliga
uppgiften. Så många som möjligt av de på förhand förväntade kategorierna av alternativa
idéer finns representerade i urvalet. Hänsyn har dock tagits till elever som av någon anledning
inte ville ställa upp på att bli intervjuade.

Genomförandet av intervjuer med enskilda individer gynnas om den som intervjuar känner
det intervjuade sedan innan. Detta innebär en större trygghet och intervjun kan fortskrida mer
som ett samtal. (Kvale 1997) Dessvärre känner jag inte eleverna i de två klasser där jag
genomförde undersökningen, vilket i Kvales mening kan anses som negativt.

Nedan presenteras de huvudfrågor som mina intervjuer stöds på. Dessa har jag försökt
formulera enkelt och kort för att kunna utveckla dem beroende på den intervjuades svar.
(Kvale 1997) Sedan kommer jag att analysera och förklara varför jag valt just dessa.

1. Vad var lätt med denna uppgift?
2. Vad var svårt med denna uppgift?
3. Kan du förklara hur du tänkte när du löste uppgiften?

Fråga 1 syftade till att intervjun skulle börja på ett positivt sätt. Enligt Kvale (1997) är de
första minuterna avgörande för dess utfall. Därför ville jag be eleven förklara vad han/hon
tyckte var enkelt för att visa mig intresserad av vad eleven var duktig på. Grundläggande i en
intervju är att den intervjuade kan känna sig trygg och därför spelar den intervjuandes
personlighet en stor roll. (Kvale 1997) Jag tror att en start där jag lyfte fram det positiva i
elevens svar, gynnade det sociala samspelet i intervjun och ökade chansen att eleven kände
sig trygg.

Fråga 2 syftade till att få eleven att förklara vilka svårigheter han/hon hade med uppgiften.
Denna fråga kom efter den första frågan, och gynnades av att jag innan frågats vad som var
enkelt, eftersom eleven därmed givits möjlighet att bygga upp tillräcklig tilltro till mig som
intervjuare.

Fråga 3 syftade till att ge eleven utrymme att djupare förklara hur han/hon tänkte när
uppgiften löstes. Genom att jag lät eleven förklara sitt tänkande med sin skriftliga lösning
framför sig, kunde eleven minnas fler tankegångar och detaljer.
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Efter att den skriftliga uppgiften behandlats, fortsatte intervjun med att eleven tittade på en
bild. Denna bild föreställer en giraff och eleven fick uppgiften att muntligt förklara orsaken
till att giraffens långa hals utvecklats.

Kvales (1997) kvalifikationskriterier bygger på att intervjuaren ska vara kunnig, strukturerad,
tydlig, vänlig, känslig, öppen, styrande, kritisk, minnesgod och tolkande. Jag har haft detta i
åtanke under intervjuerna och i möjligaste mån agerat därefter. Efter varje intervju har eleven
som intervjuats informerats om hur en vetenskaplig förklaring av de behandlade uppgifterna.
Detta har jag gjort av andledningen att eleverna ska känna att också de, och inte bara jag, fått
ut något av intervjun.

2.6  Genomförande

Det första momentet av undersökningen, den skriftliga uppgiften, genomfördes under en av
elevernas ordinarie lektioner i naturkunskap. Eleverna har tidigare arbetat med
evolutionsteori, vilket innebär att de givits möjlighet att utveckla nödvändiga kunskaper för
att lösa uppgiften. Detta reducerar risken för att de inte skulle kunna lösa uppgiften alls.

25 elever deltog vid besvarandet av den skriftliga uppgiften och av dessa var 15 villiga att
ställa upp på intervju. Av dessa 15 valdes 8 elever med vilka intervjuer genomfördes. Dessa
valdes med ambitionen att samtliga uppkomna alternativa idéer från den skriftliga
undersökningen skulle vara representerade.

Det andra momentet, intervjuerna, ägde rum dagen efter den skriftliga uppgiften. Intervjuerna
spelades in med hjälp av digital bandspelare och sparades därefter på dator. Innan intervjuerna
studerade jag elevernas förklaringar för att under intervjun vara medveten om aktuell elevs
alternativa idé och på så vis vara bättre förberedd.

2.7  Metoddiskussion

Självklart skulle det varit önskvärt att genomföra undersökningen i flera elevgrupper och
kanske också intervjuat berörd lärare. En bättre inblick i vilken undervisning eleverna fått om
evolution hade bidragit till en ökad förståelse för de missuppfattningar som framkom.
Begränsningen till att bara intervjua eleverna tror jag ändå kan gynna mig i min framtida
yrkesroll då det är elevernas åsikter som framförallt kommer att beröra mig.

I en större och bredare undersökning skulle fler olika typer av uppgifter kunna genomföras.
Dessa skulle både kunna handla om en helhetsförståelse för evolutionsteori, men även om
enskilda begrepp som utgör centrala delar i den. Uppgifterna skulle kunna vara av karaktären
öppna frågor och vara flervalsuppgifter. Samtidigt som man då skulle få ett bredare resultat,
skulle troligen också fler alternativa idéer och missuppfattningar dyka upp. En större
undersökning skulle kräva avsevärt mycket mer tid, både av mig, läraren i klassen och
eleverna.

Jag tycker det var positivt låta eleverna lösa uppgiften innan intervjun. Ett alternativ hade
varit att behandla uppgiften under intervjun, men jag tror att det hade varit ett stressmoment
och på så vis påverka tillförlitligheten på svaret. Att eleverna fick arbeta med uppgiften under
lektionstid och fick god tid på sig, tror jag gjorde att svaren fick en högre validitet. Däremot
tror jag att undersökningens validitet skulle ha ökat om det varit möjligt att göra intervjuerna
direkt efter lektionen och inte dagen efter. Som utformningen såg ut i detta fall, hade eleverna
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möjlighet att diskutera med varandra efter lektionen och på så vis ändrat sitt svar i intervjun.
Det gavs dock tyvärr inte möjlighet att genomföra uppgift och intervju direkt efter varandra.
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3. Resultat

Jag kommer nedan att redogöra för undersökningens resultat. Först redovisas de alternativa
idéer som den skriftliga uppgiften genererade. Därefter redovisas de intervjusvar eleverna
gav.

