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Abstract 
The teaching of evolution has for several years been a subject of discussion in educational 
research, both national and international. There is no doubt that evolution is a difficult subject 
both to teach and to grasp. The understanding of evolution can for example be prevented 
through linguistic aspects, where the term "fitness" is a critical aspect. Based on previous 
research, this study deepens the understanding of the phrase "survival of the fittest". The aim 
of the study is to quantitative try to identify high school students understanding of the phrase 
and if they can link the meaning to concrete examples. Complementary interviews with three 
teachers were conducted in order to investigate whether teachers identify "survival of the 
fittest" as a critical aspect of students learning. The complementary interviews were 
conducted to obtain a more nuanced result. 
  Analysis of the results indicates that pupils' understanding differs depending on which 
courses the students have studied. Only 4% of the students who only study the Swedish 
course ‘naturkunskap 1b’ answer all questions correctly. The corresponding result for students 
who study the first course in biology is 58% and 48% for those who study the second course. 
It also seems like the translation of the phrase is significant for the pupils’ understanding. 
61% of the students who got the phrase translated into “den bäst anpassade överlever" (“the 
best adapted survives") by their teachers could link the phrase to the correct meaning. From 
the teachers' perspective, the phrase is problematic. Two teachers explicitly mention the 
phrase in the interviews, while one teacher generally talks about difficulties in understanding 
natural selection. All teachers describe that students have a lack of understanding of 
reproductive success and in different ways express the problems that it brings. 
 
  



 

 
 

Sammanfattning  
Svårigheten kring att förstå och undervisa i evolution är inget nytt ämne, varken i nationell eller 
internationell forskning. Förståelsen av evolution kan förhindras genom bland annat språkliga 
aspekter, där begreppet ”fitness” är en kritisk aspekt. Utifrån tidigare forskning fokuserar 
studien på frasen ”survival of the fittest” för att med en kvantitativ elevenkät försöka finna svar 
på om gymnasieelever förstår frasen och kan koppla betydelsen till konkreta exempel. 
Komplementära intervjuer med tre lärare genomfördes i syfte att undersöka hur lärare upplever 
”survival of the fittest” kopplat till elevers lärande. De komplementära intervjuerna 
genomfördes för att erhålla ett mer nyanserat resultat. 

 Analys av resultaten indikerar att elevers förståelse skiljer sig åt beroende på vilka kurser 
eleverna läst. Enbart 4% av de elever som endast läst naturkunskap 1b svarar rätt på samtliga 
frågor. Motsvarande siffra för elever som läser biologikurs 1 är 58% och 48% för de som läser 
biologikurs 2. Det verkar även som om översättningen av frasen är betydande för elevernas 
förståelse. 61% av de elever som fått frasen översatt till ”den bäst anpassade överlever” av sina 
lärare kunde koppla frasen till rätt betydelse. Ur lärarnas perspektiv är frasen problematisk. Två 
lärare nämner uttryckligen frasen i intervjuerna, medan en lärare allmänt pratar om svårigheter 
kring förståelse av naturligt urval. Samtliga lärare beskriver att elever har en bristande förståelse 
av reproduktiv framgång och uttrycker på olika sätt den problematik som det för med sig. 
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3 Inledning  
Evolution är ett ämne som kantas av missförstånd och svårigheter i förståelse hos elever. Ett 
tidigare litteraturarbete har gjorts av mig Malin Poulsen Lundberg och Jelena Kenjic (2017) 
för att kartlägga de hinder i evolutionsundervisning som forskning funnit. I det arbetet var 
begreppsförståelse, alternativa idéer, emotionella hinder och läromedels struktur faktorer som 
lyftes fram som ett försvårande av ämnet evolution. Det här arbetet kommer likt det tidigare 
bygga på evolutionsundervisning. Utifrån de hinder som kartlades i tidigare arbete kommer 
denna studie rikta in sig ännu mer på elevers förståelse, specifikt elevers förståelse av frasen 
”survival of the fittest”.  
 
3.1 Syfte  
Studien ämnar undersöka om innebörden i frasen ”survival of the fittest” förstås av elever. 
Studien genomförs med syfte att: 

• Kvantitativt kartlägga om gymnasieelever förstår innebörden i uttrycket ”survival of the 
fittest” och kan koppla betydelsen till konkreta exempel.  

o Undersöka om förståelsen skiljer sig åt beroende på vilka kurser eleven läst. 
• Kvalitativt undersöka hur lärare upplever ”survival of the fittest” kopplat till elevers 

lärande.  
 
3.1.1 Frågeställningar  
För att kunna undersöka förståelsen av frasen formuleras följande specifika frågeställningar för 
studien: 

1. Hur spelar översättningen av ”survival of the fittest” roll för elevers förståelse? 
2. Hur kopplar elever ”survival of the fittest” till konkreta exempel? 
3. Hur stämmer tidigare forskning samt det kvantitativa resultatet från denna studie in 

på vad lärare upplever om elevers förståelse för frasen ”survival of the fittest”? 
Avgränsningar har gjorts för att kunna besvara yrkesrelevanta frågor under gällande 

tidsram. Studien kommer enbart fokusera på svårigheter inom det naturliga urvalet, specifikt 
förståelsen av ”survival of the fittest” samt att den kvantitativa undersökningen riktas enbart till 
gymnasieelever. Som tidigare presenterades finns en del forskning kring elevers uppfattning av 
begreppet sedan tidigare. Nationell forskning med gymnasieelever som forskningsobjekt är 
dock inte lika talrik vilket motiverar studiens syfte. 

 
3.2 Teoretisk bakgrund 
Under mitten av 1800-talet formulerade Charles Darwin tre hypoteser för evolutionens 
processer (Sadava, Hillis, Heller & Berenbaum, 2012). Dessa hypotetiska processer presenterar 
Sadava m.fl. som att Darwin påstod att arter är föränderliga över tid och att alla arter har en 
gemensam förfader. Darwin resonerade dessutom över att växters och djurs 
reproduktionskapacitet borde vara exponentiell och därmed borde populationer växa mot 
oändligheten (Mayr, 2001). Verkligheten tyder dock på att det måste finnas faktorer som 
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påverkar att vissa avkommor överlever medan andra inte gör det (Mayr, 2001). Trots att Darwin 
inte kände till mekanismerna bakom mutationer och arv förstod han vikten av en specifik 
egenskap i en specifik miljö (Sadava m.fl., 2012). Han menade att varje egenskap som ökar 
sannolikheten för avkommans överlevnad och därmed ökar sannolikheten för reproduktion 
kommer att vara viktig för livets utveckling (Mayr, 2001). Skillnaden i vilka individer i en 
population som överlever och fortplantar sig benämnde Darwin som ”naturligt urval” och spelar 
stor roll för livets utveckling (Sadava m.fl., 2012; Mayr, 2001). 