3.1 Kategorisering och rangordning av elevsvar på skriftlig uppgift

Nedan redovisas resultatet från den skriftliga delen av undersökningen. Tabell 1 visar
elevernas förklaringar indelade i kategorier. Dessa kategorier utgår från Wallin (2005) och
finns beskrivna tidigare (sid. 10). Totalt deltog 25 elever i undersökningen och fördelningen
av förklaringar var följande:

Tabell 1. Fördelning av alternativa och vetenskapliga idéer som undersökningens skriftliga uppgift innehöll.
Förklaringar som innehåller vetenskaplighet har placerats under kategorin naturligt urval.

Antal
Blank 1

Allmän utveckling 0
Inlärning 4

Anpassning 3
Behov 16

Naturligt urval 1

I de fall en elev inte lämnat något svar alls eller inte givit något svar där varken någon
alternativ idé eller någon vetenskaplighet kan uttolkas, har placerats i kategorin blank. För att
tydliggöra varför ett svar hamnat i en viss kategori, kommer jag nedan att ge exempel från
elevernas skriftliga förklaringar för varje kategori där svar inplacerats.

Inlärning
Fyra elever gav svar som placerats i kategorin inlärning. Två av dessa utrycker i sina
förklaringar följande:

”Det sadelformade skalet har den fått för att den sträcker upp nacken hela tiden när den ska äta t.ex. växter.”

”Dom har utvecklats och blivit bättre och bättre på att resa sig upp på bakbenen p.g.a. att maten finns en bit
ovanför marken”

Anpassning
Tre elever gav ett svar som placerats i kategorin anpassning. En av dessa utrycker sig på
följande sätt:

”Eftersom sköldpaddorna varit på den andra ön med torrt klimat har de anpassat sig. Det har anpassat sig
sakta med säkert genom att få ett sadelformat skal”.

Behov
Sexton elever gav svar som placerats i kategorin behov. Nedan följer två exempel på svar som
jag kategoriserat som behov:
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”Jag tror att det är för att sköldpaddan med sadelformat skal får tag i sin föda från en kaktus på en högre höjd.”

”Den har utvecklat det sadelformade skalet för att den blir mer rörlig vilket är nödvändigt när den ska ha mat
som finns högt upp”

Naturligt urval
Eleven vars svar placerats under naturligt urval innehöll följande resonemang:

”Sköldpaddorna har med tiden anpassat sig till klimatet. De sköldpaddor som inte hade det sadelformade skalet
kunde ju inte överleva eftersom de inte fick någon mat. Därför har de med sadelformat skal överlevt”.

Nedan (tabell 2) rangordnas elevernas förklaringar utifrån grad av vetenskaplighet. Rang 1-4
utgör alternativa idéer och rang 5-8 utgör förklaringar med vetenskapligt innehåll.

Elevsvar som givits rang 4 kategoriseras båda (tabell 1) under behov, men innehåller ett
resonemang om en anpassning till omgivningen som nödvändig för överlevnad. Dessutom
nämner dessa elever att utveckling skett under en väldigt lång tidsperiod, d.v.s. en förståelse
för evolutionär tid uppvisas.

Elevsvar som givits rang 5 behandlar komponenterna överlevnad och variation.

Tabell 2. Rangordning av alternativa och vetenskapliga förklaringar som undersökningens skriftliga uppgift
innehöll.

Rang Antal
1 1
2 0
3 21
4 2
5 1
6 0
7 0
8 0

3.2 Kategorisering och rangordning av elevsvar på intervju

Nedan redovisas utdrag från intervjuer med elever som gjort den skriftliga undersökningen.
Totalt intervjuades åtta elever och bland dessa elever finns samtliga alternativa idéer från
kategoriseringen av den skriftliga uppgiften utom anpassning representerade. Detta beror på
att ingen av dessa elever ville medverka i en intervju. De intervjuade elevernas svar tillhör
rang 3, 4 eller 5. Jag kommer i tur och ordning att redovisa intervjuavsnitt från elever vars
skriftliga svar innehållit de alternativa idéerna behov, inlärning och naturligt urval. Dessa
intervjusvar kommer därefter att kategoriseras och rangordnas.

Inlärning
Denna elevs skriftliga svar placerades i kategorin inlärning och tilldelades rang 3. När den
skriftliga uppgiften diskuterades, uttryckte eleven sig som följer:
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”Dom måste ju på något sätt nå upp till maten som är en bit upp på stammen. Dom sträcker på sig . För varje
sköldpadda har skalet tänjts ut lite mer. Första sköldpaddan hade inte så lätt att nå upp, men nu har de där(på
bilden) ganska lätt att nå upp”.

Eleven får sedan titta på giraffbilden och får uppgiften att förklara hur dess långa hals
utvecklats.

I: Om du tänker att girafferna för länge sedan hade korta halsar. Kan du förklara hur det kommer sig att
giraffernas halsar är så långa idag?
E: Ja, så var det ju! Dom som hade korta halsar nådde inte upp till maten och fick ingen mat. Det är inte så lätt
att överleva om man inte får någon mat. Det går ett tag och sedan är det adjöss, och man är död!
I: Vad händer då?
E: Då kan dom inte sprida sina arvsanlag vidare.
I: Nej
E: Dom med lång hals överlever. Bäst rustad överlever.

Eleven för först ett resonemang innehållande de alternativa idén inlärning. Sedan ändrar
eleven sig till att alla giraffer inte har lika långa halsar och betonar att bara de med lång hals
får föra sina gener vidare.

(naturligt urval med komponenterna variation, överlevnad, ärftlighet, reproduktion rang 7)

En annan elevs skriftliga svar, vars svar också placerats i denna kategori och tilldelats rang 3,
uttryckte följande under intervjun:

”Det kan ju vara så att när sköldpaddan är ung, typ dom första 15 åren kanske, så är skalet mjukt. Då formas
det när de ska sträcka sig och äta och blir sadelformat”.

(Inlärningsdriven evolution, rang 3)

Anpassning
Inom denna kategori genomfördes ingen intervju eftersom ingen elev ville ställa upp, och
således finns inga resultat.

Behov
Denna elevs skriftliga svar placerades i kategorin behov och tilldelades rang 4. När den
skriftliga uppgiften diskuteras uttrycker sig eleven som följer:

”Utveckling sker för att sköldpaddan ska kunna överleva. För att den ska kunna få mat och så. Och om den
överlever så får den para sig och så får den avkomma”

Eleven får sedan titta på giraffbilden och får uppgiften att förklara hur dess långa hals
utvecklats.

E: Giraffens hals har utvecklats för att nå upp till maten som sitter högt upp.
I: Mm
E: Den måste ha lång hals för att den ska kunna överleva.
I: Om du tänker att girafferna för länge sedan hade korta halsar. Kan du förklara hur det kommer sig att
giraffernas halsar är så långa idag?
E: Den som hade lång hals klarade av att överleva och parade sig med en annan giraff, och det blev fler och fler
med lång hals. Dom med kort hals fick ingen mat och överlevde inte.

(Naturligt urval med komponenterna inomartsvariation, överlevnad, reproduktion och
ackumulation rang 7)
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En annan elev vars skriftliga svar placerats i kategorin behov, och tilldelats rang 3, uttryckte
följande under intervjun:

”Sköldpaddorna var tvungna att passa in i miljön, de var tvungna att sträcka på sig för att nå maten”.

Vidare sade samma elev när det gällde giraffbilden:

I: Om du tänker att girafferna för länge sedan hade korta halsar. Kan du förklara hur det kommer sig att
giraffernas halsar är så långa idag?
E: Giraffen har anpassat sig för att maten är långt upp.
I: Mm
E: För att den ska kunna växa och bli större

(Behovsdriven evolution, rang 3)

Naturligt urval
Elevens skriftliga svar placerades i kategorin naturligt urval och tilldelades rang 5. När den
skriftliga uppgiften diskuterades uttryckte eleven sig som följer:

”Det var annan uppgift om rådjur som hade olika längd på ben. Under några år hade man kollat dessa och de
som hade längst ben ökade mest. De med kortare ben försvann tillslut, eftersom maten befann sig allt högre upp.
Sköldpaddorna som försökte få mat högre upp, dom som inte kunde få mat högre upp på kaktusen dog ut”.

”Det fanns sköldpaddor som hade lite annorlunda skal, alla var inte lika. Men de var inte lika mycket
annorlunda som den sadelformade, det växte fram under tid. Händer under många generationer”.

”De som får mat överlever , de som inte får dör ut, det är ju evolutionen”.

Eleven får sedan titta på giraffbilden och får uppgiften att förklara hur dess långa hals
utvecklats.

”Giraffens långa hals har utvecklats för att maten fanns högt upp i träden, och så kunde de med lång hals se
rovdjur på långt håll. Som i sköldpaddefrågan finns det giraffer med olika långa halsar. De med långa halsar
överlever. De som är bäst anpassade till miljön överlever. Och så kommer generna föras vidare så att halsarna
hos barnen kommer att vara långa”.

(Naturligt urval med alla komponenter utom ackumulation rang 7)
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4. Diskussion

4.1 Felkällor

En felkälla i denna studie är det låga antal elever som den omfattar. Eftersom undersökningen
är begränsad till endast två klasser, sammantaget 25 elever, kan resultatet inte anses vara
generellt för gymnasieskolan.

En annan felkälla är de elever som av olika anledningar har fallit bort och inte deltagit. För
det första var inte alla elever närvarande när den skriftliga undersökningen genomfördes. 8
elever saknades. Om dessa varit närvarande och deltagit är det möjligt att resultatet hade
kunnat bli annorlunda. För det andra valde inte alla elever att ställa upp på intervjuer. Det
begränsade mitt urval och kan därmed ha påverkat resultatet. Min målsättning var att intervjua
elever som representerar samtliga uppkomna alternativa idéer, men elever med den alternativa
idén anpassning ville inte ställa upp. Enligt Stukát (2005) kan bortfall av detta slag innebära
att resultatet blir annorlunda eftersom de som väljer att inte delta ofta skiljer sig från de andra
i något avseende.

När intervjuer används som metod är risken för feltolkningar hög. Dels från min sida när jag
tolkar elevernas svar, och dels från elevernas sida då de tolkar mina frågor. Under mina
intervjuer har jag dock varit medveten om detta och därför ställt följdfrågor på många olika
sätt för att minska risken för feltolkningar, och därmed öka tillförlitligheten. Dessutom
påverkas undersökningens reliabilitet av min förmåga och vana att utföra intervjuer. För att
undvika att jag som intervjuare tar för stort utrymme i intervjun, har jag utgått från riktlinjer
som ges av Kvale (1997).

Det finns även anledning att ifrågasätta undersökningens validitet. Eftersom det första
momentet av undersökningen endast består av en enda skriftlig uppgift, kan inte resultatet
anses särskilt hög validitet för uppgifter rörande evolutionsteori i allmänhet. Däremot är
validiteten hög för just den uppgift jag använt. I intervjuerna behandlas evolution på ett
bredare sätt och djupare sätt, vilket ökar validiteten för resultatet för just dessa elever.