Variation mellan individer är viktig både för artens överlevnad och utveckling (Mayr, 
2001). Förutom de variationer som uppkommer ”naturligt” vid sexuell förökning kan 
variationer uppkomma genom genetiska rekombinationer och mutationer (Sadava m.fl., 2012). 
Hur detta ter sig; hur sekvenserna i DNA-molekylerna ligger samt vilka mutationer som sker 
och var de sker påpekar Mayr vara slumpmässiga företeelser. En individ kan således inte välja 
att vara mer eller mindre anpassad. En individ vars DNA ger individen en specifik fenotyp som 
bidrar till överlevnad kommer i större utsträckning producera fler avkommor än mindre 
anpassade individer, denna del är dock inte slumpmässig (Mayr, 2001).    

”Survival of the fittest” är en fras som sammanfattar det naturliga urvalet och i 
vetenskapen syftar ordet ”fitness” till den reproduktiva framgången hos en organism med en 
speciell egenskap (Gregory, 2009). Sadava m.fl. (2012) beskriver “fitness” som: “The 
reproductive contribution of a phenotype to subsequent generations relative to the contributions 
of other phenotypes is called its fitness.” (s.438).  
 
3.3 Didaktisk bakgrund 
Evolutionsundervisningen fick en plats i svensk biologiundervisning vid införandet av 
läroplanen 1969 och har sedan dess fått allt mer betydande roll i undervisningen (Hultén, 2012; 
Skolöverstyrelsen, 1969). Evolutionsteorin återfinns i det centrala innehållet i Biologi 1 i 
dagens läroplan (GY11) och framhäver vikten av att elever som läser kursen skall ha en god 
förståelse för evolution. I det centrala innehållet i Biologi 1 finns följande kopplat till evolution: 

- ”Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst och utveckling.” 
- ”Evolutionens mekanismer, till exempel naturligt urval och sexuell selektion 
samt deras betydelse för artbildning.” 
- ”Organismers beteende samt beteendets betydelse för överlevnad och 
reproduktiv framgång.” 
-  ”Släktträd och principer för indelning av organismvärlden. Organismernas 
huvudgrupper och evolutionära historia.” 
- ”Biologins idéhistoria med tyngdpunkt på evolutionen.” 
- ”Simulering av evolutionära mekanismer, till exempel naturligt urval.” 
(Skolverket, 2011a, s.3). 
I det centrala innehållet från Skolverket (2011a) framgår det att under kursen Biologi 2 

skall förståelsen fördjupas och kunna appliceras på mer konkreta processer och organismer. 
Kurserna i biologi är så kallade programgemensamma ämnen, vilket innebär att kurserna ingår 
som obligatoriska för elever som läser det naturvetenskapliga programmet (Skolverket, 2011b).  

Elever som läser andra program och som inte aktivt valt att lägga till biologi som kurs 
behandlar evolution i kursen naturkunskap 1b (Skolverket, 2011c). Övrig evolution behandlas 
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i naturkunskap 2, men detta är en valfri fortsättningskurs (Skolverket, 2011c). Det centrala 
innehållet skiljer sig från biologi 1, i naturkunskap 1b som läses bland annat av samhällselever 
finns följande centralt innehåll kopplat till evolution: 

- ”Evolutionära aspekter och etiska perspektiv på bioteknikens möjligheter och 
konsekvenser för mänsklighetens utveckling och för biologisk mångfald. Cellen och 
livets minsta delar som utgångspunkt för diskussioner om till exempel genteknik och 
andra aktuella forskningsområden.” (Skolverket, 2011b, s.132). 

Evolution är en viktig och avgörande del inom biologin, men evolutionsundervisningen är 
svår att greppa. Redan 1990 skrev Bishop och Anderson att: 

 
“the concepts of evolution by natural selection are far more difficult for students to grasp 

than most biologists imagine.” (Bishop & Anderson, 1990, s.156). 
 
Citatet påvisar svårigheten att utbilda och utbildas i ämnet. För att förstå ämnet biologi på djupet 
så krävs det goda evolutionskunskaper (Petersson, 2012). Det är upp till ansvarig lärare att 
avgöra hur undervisningen läggs upp och hur stor del av undervisningen respektive del får 
(Ekborg m.fl., 2012). Ekborg poängterar dock att läraren alltid skall förhålla sig till det centrala 
innehållet samt de kunskapskrav som finns fastställda för kursen. 

 
3.3.1 Ämnesdidaktik  
En betydelsefull och relevant del i elevers lärande är att läraren sammanfogar sina 
ämneskunskaper och pedagogiska kunskaper. Det är denna sammanfogning som Sjøberg 
(2010) definierar som ämnesdidaktik. Att detta sker är inte bara viktigt för elevernas lärande, 
utan också för att läraren skall känna sig trygg i sin yrkesroll och kunna utveckla sin 
yrkeskompetens (Sjøberg, 2010).  
 Frågorna vad, varför och hur ställs frekvent inom ämnesdidaktiken (Brante, 2016). 
Frågan ”vad?” presenterar Brante som det stoff som skall ingå i undervisningen. Läraren måste 
avväga vilka kunskaper som elever behöver för att förstå olika processer (Sjøberg, 2010). 
Varför läraren väljer att lära ut just dessa kunskaper är det Sjøberg skriver att frågan ”varför” 
omfattar. Han fortsätter med att konstatera att läraren bör kunna motivera den valda information 
som lärs ut. Den slutligliga frågan ”hur” handlar om hur undervisningen skall läggas upp och 
läraren måste själv avgöra vilken metod som fungerar bäst för just dennes elever (Skolverket, 
2019a). Ibland läggs den fjärde frågan ”för vem?” till och syftar till att läraren måste vara 
medveten om vilka elever som undervisningen riktas till, både språk- och kunskapsmässigt 
(Sjøberg, 2010). 
 
3.4 Tidigare forskning 
Forskare har kartlagt ett flertal hinder inom evolutionsundervisningen som elever måste ta sig 
förbi för att kunna uppfatta evolutionsteorin på ett korrekt sätt. Emotionella perspektiv, 
läromedels upplägg, alternativa idéer samt språkliga barriärer är en del av de hinder som finns. 
Perspektiven utger tillsammans intressant kunskap värd att undersöka djupare inför framtida 
val av upplägg för undervisning kring evolution.  
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3.4.1 Emotionella perspektiv 
Som tidigare påpekats är evolutionsteorin av stor vikt inom biologiundervisningen och kunskap 
kring evolutionen krävs för att få en djupare förståelse av ämnet (Petersson, 2012). Elevers 
emotionella aspekter kan exempelvis bero på religiösa övertygelser och leder till svårigheter att 
förstå och acceptera evolutionsteorin (Schilders, Sloep, Peled & Boersma, 2009). 

 I en holländsk studie från 2009 visades det att elever förhöll sig olika till 
evolutionsteorin beroende på vilken världsåskådning de hade (Schilders m.fl., 2009). Studien 
presenterade att en del elever ansåg att kunskaperna kring evolutionsteorin konkurrerade med 
deras rådande världsbild, medan andra förhöll sig passivt till de nya kunskaperna och några lät 
bli att lyssna. Det passiva förhållningssättet beskrevs som ”att lära till vilket prov som helst” 
(Schilders m.fl., 2009). Författarna menade att kontroversen mellan religion och evolutionslära 
är problematisk och att eleverna inte skall känna sig påtvingade tron på evolution. De menar att 
läraren bör belysa att eleverna är fria att ha vilken världsuppfattning de vill och att undervisning 
kring olika världsbilder bör utföras. (Schilders m.fl., 2009). I en annan studie gjord av Cleaves 
och Toplis (2007) drogs slutsatsen att elevernas förmåga att ta till evolutionsteorin är helt 
beroende av hur undervisningen ter sig. I denna studie motsattes tanken om att undervisa om 
olika världsbilder med motivering att det lätt blir rörigt för elever. Undervisning kring olika 
världsbilder riskerar att öka risken att elever använder alternativa idéer för att förklara 
evolutionen (Cleaves & Toplis, 2007). 