Det är även avgörande för resultatet om eleverna gör sitt bästa och är sanningsenliga i sina
svar, både skriftligt och i intervju. En intervjusituation kan vara pressande och den som
intervjuas kan tänkas inte vilja erkänna brister eller ge svar som han/hon tror intervjuaren vill
höra. (Stukat 2005) Jag anser att jag ändå lyckades skapa bra intervjusituationer där de
intervjuade fick och tordes ta det utrymme som är nödvändigt. Kanske hade detta varit ännu
enklare att uppnå om jag hade känt eleverna sedan tidigare, men som det nu artade sig
upplevde jag inte detta som något problem. Att inte känna eleverna kan också ha inneburit en
fördel, då inga förväntningar och förutfattade meningar har skapats.

4.2 Alternativa idéer eller vetenskapliga förklaringar

I resultatet på den skriftliga uppgiften (tabell 1) framgår att 23 av 25 elever ger en alternativ
idé om hur evolution går till när de löser uppgiften. En elev ger ett blankt svar och en elev har
ett vetenskapligt innehåll i sin förklaring. När elevernas förklaringar rangordnas (tabell 2)
tilldelas 21 av de alternativa idéerna rang 3 och två rang 4. Den elev som gett en förklaring
med ett vetenskapligt innehåll tilldelas rang 5. Den elev som kategoriserats som blank
tilldelas rang 1.
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Jag kommer nedan att i tur och ordning diskutera de alternativa idéer som uppkom, samt
vilken rang de fått under den skriftliga undersökningen. Diskussionen förs utifrån resultat som
framkommit skriftligt och i intervjuer. Därefter diskuteras förklaringar med vetenskapligt
innehåll på samma sätt.

4.2.1 Alternativa idéer

Blank
En elev lämnade ett svar som placerats i denna kategori. Ur detta svar kunde inte någon
förklaring på problemet uttolkas, vilket medfört att det hamnat här. För att kunna klargöra
anledningen till att denna elev inte givit något svar, behövs mer information. Denna
information skulle möjligen kunna erhållas genom en intervju, men någon sådan är inte
genomförd eftersom eleven inte ville ställa upp. Det skulle vara intressant att ta reda på
orsaken till varför svar på den skriftliga uppgiften uteblivit, men detta faller inte innanför
ramarna för denna studies syfte och har därför inte genomförts.

Inlärning
Av de totalt 25 elever som deltog i den skriftliga undersökningen kategoriserades fyra som
den alternativa idén inlärning. Samtliga dessa fick rang 3. Sammantaget utgör denna kategori
en ganska liten del av den totala andelen elever som gett en alternativ idé som svar. Att denna
andel är så pass låg tror jag huvudsakligen beror på att andra alternativa idéer (behov) ligger
närmre till hands. Detta förklaras närmre senare i diskussionen.

En annan anledning kan vara att läraren troligen i sin undervisning indirekt talat om den
alternativa idén inlärning, genom att beskriva Lamarck och hans teori om evolution. Även om
läraren betonat att Lamarck är en föregångare vars teori inte är korrekt, kan vissa elever av
någon anledning ha missuppfattat detta.  Detta styrks av att samtliga fyra elever i denna
kategori, inklusive de svar som redovisats i resultatet, väljer att förklara skölpaddeuppgiften
på ett lamarckistiskt sätt.

I intervjuerna framgår detta än tydligare som en förklaring. En av de två intervjuade eleverna i
denna kategori ändrar under intervjun sitt resonemang från ett som kategoriserats som
inlärning, till ett mer vetenskapligt förhållningssätt. Sättet på vilket eleven ändrar sig antyder
att en plötslig förändring av synsätt skett och en insikt om hur evolution går till förvärvats.
Eleven lämnar den alternativa idén inlärning (lamarckismen) och övergår till en mer
vetenskaplig förklaring av fenomenet. Denna övergång sker under intervjuns andra del, d.v.s.
när bilden på giraffen diskuteras. Uppenbarligen kunde eleven från början inte använda
samma vetenskapliga resonemang på sköldpaddeuppgiften, utan detta framsteg gjorde eleven
med giraffen som utgångspunkt. Hur kan det komma sig att eleven uppnår vetenskaplig rang
med den ena utgångspunkten, men inte med den andra? Wallin (2005) talar om att olika
uppgifter kan ge olika alternativa idéer och på olika sätt ge olika typer av svar. Mitt resultat
från intervjun med denna elev visar att dennes förklaring förbättrades avsevärt med avseende
på vetenskaplighet. Genom att i intervjun byta utgångspunkt från skölpaddeuppgiften till
giraffbilden, förbättrade alltså elevens svar från en alternativ idé med rang 3 till en
vetenskaplig med rang 7. Giraffen är ett djur som ofta används när den lamarckistiska läran
ska förklaras och har möjligen också gjorts i denne elevs undervisning. Därför kopplade
eleven, när han fick se bilden, ihop giraffen med Lamarck, och mindes att detta som något
”felaktigt”. Eftersom giraffbilden använts i undervisningen, var denna bekant för eleven och
på så vis blev det enklare och mer uppenbart för eleven att han förklarat sköldpaddeuppgiften
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felaktigt. Därför ändrades svaret. För denna elev visade det sig inte helt enkelt att tillämpa
sina kunskaper på en annan typ av skriftlig uppgift. Eleven klarade inte att överföra de
kunskaper han visade när giraffbilden diskuterades på sköldpaddeuppgiften.