 
3.4.2 Läromedels upplägg 
Hur läroböckerna presenterar evolutionen kan vara ett hinder i lärandet. Nehm m.fl. (2008) 
analyserade tre amerikanska läroböcker och visade att upplägget skiljer markant. Resultatet 
Nehms m.fl. studie visade dock att läroböckers upplägg ofta är sådant att de behandlar evolution 
som ett enskilt moment och separeras från övriga moment. Det är även ett faktum att läromedel 
i Sverige inte kvalitetsgranskas på statlig nivå och att läraren själv måste avgöra ett läromedels 
lämplighet (Skolverket, 2015). Ferlin (2014) granskade svenska läroböcker och upptäckte bland 
annat en ökning av mängden illustrationer och minskning av ren artkunskap. Konsekvenserna 
av detta verkar vara ökade svårigheter i att förstå komplexa sammanhang. Ferlin (2014) påpekar 
även att elevers alternativa idéer ofta skiljer sig från den kunskap som läromedel presenterar, 
det riskerar att minska inlärningen för elever eftersom innehållet upplevs som obegripligt. En 
lösning på det här diskuterar Ferlin kunna vara att skriva läromedel utifrån befintlig forskning 
för att utmana elevens föreställningar.  
 
3.4.3 Alternativa idéer  
Redan innan elever lär sig om evolutionsteorin i biologikurserna så har de tankar och idéer på 
vad det är och hur det fungerar. Dessa idéer stämmer inte nödvändigtvis överens med den 
vetenskapliga definitionen och Wallin (2004) benämner dessa som ”alternativa”. Wallin 
påpekar att dessa idéer bör synliggöras tidigt i undervisningen för att aktivt kunna arbeta med 
att förändra dem. Alternativa idéer visas även i en undersökning från 1998 utförd av Ferrari och 
Chi där 40 elever fick svara på konstruerade problem. Eleverna hade ingen högre utbildning 
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inom evolution i deras studie. Totalt samlades 211 svar in men endast 78 av dessa svar var 
grundade på vetenskap. Resterande 133 stycken baserades på alternativa idéer (Ferrari & Chi, 
1998). Sjøberg (2010) presenterar det Lamarckistiska synsättet som en vanligt förekommande 
alternativ idé. Synsättet är kopplat till tanken om att förvärvade egenskaper ärvs. Elever med 
detta synsätt riskerar att blockera inlärningen av evolutionsteorin om det inte uppmärksammas 
och diskuteras (Settlage, 1994). 

Ytterligare en alternativ idé är elevers syn på mutationer och som kan kopplas till 
evolutionens slumpmässighet och icke-slumpmässighet som beskrivs i den teoretiska 
bakgrunden (Wallin, 2004). Wallin menar att elever ser ofta mutationer som en vardaglig 
process eller som en process som skall ske, likt puberteten. Konsekvenserna av det menar 
Wallin vara att elever missar det slumpmässiga perspektivet på evolution. Missen av de 
slumpmässiga mutationerna och att evolutionen därmed skulle ha ett mål är enligt Sinatra, Brem 
och Evans (2008) en teleologisk förklaringsmodell. Denna teleologiska förklaring är en av 
många vanliga syner på evolutionsteorin och läraren måste aktivt vägleda eleverna till en 
vetenskaplig förklaringsmodell (Sinatra m.fl., 2008). Problematiken med teleologiska 
förklaringar presenteras även av Olander (2009) som poängterar att elever kan spekulera i 
varför evolutionen givit eller icke givit oss somliga egenskaper. Olander och Wallin menar att 
denna syn kan uppkomma om läraren inte uppmärksammar variationen mellan individer inom 
en population tillräckligt väl. Eleverna verkar då tänka att det är individen som driver 
evolutionen (Wallin, 2004). 

Förmågan att kunna tolka, lagra och använda kunskaper inom naturligt urval är 
ytterligare en svårighet inom evolutionsundervisningen. Settlage (1994) påvisade i en studie att 
högstadieelever saknar den kognitiva förmågan som krävs för att kunna förstå hur naturligt 
urval kopplas till evolution. De framhäver trots denna slutsats vikten av att introducera 
evolution tidigt i undervisningen för att vänja eleverna med ett vetenskapligt tänkande. Bizzo 
(1994) menar dock att misslyckandet i att lära ut evolutionsteorin till elever främst beror på att 
eleverna redan har alternativa idéer och missuppfattar den nya kunskapen.  
 
3.4.4 Språkliga barriärer  
För att lära sig ett ämne så krävs det förståelse för det språk som används inom ämnet (Newton, 
Driver & Osborne, 1999). Det innebär att inom evolutionsläran krävs det kunskap i det 
naturvetenskapliga språket annars kan inte eleven förstå eller förklara naturvenskapliga 
processer såsom evolution. Mellan elever och lärare samt elever och lärobok förekommer en 
språklig barriär. Detta innebär bland annat att ord och begrepp som eleven stöter på och har en 
förståelse för i vardagsspråket kan skilja sig åt från den naturvetenskapliga betydelsen (Olander, 
2010). ”Anpassning” är ett begrepp som ofta skapar svårigheter i undervisningen (Bizzo, 1994). 
Det är ett exempel på när naturvetenskapligt språk skiljer sig från det vardagliga och får därmed 
olika innebörd beroende på kontext (Sinatra m.fl., 2008). För att elever skall lära sig ett 
naturvetenskapligt språk krävs det aktivt deltagande från eleven men även att läraren ger 
utrymme i undervisningen för att eleven skall få träna sitt naturvetenskapliga språk (Newton 
m.fl., 1999).  

Anderson, Fisher och Norman (2002), Bishop och Anderson (1990), Ferrari och Chi 
(1998), Gregory (2009) samt Wallin (2004) är några av de forskare som nämner 
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begreppsförståelse som ett hinder i evolutionsundervisningen. Samtliga nämner problematiken 
som ligger i att ord och begrepp som används i det naturvetenskapliga språket ofta även används 
i det vardagliga, men då med en annan betydelse. Nilsson (2012) beskriver att det finns även 
forskning som visar att lärare separerar olika delar inom evolutionsundervisningen beroende på 
vad undervisningen syftar till. I studien som Nilsson presenterar visades det att undervisningen 
kunde skilja sig mellan orientering i evolution och begreppsförståelse inom ämnet. 
Begreppsförståelse verkade rikta sig till att lära ut hur evolutionen skett medan orientering 
syftade till att lära elever att evolution faktiskt har skett (Nilsson, 2012). Begreppsförståelse är 
komplex men krävs för att förstå evolutionsteorin (Bishop m.fl., 1990; Gregory, 2009).  
 
3.4.4.1 Begreppet ”fitness” 

”Fitness” presenteras av Gregory (2009) som ett begrepp som ofta missförstås och leder till 
missuppfattningar. Ordet används i den kända frasen ”survival of the fittest” och har ofta 
översatts till ”den starkes överlevnad” i svenska språket (Wallin, 2014). Den svenska 
översättningen skapar missförstånd och tolkas lätt som att det är individens fysiska tillstånd 
som driver hur ”fit” en individ är snarare än reproduktiv framgång (Wallin 2004; Gregory, 
2009). 

Bishop m.fl. (1990) menar att svårigheten kring begreppet ligger i att reproduktiv 
framgång inte introduceras tillräckligt väl och att elever därmed har svårt att koppla ihop 
sammanhanget. Det är även viktigt att påpeka att det handlar om att vara ”bäst lämpad för en 
specifik miljö” snarare än ”bäst fysiskt lämpad” (Gregory, 2009). I en studie från 2002 
undersöktes det hur elever uppfattar naturligt urval och begreppet ”fitness” användes som 
kritisk aspekt (Anderson m.fl., 2002). Studien genomfördes genom att elever delades in i fyra 
grupper där respektive grupp analyserade en välkänd evolutionär historia. Studien visade att 
61% av deltagarna presenterade ”fitness” i form av fysisk framgång (Anderson m.fl., 2002). 
Elever verkar dessutom ha en tendens att väga individens överlevnad tungt men missar den 
reproduktiva fördelen i att överleva (Gregory, 2009). Eleverna missar därmed varför 
överlevnaden är evolutionärt viktig. De egenskaperna som gör att individen överlever och ökar 
chansen till reproduktion förs inte vidare om individen inte fortplantar sig (Ferrari & Chi 1998; 
Gregory, 2009). 
 

4 Metod 
I den här studien används både en kvalitativ och en kvantitativ metod för att finna svar på 
frågeställningarna. Kombinationen mellan kvantitativa och kvalitativa metoder i en 
undersökning innebär att en metods brister kan vägas upp av den andra metodens styrkor 
Johnson, Onwuegbuzie & Turner, 2007). Undersökningar med en kombination av metoderna 
kallas ”mixed methods”-studier och skapar förutsättningar för ett resultat med både djup och 
bredd (Johnson m.fl., 2007). Den variant av mixed methods som används är the triangulation 
design vilken innebär att olika men komplementära data samlas genom de olika metoderna. 
(Creswell & Piano Clark, 2007).  
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4.1 Kvantitativ metod 
En kvantitativ metod möjliggör för en stor mängd svarsdata och innebär att svar på 
frågeställningen analyseras statistiskt (Barmark & Djurfeldt, 2015). Barmark och Djurfeldt 
beskriver att en enkät kräver ett formulerande av frågor med begränsande svarsmöjligheter, 
vilket begränsar den information som kan fås i undersökningen. Svarsalternativen måste 
anpassas efter frågorna och eftertanke krävs för att respondentens åsikter, tankar eller 
uppfattningar skall bli representerade (Barmark & Djurfeldt, 2015).  

 Enkäten utformades på internetbaserade Google formulär och bestod av åtta frågor. 
Sju frågor var flervalsfrågor och ingen fritext kunde lämnas in. Fråga 3 hade svarsalternativ i 
en linjär skala från ”inte alls säker” till ”mycket säker”. En fråga av den typen innebär dock 
att den svarandes personliga tolkning av ”säkerhet” blir betydande och kan därmed påverka 
frågans säkerhet (Barmark & Djurfeldt, 2015). För att undvika att eleverna valde ett 
mellanting i resterande frågor fanns fyra alternativ och inget ”lagom”-alternativ. Det här är ett 
sätt att tvinga deltagarna att ta ställning i frågan (Barmark & Djurfeldt, 2015). Frågorna 
baserades på de slutsatser som tidigare forskning dragit kring elevers svårigheter inom ämnet. 
Frågorna var:  

1. Kryssa i de kurser du har genomfört eller läser just nu (flera alternativ möjliga): 
2. Vad tycker du är svårast med att förstå evolution? 
3. Hur säker känner du dig på innebörden av "survival of the fittest"? 
4. "Survival of the fittest" syftar främst till: 
5. Vilket av följande lejon skulle du säga ha högst fitness?  
6. Giraffernas långa hals beror på: 
7. En individ med hög fitness som inte fortplantar sig är: 
8. Mina lärare har oftast översatt "survival of the fittest" till: 
Fråga 1 och 3 ställdes enbart för att kunna kategorisera svaren efter lästa kurser samt 

upplevd kunskap i analysen. Fråga 2 är ursprungligen från ett tidigare examensarbete skriven 
av Anton Sjölund Jurado (2016) och syftade till att kunna urskilja eventuella oklarheter i 
svaren. Fråga 4 och 5 är baserade på Wallin (2004) och Gregory (2009) slutsats kring elevers 
svårigheter att tolka frasen. Fråga 5 är dessutom inspirerad av Nationellt resurscentrum för 
biologi och bioteknik (2018). Vad giraffens långa hals beror på (fråga 6) ställdes eftersom 
Sjøberg (2010) använder exemplet för att påvisa alternativa uppfattningar hos elever. Det var 
av intresse att undersöka om elever med ett Lamarckistiskt synsätt hade rätt tolkning av frasen 
”survival of the fittest”. Fråga 7 grundades på Ferrari och Chi (1998), Wallin (2004) och 
Gregory (2009) som uttryckte att en individ som inte fortplantar sig inte för sina gener vidare. 
Fråga 8 ställdes av intresse om förståelsen skiljde sig beroende på vilken fras läraren använde 
sig av.  

Urvalet till enkäten är icke-slumpmässigt och ett bekvämligheturval. Det innebär att alla 
inte har samma möjlighet att komma med försöksgruppen, i detta fall var endast elever som läst 
eller läser naturkunskap 1b, biologi 1 eller biologi 2 av intresse. Totalt deltog 69 stycken elever 
i studien. Bekvämlighetsurval innebär dessutom att individer som är lätta att få tag i tillfrågas. 
I denna studie fanns etablerad kontakt med klassernas lärare och därmed enkel tillgång till 
eleverna.   
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4.2 Kvalitativ metod 
En kvalitativ metod kan med fördel användas för att åskådliggöra en individs känslor, 
uppfattningar eller erfarenheter (Dalen, 2015). Insamlandet av kvantitativa data ledde till 
ytterligare en fråga; upplever lärarna ”survival of the fittest” som en kritisk aspekt i 
undervisningen? Frågans syfte var att mer nyanserat kunna besvara frågan kring elevers 
förståelse av frasen. Kvale och Brinkmann (2014) skriver: ”Om man vill veta hur människor 
uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata med dem?” (s.15) vilket tyder på fördelen av 
intervjuer för att kunna belysa en individs uppfattning kring något.  