I rangordningen av vetenskapligheten har jag i studien utgått från förekomsten av begreppen
inomartsvariation, överlevnad, reproduktion, ärftlighet och ackumulation. (Wallin 2005) Ju
fler av dessa begrepp som förekommer i elevens förklaring desto högre rang har den fått. För
att uppnå den lägsta graden av vetenskaplighet, rang 5, måste två av dessa förekomma. I
intervjun visade samma elev som diskuteras ovan förekomst av fyra av dessa fem begrepp,
således rang 7. Ett av dessa begrepp var inomartsvariation. Som intervjuare upplevde jag att
mycket tid gick åt, att verkade besvärligt för eleven att ta med variation som en del av sin
förklaring. Efter en lång stund, när eleven väl gjorde detta, kom även begreppen överlevnad,
ärftlighet och reproduktion som en naturlig följd. Det verkar som att inomartsvariation är ett
nyckelbegrepp i utvecklingen mot en mer vetenskaplig förklaring. Detta överensstämmer även
med slutsatser som dragits i tidigare studie. (Wallin 2005)

Den andre av de två intervjuade eleverna i denna kategori visade ingen förbättring eller
försämring av sin förklaring under intervjun. För denne elev medförde inte heller giraffbilden
någon nämnvärd förändring av förklaringen. Eleven håller fast vid sin alternativa idé om
inlärning. Efter samtliga genomförda intervjuer gav jag eleven information om syftet med min
studie samt kunskaperna som behövs för att lösa sköldpaddeuppgiften på ett vetenskapligt
sätt. Med detta finns ett syfte genom att den intervjuade eleven får känna att han/hon fått
något tillbaka av mig, och inte bara gett mig information. När eleven, som inte uppvisade
någon förbättring av rang under denna fas av intervjun, fick inomartsvariationens förekomst
förklarad för sig, föll även flera av de andra begreppen på plats. Så, även i detta fall visar sig
Wallins (2005) slutsats om inomartsvariationen som ett nyckelbegrepp, överensstämma med
mitt resultat.

Allmän utveckling
Av de 25 elever som deltog i studien placerades ingen förklaring i denna kategori.

Anpassning
Av de totalt 25 elever som deltog i den skriftliga undersökningen kategoriserades tre som den
alternativa idén anpassning. Samtliga dessa fick rang 3. Även denna kategori utgör
sammantaget en ganska liten del av den totala andelen elever som gett en alternativ idé som
svar. Eftersom ingen intervju har genomförts med någon av dessa tre elever, har jag inget
sådant underlag att föra diskussionen på. Därför utgår jag endast från det resultat jag fått på
den skriftliga uppgiften.

Denna kategori förekommer inte som ett alternativ i Wallins (2005) kategorisering av de
öppna uppgifterna. Jag valde att lägga till den efter att jag genomfört en mindre förstudie på
den skriftliga uppgiften. Däremot används begreppet anpassning i en av hennes
flervalsuppgifter (beskrivet tidigare). Under omständigheterna som en sådan uppgift ger,
visade sig elevernas förklaringar i mycket stor utsträckning vila på detta begrepp. Detta till
skillnad från i min studie, då de i huvudsak väljer den alternativa idén behov som förklaring.
De tre elever som förklarar sköldpaddeuppgiften med att en anpassning skett, gör det i alla tre
fallen genom att beskriva att detta skett gradvis med hänsyn till omgivande miljö. Detta
överensstämmer med slutsats av Bishop & Anderson (1990), att eleverna ofta menar att arten
långsamt anpassar sig till miljön. Det hade varit intressant att genomföra intervjuer på dessa
elever för att kunna utreda om de under den omständigheten ger andra alternativa idéer eller
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vetenskapligare förklaringar. Enligt Wallin (2005) har elever visat sig förklara ”bättre på att
reproducera sig” med istället mindre vetenskapliga ”förmåga att anpassa sig för att överleva”.
Med detta i åtanke kan det tänkas att åtminstone någon av dessa elever skulle förbättrat sin
förklaring i en intervju.

Behov
Av de totalt 25 elever som deltog i den skriftliga undersökningen kategoriserades sexton som
den alternativa idén behov. Av dessa fick 14 rang 3 och två rang 4. De som tilldelats rang 4
har ett innehåll av ett av Wallins (2005) begrepp eller visar en förståelse för evolutionär tid.
Denna kategori utgör sammantaget majoriteten av den totala andelen elever som gett en
alternativ idé som svar.

I tidigare studie (Wallin 2005) genomförd med liknande uppgift (geparduppgiften), visar att
den vanligaste alternativa idén elever använder sig av är en behovsdriven evolution. Detta
resultat uppnår även Olander (2004) när han undersöker inomartsvariationens betydelse för
gymnasieelever. Min höga andel av skriftliga förklaringar som placerats i kategorin behov,
stämmer väl överens med de resultat som flera tidigare studier visar.

Den huvudsakliga anledningen till att så många elever väljer en behovsdriven evolution tror
jag är att det ligger väldigt nära till hands. Detta är samma fenomen som Pedersen (1992)
beskriver som ett ”tankemässigt hinder” för eleven att ta till sig en vetenskaplig förklaring.
Om elever ställs inför ett evolutionärt problem tror jag att ”för att det behövs” är det mest
uppenbara svaret, om inte eftertanke sker. Olander (2004) beskriver att elever gärna tillämpar
en ändamålsenlig förklaringsmodell, d.v.s. de beskriver vad som hänt och inte bakomliggande
mekanismer. I detta fall motiverar merparten av eleverna sin ändamålsenliga
förklaringsmodell med den alternativa idén att det finns ett behov för utveckling. Att istället
använda en evolutionärhistorisk förklaring (Olander 2004) kräver mycket eftertanke och
kunskap och alternativa idéer ligger därför närmare till hands.