För att en intervju i största mån skall spegla respondentens uppfattning är det viktigt att 
intervjuaren är medveten om vilka uppfattningar eller åsikter denne har kring ämnet (Dalen, 
2015). Dalen menar att den kunskap som fås fram genom intervjun består främst av 
respondentens verbala svar men även på hur forskaren tolkar svaren. Medvetenhet kring sina 
åsikter och uppfattningar bidrar till att forskaren är mer kritisk i tolkningen av respondentens 
svar och ger bättre förutsättningar till teoriutveckling (Dalen, 2015). Den kvalitativa metoden 
syftade till att undersöka hur lärarna uppfattar frasen kopplat till elevers lärande. Cleaves och 
Toplis (2007) menar att elevers uppfattning av evolutionsteorin är helt beroende på hur 
undervisningen ter sig. För att undervisningen skall te sig på ett särskilt sätt behöver lärare vara 
medvetna kring vilka kritiska aspekter som är vanliga hos elever (Olander, 2009). Kritiska 
aspekter syftar till de delar som eleverna måste kunna för att förstå ett undervisningsmoment, 
de delar som är kritiska för lärandet (Olander & Holmqvist-Olander, 2013). De kvalitativa 
intervjuerna gjordes därmed för att undersöka om lärare – likt forskningen – ser frasen som en 
kritisk aspekt i lärandet samt om de likt Ferrari och Chi (1998) och Gregory (2009) upplever 
att elever missar reproduktionsaspekten.  
 
4.3 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
För att ett resultat skall anses trovärdigt krävs både reliabilitet och validitet (Barmark & 
Djurfeldt, 2015). Reliabilitet innebär att slumpen minimeras (Klapp, 2015). Resultat på de 
undersökningar som genomförs skall inte vara beroende av vilken forskare som utför dem 
(Gustafsson, Cliffordson & Ericson, 2014; Klapp, 2015). Det betyder att en annan forskare skall 
kunna genomföra undersökningarna i studien och erhålla samma resultat (Klapp, 2015). Genom 
användandet av ”mix methods” fås resultat från olika håll och kombinationen av dessa kan öka 
reliabiliteten (Jick, 1979). Enkäten grundas på tidigare forskning och finns som bilaga till denna 
studie, lika så presenteras de frågor som ställts under intervjuerna under ”genomförande”. 
Vilken forskare som utför den kvantitativa undersökningen bör således inte påverka resultatet, 
däremot kan resultatet förändras vid annat urval. Den kvalitativa undersökningen genomfördes 
med en semistrukturerad intervjumall vilken minskar reliabiliteten eftersom olika forskare kan 
ställa olika följdfrågor (Dalen, 2015). 

Med validitet menas att det som undersökts är det som faktiskt skall undersökas, det vill 
säga att frågorna är befogade gentemot syftet (Klapp, 2015). Gustafsson m.fl. (2014) skriver 
”Reliabilitet är en nödvändig förutsättning för validitet, men hög reliabilitet garanterar inte hög 
validitet” (s.111). Validiteten i studiens kvantitativa del är begränsad. Begränsningen beror dels 
på missvisande frågor och svarsalternativ, dels på urvalet. Vidare diskussion kring det här sker 



 

11 
  

i diskussionen. Intervjuerna belyser lärarnas uppfattningar kring elevers lärande. Med det inte 
sagt att deras upplevelser är en objektiv sanning, utan endast en upplevd utsaga.  

Generaliserbarhet innebär att resultatet inte är unikt för deltagarna, utan att det går att 
appliceras på andra i en population. För att ett resultat i en kvantitativ undersökning skall vara 
generaliserbart krävs det ett slumpmässigt urval (Barmark & Djurfeldt, 2015). Urvalet är som 
tidigare nämnts ett bekvämlighetsurval med 69 stycken deltagare i kvantitativ undersökning. 
Antalet deltagare är förhållandevis litet och tre klasser i hela Sverige kan inte antas representera 
resterande elever i landet. Dalen (2015) beskriver även vikten av ett representativ urval vid 
intervjuer. Urvalet i den kvalitativa studien är precis som i den kvantitativa ett 
bekvämlighetsurval men samtliga lärare är behöriga i biologi och har undervisningserfarenhet.  

 
4.3.1 Forskningsetiska principer  
För att undersökningen skall kännas respektfull och etisk korrekt har forskningsetiska principer 
från Vetenskapsrådet (2002) följts genom hela undersökningen. Dessa är: 

1. Informationskravet 
Deltagarna i enkätundersökningen och intervjuerna känner till syftet med undersökningen. 
Deltagarna är anonyma och den information som presenteras i rapporten kan inte användas för 
att bakåtspåra personer eller skolor. Deltagare har rätt att dra tillbaka sin medverkan under hela 
arbetsprocessen. 

2. Samtyckeskravet  
Deltagarna väljer själva att delta i respektive undersökning. Samtliga deltagare är äldre än 15 
år och därmed krävs inte samtycke från vårdnadshavare. Frågorna i undersökningarna är 
frivilliga att svara på i sin helhet eller enstaka frågor. 

3. Konfidentialitetskravet  
Endast författaren känner till namn på specifika elever eller lärare som deltagit i 
undersökningen. Endast personer delaktiga i studien känner till vilka skolor som involverats i 
undersökningen.  

4. Nyttjandekravet 
Uppgifter som samlas under enkätundersökningen samt intervjuerna kommer enbart användas 
i denna studie. När arbetet är slutfört och godkänt kommer uppgifter gallras.   
 
4.4 Genomförande  
I den här delen kommer genomförandet av båda undersökningarna och analysmetoden 
beskrivas. Enkätfrågorna presenterades tidigare i metoden och den använda enkäten finns som 
bilaga.  
 
4.4.1 Insamling av enkätdata 
Den kvantitativa undersökningen genomfördes på två olika gymnasieskolor i Västsverige. 
Totalt går runt 1000 elever på respektive skola och båda skolorna erbjuder ett stort urval av 
program. På skola A skedde datainsamlingen på elever som läser minst första kursen i biologi. 
På skola B läser deltagarna enbart kursen naturkunskap 1b. För att öka deltagandet utfördes 
enkäten på skola A under lektionstid där jag personligen var närvarande. Samtliga svarade 
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vilket var 24 respektive 21 elever. Inga elever i naturkunskap fanns tillgängliga för att delta i 
enkäten på skola A. En lärare kontaktades därmed på skola B som mejlade enkäten under 
kvällstid till samtliga elever på programmet dagen innan påsklovet. Totalt sändes enkäten ut till 
ca 160 elever men endast 24 svarade.  
 
4.4.1.1 Skolverkets officiella statistik om gymnasieskolor 

Skolverkets databas, SiRiS, används för att söka statistik gällande kursbetyg, provresultat på 
nationella prov samt relationen mellan prov- och kursbetyg i matematik, engelska och svenska 
(Skolverket, 2019b). Statistiken kan redovisas på skolenhetsnivå och visar dessutom hur stor 
andel av eleverna som får en högskoleförberedande examen i slutet av gymnasiet samt andelen 
godkända i respektive gymnasiegemensam kurs (Skolverket, 2019b). För en 
högskoleförberedande examen krävs det att eleverna slutför ett högskoleförberedande program 
på minst 2500 kurspoäng varav 2250 kurspoäng måste vara godkända (Skolverket, 2019c). Det 
krävs vidare godkänt betyg i svenska 1 eller svenska som andraspråk, engelska 5, matematik 1 
och ett godkänt gymnasiearbete (Skolverket, 2019c). I rapporterna från SiRiS redovisas även 
genomsnittliga betygspoäng för elever med examen (Skolverket, 2019b). Kurser i biologi är 
inte gymnasiegemensamma kurser och visas därmed inte i rapporten (Skolverket, 2011c).   