Av de totalt åtta elever som intervjuades, gav fem en förklaring som kategoriserats som
behov. En av dessa elever gav en förklaring på sköldpaddeuppgiften som tilldelats rang 4.
Vad som beskrevs var en behovsdriven evolution men innehållande begreppet överlevnad
samt en uppfattning om hur oerhört lång tid evolution sker. Denne elev klarade inte under
diskussionen av sköldpaddeuppgiften av att utveckla sitt resonemang. Däremot förbättras
svaret avsevärt när giraffbilden diskuterades. Intressant är att notera att det första eleven säger
när bilden plockas fram är att; ”giraffens hals har utvecklats för att nå upp till maten som
sitter högst upp”. Först efter lite eftertanke utvecklar eleven sitt resonemang och uppnår en
högre vetenskaplighet. Detta skulle kunna ytterligare styrka påståendet ovan om att den
behovsdrivna evolutionsförklaringen ligger närmast till hands. Att förklaringen förändras först
när giraffbilden kommer fram, kan bero på att giraffen är ett exempel som tagits upp i
undervisningen och att igenkännandet gör att förklaringen ändras. Detta skulle då kunna
betyda att eleven kan förklara evolution på ett vetenskapligt sätt bara för de specifika exempel
som använts i undervisningen. Just denna elev visade dock att kunskaperna kunde överföras
tillbaka på sköldpaddeuppgiften och även där förklara på ett mer vetenskapligt sätt. En annan
intervju inom denna kategori visade däremot att insikt och vetenskaplighet på giraffuppgiften
inte behöver betyda att sköldpaddeuppgiften blir lättare. Trots att vetenskaplighet uppnåddes
på giraffen kunde inte samma kunskaper överföras på sköldpaddorna. Återigen blir det tydligt
att olika uppgiften innebär olika svårigheter för elever. (Wallin 2005)
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När det gäller rangordning så förbättrades eleven som beskrivs ovan från rang 4 till rang 7.
Det begrepp som saknas är ärftlighet. Likt eleven som beskrivs under inlärning, visar sig
begreppet inomartsvariation vara nyckeln till vetenskaplighet och om detta finns med, finns
även många andra av Wallins (2005) begrepp med. I detta fall förekommer även begreppet
ackumulation, vilket det inte gör i någon annan intervju. Genom att uttrycka; ”…och det blev
fler och fler med lång hals”, visar eleven kunskap om att en positiv egenskap ackumuleras i
populationen.

En annan elev ur denna kategori utvecklade inte sitt svar, i alla fall inte mot någon högre
vetenskaplighet. Detta vare sig under diskussionen om sköldpaddeuppgiften eller när
giraffbilden plockades fram. Däremot gav eleven ett svar som skulle kunna tolkas som att
han/hon byter alternativ idé. Nedan följer ett utdrag ur intervjun som också finns beskrivet i
resultatet:

I: Om du tänker att girafferna för länge sedan hade korta halsar. Kan du förklara hur det kommer sig att
giraffernas halsar är så långa idag?
E: Giraffen har anpassat sig för att maten är långt upp.
I: Mm
E: För att den ska kunna växa och bli större

När eleven säger; ”giraffen har anpassat sig för att maten är långt upp”, har jag tolkat det
som att eleven menar att giraffen har fått lång hals för att den behöver det. I nästa fras säger
eleven: ”För att den ska kunna växa och bli större”. Innebär detta att eleven syftar på
giraffens hals blir längre eller att hela giraffen växer i storlek? Om elevens syftar på giraffens
hals kan man tänka sig att ordet anpassat i den första frasen betyder att giraffen sträcker på
halsen för att maten är långt upp. Då skulle detta svar kunna intolkas i kategorin inlärning och
eleven byter därmed alternativ idé under intervjun. Tidigare litteratur (Bishop & Anderson
1990; Wallin 2005) beskriver ordet anpassa som ett besvärligt begrepp. Exemplet ovan kan
utgöra ett resultat från min studie som bekräftar detta, att elever har svårigheter att använda
begreppet anpassning på ett korrekt sätt.

4.2.2 Vetenskapliga idéer

Naturligt urval
Av de totalt 25 elever som deltog i den skriftliga undersökningen kategoriserades en
elevförklaring som naturligt urval. Detta svar innehöll de båda komponenterna variation och
överlevnad och tilldelades därför rang 5.

Tidigare har jag diskuterat inomartsvariation som ett nyckelbegrepp för att öka
vetenskaplighetsgraden på förklaringen. Eleven som gav den förklaring som placerats i
kategorin naturligt urval, följde inte det mönstret i sitt skriftliga svar. Trots att
inomartsvariation förekommer är överlevnad det enda ytterligare begrepp som används.
Däremot förekommer fler begrepp när eleven intervjuas. Dessutom är denna elev ensam om
att uttrycka begreppen inomartsvariation och överlevnad när sköldpaddeuppgiften diskuteras
under intervjun. Detta är kanske inte så konstigt då eleven nämnt detta i sina skriftliga svar,
men jag tycker det verifierar att jag tolkat och kategoriserat den skriftliga uppgiften på ett
korrekt sätt. När denna elev visades giraffbilden, utvecklades resonemanget till att innehålla
även reproduktion och ärftlighet. Således stannar elevens resonemang på rang 7. Dessa hade
eleven senare inga bekymmer att föra över på skölpaddeuppgiften utan utvecklade sitt
resonemang även på denna uppgift. Det enda som helt saknas i elevens redogörelse är
begreppet ackumulation. I Wallin (2005) förekommer begreppet i varierande utsträckning när
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liknande skriftlig uppgift genomförs. För att kunna dra någon slutsats om huruvida begreppet
är speciellt krångligt eller inte skulle fler intervjuer göras och en större undersökningsgrupp
behövas.

4.3 Svårigheter med skriftlig uppgift

Nedan kommer jag att utifrån studiens resultat diskutera vilka svårigheter den skriftliga
uppgiften genererade. Jag kommer både att utgå dels från de svårigheter jag förväntade mig
och som finns beskrivna tidigare i arbetet, och dels svårigheter som uppkom efter att resultatet
samlats in och som inte förväntades.

Den första svårigheten har jag valt att benämna som textförståelse. Den skriftliga uppgiften
innehåller ganska mycket detaljer och består av mycket text. Innan undersökningen
genomfördes var jag därför förberedd på att uppgiften kunde generera svårigheter för
eleverna. Av de skriftliga svaren att döma och av intryck jag fått under intervjuerna, verkar
detta dock inte inneburit något problem. Det kan bero på att jag vid den skriftliga uppgiftens
genomförande förklarade och tydliggjorde uppgiften för att minimera risken att eleverna inte
skulle kunna ge ett svar på grund av otillräcklig textförståelse. Det jag istället upplevde som
ett bekymmer, och som flera elever uttryckte under intervjuerna, var att de tyckte det var svårt
att utrycka sig skriftligt. Detta var något som jag på förhand inte räknat med. Jag såg det som
en fördel att uppgiften bara sätter ramarna och möjliggör ett fritt resonemang och minskar
risken för att eleven blir styrd. En flervalsuppgift hade ökat risken för att eleven ger ett
korrekt svar av ren slump. Detta undvek jag genom att ha en öppen uppgift. Att eleverna hade
svårigheter att uttrycka sig skriftligt förklarar varför resultatet på vissa av de intervjuer jag
genomfört blev så bra. Flera elever har en högre rang på sin förklaring efter intervjun än de
hade efter den skriftliga uppgiften. Om jag tillåts spekulera i anledningen till varför det
förhåller sig på detta sätt i mitt fall, kan en anledning vara att de elever jag undersökt inte har
erfarenhet av att skriftligt svara på frågor där ett svar av längre karaktär förväntas. Fördomar
mot elever på yrkesförberedande program och att dessa elever inte förväntas klara av att
skriva utredande svar har medfört att de därför aldrig givits några sådana uppgifter att träna
på. Detta är naturligtvis inget annat än en spekulation och det skulle krävas en mer omfattande
undersökning för att kunna bestämma orsaken till svårigheten att uttrycka sig omfattande i
skrift.

En annan svårighet som jag förväntade mig var att eleverna skulle använda vad Olander
(2004) kallar för en ändamålsenlig förklaring. Detta blev också ett faktum, då många av de
skriftliga svaren förklarar själva effekten av det sadelformade skalet. Eleverna tror att de
förklarat varför skalet utvecklats när de beskriver hur den sadelformade sköldpaddan har
möjlighet att nå högre på kaktusstammen utan att skalet är i vägen. Den största andelen elever
nöjer sig med att förklara uppgiften på detta sätt, kombinerat med den alternativa idén behov.
Att detta visar sig vara så pass vanligt som det är, tror jag beror på att uppgiften i sig inte talar
om att det är en fördel att ha det sadelformade skalet på ön Espanola. (se skriftlig uppgift)
Detta måste eleverna själva fundera ut och när det gjort det, tror de att de löst uppgiften. För
att skriftligen lösa uppgiften på ett vetenskapligt sätt, måste tankegången vara ännu ett steg
djupare. Jag tror att detta kan vara ytterligare en anledning till att flera elever förbättrar rangen
på sin förklaring under intervjun. Där får de tid och utrymme, och förstår att denna uppgift
kräver ytterligare en dimension än det svar de tidigare givit skriftligt. Jag menar att det är
oundvikligt att undgå att eleverna förstår detta därför att de kommer till intervjusituationen
osäkra på om deras skriftliga förklaring är tillräckligt bra. Bara att en intervju överhuvudtaget
genomförs tror jag medför att eleverna misstänker att deras svar inte är tillfredsställande, att
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ett annorlunda innehåll i deras förklaring är önskvärt. Zetterqvist (1995) menar att en skriftlig,
öppen uppgift endast till en del ger svar som motsvarar elevens uppfattningar om det som
skall förklaras. För djupare och bättre förståelse är intervjuer eller liknande samtal
nödvändigt. Detta styrker ytterligare det faktum att eleverna i min studie på ett positivt sätt
utvecklar sitt resonemang i intervjuerna.

En tredje förväntad svårighet var att korrekt beskriva evolutionär tid. Jag förväntade mig att
eleverna skulle ha svårigheter med detta både skriftligt och muntligt. Skriftligt utelämnar de
allra flesta elever detta helt. Endast tre elever beskriver tid på ett sätt som jag tolkat som
godtagbart. Under intervjuerna framgår det att förståelsen för tidsbegreppet är komplicerat.
Långt ifrån alla elever har klart för sig hur oerhört lång evolutionär tid är. En av eleverna vars
intervjusvar behandlas i resultatet under kategorin inlärning, menar att sköldpaddans
utveckling mot ett sadelformat skal sker under de första 15 levnadsåren medan skalet är mjukt
och formbart. Detta visar att insikt om evolutionär tid inte förekommer hos denna elev.
Efteråt, när de jag intervjuat med hjälp av mig däremot får insikt i innebörden av evolutionär
tid, inser de också att ex. den alternativa idén inlärning inte är förenlig med detta. Resultatet i
min studie bekräftar Wallins (2005) påstående om att avsaknad av insikt om evolutionär tid
kan orsaka ett felaktigt eller ej tillfredsställande svar på uppgiften.

Zetterqvist (1995) menar att elever har svårigheter att föra ett evolutionärt resonemang på
flera organisationsnivåer; ofta görs detta bara på en nivå. Detta upptäcker jag också i mitt
resultat. Ingen elev har i sin skriftliga förklaring med ett resonemang på ex. genetisk nivå.
Detta förekommer bara i vissa intervjuer. I huvudsak så förs det skriftliga resonemanget på
artnivå.

Den femte och sista svårigheten jag på förhand beskrev, var elevens avsaknad av insikt om
inomartsvariationens förekomst. Detta har i studien visat sig vara ett riktigt antagande.
Inomartsvariation är ett avgörande begrepp i ett elevresonemang som uppnår vetenskaplighet.
Det visar både min studie och tidigare studier (Wallin 2005). Avsaknaden av insikt om
inomartsvariation utgjorde en svårighet för eleverna och merparten av dem klarade inte detta i
sitt skriftliga svar. Under intervjun utvecklade flera elever sin förklaring och kom runt detta,
medan vissa inte gjorde det.

4.4 Slutsatser och slutdiskussion

Denna studie har visat att gymnasieelever i stor utsträckning förklarar ett evolutionärt
fenomen med alternativa idéer, istället för med mer vetenskapligt korrekta. Den har också
visat att dessa elever, av olika anledningar som diskuterats, utvecklar sina resonemang i
intervjuer och i vissa fall uppnår en högre grad av vetenskaplighet. Arbetets frågeställningar
var:

- Vilka missuppfattningar i sin helhetsförståelse för evolutionsteorin framkommer vid
arbete med en skriftlig uppgift?