4.4.1.1.1 SiRiS statistik på delaktiga skolor 
De elever som deltog i enkäten är fortfarande aktiva elever i respektive skola. Det är därmed 
inte deras poäng eller resultat som redovisas i rapporterna. Poängen kan trots detta ge en 
indikation på vad som är normalt för skolan och betydande skillnader mellan skolenheter kan 
belysas. Observera att procentsiffrorna är avrundade till närmsta heltal för att förhindra 
bakåtspårning på denna del. Avrundningen har ansetts inte påverka helhetsbilden. Data är 
hämtad från Skolverkets databas SiRiS och för att bibehålla anonymiteten ges ingen mer exakt 
referens.   

På skola A deltog elever som läser minst kurs 1 i biologi. Rapporten från SiRiS visar att 
det i genomsnitt var 93% av eleverna år 2014–2018 som gick ut med en högskoleförberedande 
examen från skolans högskoleförberedande program. Genomsnittliga betygspoäng för elever 
med examen var 14,2 poäng av maximalt 22,5 poäng. 

På skola B deltog elever som läser naturkunskap 1b. Rapporten visar att det i genomsnitt 
var 92% av eleverna 2014–2018 som fick en högskoleförberedande examen från skolans 
högskoleförberedande program. Genomsnittliga betygspoängen för elever med examen låg på 
14,4 poäng av maximalt 22,5 poäng.  
 
4.4.1.2 Hantering av data och statistisk signifikans 
Data från enkäten korstabellanalyserades med hjälp av statistikprogrammet SPSS för att 
undersöka sambandet mellan variabler. Insamlade data var nominal och fick därmed kodas om 
till värden. Kodningen görs för att tillhandahålla en lättöverskådlig tabell (Barmark & Djurfeldt, 
2015). 

Vid analys av nominala data är sambandsanalys sällan givande eftersom procentuella 
skillnader enkelt kan jämföras direkt i tabellen (Barmark & Djurfeldt, 2015).  Vad som däremot 
brukar vara av intresse menar Barmark och Djurfeldt vara om sambandet är signifikant eller 
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inte. Författarna förklarar statistisk signifikans som ett sätt att undersöka om variablerna har ett 
samband mellan sig och kan vid nominala data testas med hjälp av chi-två-test. För att data 
skall vara aktuellt att chitvå-testas skall undersökningen dock ha ett slumpmässigt urval 
(Barmark & Djurfeldt, 2015). 
 
4.4.2 Intervjuer 
Efter insamlandet av kvalitativa data intervjuades tre stycken lärare. Lärarna har ingen koppling 
till eleverna som deltog i enkäten. Lärare 1 är behörig utbildad gymnasielärare i biologi och 
naturkunskap verksam på gymnasieskola. Läraren har 8 års erfarenhet av undervisning totalt. 
Lärare 2 är behörig utbildad gymnasielärare i biologi, kemi och fysik verksam på grundskolan. 
Läraren har 15 års erfarenhet av undervisning totalt. Lärare 3 är behörig utbildad 
grundskolelärare i biologi och matematik verksam på grundskola. Läraren har 3 års erfarenhet 
totalt.  

För att undvika att ställa ledande frågor till ”survival of the fittest” som en kritisk aspekt 
ställdes generella och öppna frågor med en semistrukturerad intervjumall. Semistrukturerade 
intervjuer möjliggör för spontana frågor som känns relevanta för respektive intervju och består 
av några huvudfrågor som kan fördjupas genom följdfrågor (Dalen, 2015). Nackdelen med 
semistrukturerade intervjuer är dock att reliabiliteten minskar då olika forskare kan ställa olika 
frågor (Dalen, 2015). Respektive intervju tog cirka 10 minuter och bestod av följande 
huvudfrågor:  

Allmänna frågor 
1. Hur länge har du arbetat som behörig lärare?  
2. På vilket stadie arbetar du? 

Generellt om evolution 
3. Vad anser du vara viktigast inom evolutionsundervisningen?  
4. Vad har du upplevt att elever har svårt att förstå inom evolutionsundervisningen? 

Konkret om naturligt urval 
5. Hur upplever du att elever förstår vikten reproduktiv framgång kopplat till evolution?  
6. Forskning visar att elever ofta kopplar ”fitness” till fysisk förmåga snarare än 

reproduktiv förmåga. Har du upplevt det? Håller du med eller har du en annan 
uppfattning?  
 

4.4.2.1 Hantering av intervjuer 

Intervjuerna spelades in och transkriberades efter att samtliga var genomförda. Sortering av de 
transkriberade intervjuerna gjordes för att sortera ut de delar som inte var relevanta för denna 
studie. Relevant var det som kunde anknytas till ”survival of the fittest” och elevers förståelse 
av frasen. Nästa steg i analysen var kategorisering av svaren som skedde utifrån olika teman, 
så kallad tematisering. Tematisering bygger på att de frågor som ställts under intervjun kan 
kategoriseras som olika ämnesområden (Dalen, 2015). Tematiseringen gav en samling citat där 
vissa citat fångade upp flera av de väsentliga frågor som ställts i intervjun. Eftersom endast tre 
personer intervjuades och relativt korta intervjuer så var det enkelt att jämför hur samtliga 
respondenter svarat på respektive tema och belysa skillnader samt likheter.  
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5 Resultat  
5.1 Hur förstår elever innebörden av ”survival of the fittest”?  
69 stycken elever svarade på enkäten. Av dessa läser 24 elever naturkunskap 1b, 24 stycken 
läser biologikurs 1 och 21 elever läser biologikurs 2. Ingen elev angav att de läst eller läser 
biokemi och samtliga har angett att de läst NO på grundskolan. Inga elever har läst 
naturkunskap 1b i kombination med en kurs i biologi och samtliga av dem som läser biologi 2 
har läst biologi 1.  

Eleverna som deltog i enkäten fick besvara en fråga angående vilken översättning av 
frasen som de var vana att använda i skolsammanhang (Figur 1). Resultatet visar att 
översättning ”den mest anpassade” var mest förekommande med 67% av svaren. Det näst 
vanligaste var ”den starkaste överlever” med 23%.  

 
Figur 1 Cirkeldiagrammet visar andelen elever vars lärare oftast översatt "survival of the fittest" till 

Av de 46 elever som uppgett att deras lärare oftast använde översättningen ”den bäst 
anpassade överlever” har 28 stycken svarat rätt på fråga 4 om vad ”survival of the fittest” 
innebär, motsvarande 61% (tabell 1).  Av de elever som uppgett att läraren använt sig av 
uttrycket ”den starkaste överlever” har 25% angett korrekt svar på fråga 4. Endast två elever 
svarade att lärarna oftast använder den engelska frasen, båda har svarat felaktigt på fråga 4. En 
av dessa två elever har vidare angett att denne inte tror på evolutionsteorin och har svarat 
inkorrekt på samtliga frågor.  