- Klargörs deras förklaringar om evolutionen när de intervjuas och i sådana fall hur?

Den första frågeställningen besvarades i tolkningen och sammanställningen av elevernas
skriftliga förklaringar. De alternativa idéer jag urskiljt förklarar biologisk evolution med
utgångspunkterna behov, inlärning, anpassning och allmän utveckling. Jag upptäckte att det
var svårt att göra en tolkning av elevernas förklaringar enbart utifrån den skriftliga uppgiften.
Genom intervjuerna har jag kunnat utveckla min förståelse för hur elever tänker kring
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evolutionära problem, och hur de utvecklar sina förklaringar i intervjusituationer. Därmed har
jag besvarat min andra frågeställning.

Från den skriftliga förklaringen som eleverna gav i det första momentet av studien, till den de
gav under intervjun, förbättrar flera elever kvalitén på sitt resonemang avsevärt. Flera elever
går från total avsaknad, eller låg vetenskaplighet, till en mycket högre rang under
intervjuerna. Med detta i åtanke vill jag framhäva intervjun som metod för att tillägna sig en
bättre förståelse för vad en elev kan. Det som Zetterqvist (1995) menar, stämmer väl överens
med de erfarenheter jag tillägnat mig under detta arbete. För djupare förståelse för elevers
tankar krävs att intervjuer eller liknande samtal genomförs.

Den svårighet som visade sig vara avgörande för elevförklaringens vetenskaplighet var
insikten om att inomartsvariation förekommer. De elever som under intervjuerna kom fram
till detta, grundade sitt resterande resonemang på detta och uppnådde en högre
vetenskaplighet än tidigare. Begreppen som naturligt verkade följa på inomartsvariation, var
överlevnad, ärftlighet och reproduktion. Begreppet ackumulation verkade inte lika tydligt och
självklart infinna sig i elevförklaringarna, men det förekom i ett fall. Att inomartsvariation
visar sig vara ett nyckelbegrepp i min studie, överensstämmer med slutsatser som dras av
Wallin (2005). Begreppet var avgörande oavsett vilken alternativ idé eleverna hade med sig
inför intervjun. Detta är något jag tycker är viktigt att ta med sig i framtiden. Att vara
medveten om inomartsvariationens betydelse, gör att svårigheter kan förebyggas om det
trycks extra på detta i undervisningen.

Den klart vanligaste alternativa idén i min studie är en behovsdriven evolution. Även många
andra studier med liknande skriftlig uppgift kommer fram till samma slutsats (Wallin 2005;
Olander 2004). Att den behovsdrivna evolutionen visade sig vara så vanligt förekommande i
min studie har jag tidigare i diskussionen förklarat med att den ligger närmast till hands. Med
detta menar jag, liksom Pedersen (1992), att den alternativa idéen behov fungerar som en
”tankemässigt hinder” som försvårar elevens tillägnande av en mer vetenskaplig förklaring.
Om en annan uppgift genomförts, är det möjligt att en annan alternativ idé utgjort det
huvudsakliga ”tankemässiga hindret”. Jag anser det är viktigt att som lärare vara medveten
om de invanda tankemönster som ligger i vägen för tillägnandet av en mer vetenskaplig
förklaring. Medvetenheten om vilka alternativa idéer elever har om biologisk evolution är
viktig för att elevers förklaringar ska ha en möjlighet att uppnå en högre grad av
vetenskaplighet.

Eleverna som deltog i studien läste alla Naturkunskap A och kommer inte att läsa någon
annan kurs med ett naturvetenskapligt innehåll. Den kunskap de visar om biologisk evolution
är den kunskap de kommer ha med sig i livet. Flera elever visade under intervjuerna på en god
insikt och en god vetenskaplighet i sina förklaringar, men lika många gjorde det inte.
Dessutom intervjuades bara åtta elever vilket gör att jag inte kan dra någon slutsats annat än
om dessa elever. Helt klart är att alternativa idéer om evolution förekommer i gymnasieskolan
och att det ett problem för lärare i naturvetenskapliga ämnen och för deras elever. Det visar
både min studie och tidigare studier. (Halldén 1988; Bishop & Anderson 1990; Pedersen
1992; Zetterqvist 1995; Sjöbeck 1995; Landström 1995; Olander 2004; Wallin 2005)
Evolutionsteorin är enligt Olander (2004) en förutsättning för att elever ska kunna tillägna sig
en förståelse för ekologiska samspel. På så vis skulle evolutionsteorins plats i naturkunskapen
motiveras. Den skulle också kunna motiveras med att den är en förutsättning för att förstå den
moderna naturvetenskapliga världsbildens framväxt, som är ett annat kursmål för
naturkunskapen(Skolverket 2006). Det är dock inte någon självklarhet att tolka in
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evolutionsteori i Naturkunskap A, även om jag personligen tycker att det borde vara ett
självklart innehåll. Eleverna som deltagit i min studie, har en lärare som tycker att
evolutionsteorin bör vara en del av naturkunskapen och därför valt att ta med den i sin
undervisning. Ändå uppvisar dessa elever missuppfattningar som inte borde förekomma.
Dessutom har många elever lärare, som väljer att överhuvudtaget inte undervisa om
evolutionsteorin, eftersom det inte uttrycks specifikt i kursplanen för Naturkunskap A.
Antagligen borde dessa elever ha ännu större svårigheter att förklara biologiska fenomen av
den typ som förekommit i min studie än de elever som jag undersökt. Min slutsats för att
åstadkomma bättre och mer vetenskapliga förklaringar för fler elever i gymnasieskolan, är att
ge evolutionsteorin större utrymme i kursplanen för Naturkunskap A, samt att ge denna
undervisning mer tid.
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