23%

67%

3%
7%

8. Mina lärare har oftast översatt "survival of the fittest" 
till:

Den starkaste överlever.

Den bäst anpassade överlever.

De har använt frasen "survival of the
fittest".

Annat

Tabell 1. 
Tabellen visar korstabulering 
mellan frågorna: 4. "Survival of 
the fittest" syftar främst till: och 8. 
Mina lärare har oftast översatt 
"survival of the fittest" till: 

 

Totalt 

Den 
starkaste 
överlever 

Den bäst 
anpassade 
överlever. Annat 

De har använt 
frasen "survival 

of the fittest" 
 Individens fysiska 

tillstånd i en viss miljö 
7 9 2 2 20 

Individens förmåga att 
överleva och fortplanta 
sig i en viss miljö 

4 28 
 

2 0 34 
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Totalt svarade 49% av de tillfrågade rätt på fråga 4 om vad ”survival of the fittest” innebär 

(figur 2). 22% svarade att frasen syftade till att konkurrera ut andra arter och 29% svarade att 
det handlade om individens överlevnad (se bilaga 1 för specifika svarsalternativ). Resterande 
svarade att det syftar till individens fysiska tillstånd i en viss miljö.  

 

 
 
Figur 2 Cirkeldiagrammet visar andelen elever som svarat de olika svarsalternativen på fråga 4 om vad "survival of the 
fittest" syftar till. 

Korstabulering visar att 82% av dem som svarat korrekt på innebörden av frasen (fråga 
4) även har förklarat giraffens hals med hjälp av darwinistisk evolutionsteori (fråga 6) (tabell 
2). Totalt har 48% använt sig av Darwins teori för att förklara giraffens långa hals medan 15% 
använder Lammarcks förklaring. Resterande 38% menar att det är en kombination mellan de 
två teorierna.  

 

 
I korstabulering mellan innebörden av ”survival of the fittest” (fråga 4) och vilket lejon 

som har högst fitness (fråga 5) ges ett liknande resultat som ovan (tabell 2). 82% av dem som 
givit korrekt beskrivning av frasen har även svarat korrekt på frågan. Totalt, oberoende av svaret 
på fråga 4, angav 49% korrekt alternativ (Sam) och 39% svarade att Mufasa hade högst fitness.  

29%

22%

49%

"Survival of the fittest" syftar till
Individens fysiska tillstånd i en viss
miljö, exempelvis att vara stark och
kunna försvara sig.

Populationens förmåga att konkurrera
ut andra arter i en viss miljö.

Individens förmåga att överleva och
fortplanta sig i en viss miljö.

Populationens förmåga 
att konkurrera ut andra 
arter i en viss miljö 

5 9 1 0 15 

Totalt 16 46  5 2 69 

Tabell 2. 
Tabellen visar korstabulering mellan frågorna: 4. 
"Survival of the fittest" syftar främst till: och 6. 
Giraffernas långa hals beror på: 

 

Totalt Lamarckism Darwinism Kombination 
 Individens fysiska tillstånd i en viss miljö 8 3 9 20 
Individens förmåga att överleva och fortplanta sig 
i en viss miljö 

1 28 5 34 

Populationens förmåga att konkurrera ut andra 
arter i en viss miljö 

1 2 12 15 

Totalt 10 33 26 69 
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 I fråga 7 ställs frågan om en individ med hög fitness som inte fortplantar sig är viktig 
eller oviktig för evolutionen med svarsalternativen: ”Viktig för evolutionen genom att den kan 
skydda eller hjälpa andra individer så att dessa kan föra sina gener vidare” och ”Oviktig för 
evolutionen eftersom den inte för sina gener vidare”. Resultatet på frågan visar att 91% av dem 
som svarat korrekt på vad ”survival of the fittest” syftar till (fråga 4) svarat att individen är 
oviktig för evolutionen. Totalt av alla svarande, oavsett vad de svarat på fråga 4, har 68% svarat 
att individen är oviktig.  

 
Tabell 4. 

Tabellen visar korstabulering mellan frågorna: 4. "Survival of the fittest" 
syftar främst till: och 7. En individ med hög fitness som inte fortplantar 
sig är: 

 

Totalt viktig oviktig 
 Individens fysiska tillstånd i en viss miljö 12 8 20 

Individens förmåga att överleva och fortplanta sig i en viss 
miljö 

3 31 34 

Populationens förmåga att konkurrera ut andra arter i en 
viss miljö 

7 8 15 

Totalt 22 47 69 
 

Totalt svarade 36% korrekt på samtliga frågor och därmed hade 64% fel på minst en 
fråga (figur 3). Den fråga som flest elever besvarade felaktigt var vad giraffernas långa hals 
beror på (fråga 5) där 52% svarade fel (figur 4).  

 

Tabell 3. 
Tabellen visar korstabulering mellan frågorna: 4. "Survival of 
the fittest" syftar främst till: och 5. Vilket av följande lejon 
skulle du säga ha högst fitness? Sam Simba Mufasa Pumba 

 
Totalt 

 Individens fysiska tillstånd i en viss miljö 4 2 12 2 20 
Individens förmåga att överleva och fortplanta sig i en viss 
miljö 

28 1 4 1 34 

Populationens förmåga att konkurrera ut andra arter i en viss 
miljö 

2 1 11 1 15 

Totalt 34 4 27 4 69 
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Figur 3 Cirkeldiagrammet visar andelen elever med korrekta svar på samtliga av frågorna 4,5,6 och 7. 

 
Figur 4 Cirkeldiagrammet visar andelen elever som svarat de olika svarsalternativen på fråga 6 om vad giraffernas långa hals 
beror på. 

 
5.1.1 Hur skiljer sig elevers förståelse för frasen mellan de olika kurserna? 
Frågan kring hur säker respektive elever känner sig på frasen ”survival of the fittest” visade att 
minst säkra känner sig elever som läst naturkunskap 1b (66% kände sig inte alls säkra eller 
ganska osäkra) (tabell 5). Elever som läst både kurs 1 och 2 kände sig mest säkra på frasens 
betydelse (81% angav känna sig ganska säkra eller mycket säkra).  

Tabell 5. 
Tabellen visar hur säkra elever från 
respektive kurs angett att de känner sig på 
frasen ”survival of the fittest”. 

 

Totalt 
inte alls 
säker 

ganska 
osäker 

ganska 
säker 

mycket 
säker 

kurs Naturkunskap 7 9 7 1 24 
biologi1 0 7 11 6 24 
biologi1+2 0 4 12 5 21 

Totalt 7 20 30 12 69 

36%

64%

Korrekt på samtliga frågor

Korrekt

Inkorrekt

14%

48%

38%

6. Giraffernas långa hals beror på:

Maten fanns högt upp i träden så
girafferna behövde sträcka på sig för att
nå maten. Efter flera generationer hade
halsen förlängts så pass mycket att
girafferna nådde maten.

Slumpmässiga mutationer ledde till att
de med längre hals var bättre anpassade
till miljön och hade bättre
förutsättningar till fortplantning.
Ungarna ärvde egenskapen och allt fler
giraffer fick lång hals.

En kombination av de två övre
alternativen.
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Resultatet visar att av de 24 elever som läser naturkunskap 1b svarade 1 elev korrekt på 

samtliga fyra frågor, vilket motsvarar ungefär 4% (tabell 6). För de elever som läst kurs 1 i 
biologi svarade motsvarande 14 av 24 elever korrekt (58%) och 10 av 21 (48%) av de elever 
som läst både kurs 1 och 2 i biologi svarade rätt på samtliga frågor.  

Tabell 6. 
Tabellen visar hur många elever från respektive kurs 
som haft inkorrekt eller korrekt på samtliga frågor. 

 

Totalt Inkorrekt Korrekt 
Kurs Naturkunskap 23 1 24 

Biologi1 10 14 24 
Biologi1+2 11 10 21 

Totalt 44 25 69 
 

I tabellen nedan presenteras hur många procent från respektive grupp som svarat korrekt 
på respektive fråga (tabell 7). I tabellen kan det avläsas att elever som läser biologi 1 svarar 
procentuellt mer korrekt på fråga 4,5 och 6 än både gruppen med naturkunskapselever och 
elever som läser biologi 2. På fråga 7 svarar dock elever som läser biologi 2 procentuellt sätt 
mer korrekt än biologi 1-elever. 
 
 
 
Tabell 7. 
Tabellen visar hur många elever som 
svarat korrekt och inkorrekt på 
respektive fråga. 

 
Naturkunskap Biologi1 Biologi1+2 

24 elever 24 elever 21 elever 
4. "Survival of the 
fittest" syftar 
främst till: 

Inkorrekt 19 8 8 
Korrekt 5 16 13 

 Totalt 
korrekt (%) 

21% 67% 62% 

5. Vilket av 
följande lejon 
skulle du säga ha 
högst fitness? 

inkorrekt 16 10 9 
Korrekt 8 14 12 

 Totalt 
korrekt (%) 

33% 58% 57% 

6. Giraffernas 
långa hals beror 
på: 

inkorrekt 20 7 9 
korrekt 4 17 12 

 Totalt 
korrekt (%) 

17% 71% 57% 
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7. En individ med 
hög fitness som 
inte fortplantar sig 
är: 

inkorrekt 14 7 1 
Korrekt 10 17 20 

 Totalt 
korrekt (%) 

42% 71% 95% 

 
 

5.2 Hur upplever lärare ”survival of the fittest” kopplat till elevers 
lärande?  

Samtliga av de som intervjuades framhöll vikten av att evolutionsundervisningens kärna är att 
tydliggöra hur allt hänger ihop, men att det är ett svårt undervisningsmoment. Lärare 1 
undervisar på gymnasienivå medan de två andra undervisar på grundskolan. Lärarna har 8, 15 
respektive 3 års erfarenhet.  

 
- Lärare 1: Åh, helheten, helheten, helheten. Den är så viktig men, ehm, så svår. Det är 

ju knappt så jag förstår den själv, haha. Men jo, den är viktig.  
 

- Lärare 2: För mig är det viktigaste att eleverna förstår att allt det där andra som vi 
pratat om också är kopplat till evolution. Det är liksom inte ett eget ämne, utan allt 

måste kopplas ihop. Det är svårt att lära sig.  
 

- Lärare 3: Jo, men det är klart detaljer är viktiga, men framför allt att kunna se 
sammanhanget. Årtal och sånt där kan man ju googla på, men en förståelse för 

evolutionens gång det måste man öva upp. På gymnasiet måste de ju förstå 
evolutionen, så det får vi ju träna på här på grundskolan, men det är inte alltid så lätt 

att undervisa om.   
 

Två av de tre lärare som intervjuades nämnde ”survival of the fittest” som en kritisk aspekt 
för elever i undervisningen. Citat där detta framkommer presenteras nedan från respektive 
lärare. Lärare i intervju 1 använde inte ”survival of the fittest” uttryckligen. Svaret tyder dock 
på upplevda svårigheter med förståelse av naturligt urval, vilket är relevant för förståelsen av 
frasen. 
 

- Lärare 1: Ja, asså. Det här med att allt påverkar och påverkas. Att vi är här av en 
slump men även på grund av något som inte är slumpen. Många elever har lätt att 

förstå det ena men inte det andra, eller hur det hänger ihop liksom. De förstår typ att, 
aa men låt oss säga; giraffernas långa hals beror på gener men sen kommer det fram 
att de tror mutationerna sker för girafferna behöver ha lång hals för att överleva. De 
fattar liksom inte att mutationen är slumpmässig men att de med lång hals överlevde 

längre och kunde para sig.  
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- Lärare 2: mm, men hela naturligt urval är svårt. Fast samtidigt simpelt. Vad ska man 
säga, eller jag tänker ”survival of the fittest” kanske är ett för enkelt påstående för en 
för komplex process. Elever fastnar i det simpla. ”Jahaja, den starkaste överlever”, 
var det inte mer än så. Och sen så glömmer de ju allt det här med mutationer och 

fortplantning. Många fastnar i uttryckets direkta översättning. Och de har ju hört det 
förut, i alla möjliga sammanhang.   

 
- Lärare 3: Det första elever säger när man börjar är ju ”survival of the fittest”. De 

verkar alltid kunna det innan. En sån vanlig grej är ju att de skämtar om vem som 
skulle överleva längst om de var ute på en öde ö. ”Jag är ju mer fit än du” säger de, 

men hur vet de det? Och vad spelar det för roll att överleva om de inte kan fortplanta 
sig brukar jag fråga då. Men det blir ju också fel egentligen. Evolution kräver ju mer 

än att bara en individ fortplantar sig.  
 

Lärare 1 berättar dock att hen tror elever förstår vikten av fortplantning, men att de 
fastnar på individnivå. På frågan ” Upplever du en svårighet för elever att förstå reproduktiv 
framgång kopplat till evolution?” svarade läraren: 

 
- Lärare 1: Jo, men det är ju helheten igen. De förstår fördelen i att fortplanta sig. Att 

gener sprids vidare, det vill jag påstå att de gör. De ser ju på sig själva att de är lika 
mamma och pappa så det förstår de. Men jag tror de tror det sker på individnivå, 

evolution asså. De tror det handlar om individens överlevnad och individens styrka…. 
[Paus] 

…. Och det känns som de kan ju en ”brief” förklaring på vad evolution är men så 
ställer man frågor och då blir det otydligt om de förstår. Å ännu mer om man blandar 
in altruism, varför individer är villiga att dö för släktingars ungar. Då faller liksom 
idén om att individens överlevnad är viktigast.  

 
 

6 Analys och diskussion 
I analys och diskussionsdelen kommer resultatet vidare analyseras och diskuteras. Genom en 
diskussion av frågorna hoppas studiens syfte uppfyllas. Studiens syfte var att undersöka om 
eleverna förstår frasen ”survival of the fittest” och för att få en bild av förståelsen ställdes 
frågeställningarna:   

1. Hur spelar översättningen av ”survival of the fittest” roll för elevers förståelse? 
2. Hur kopplar elever ”survival of the fittest” till konkreta exempel? 
3. Hur stämmer tidigare forskning samt det kvantitativa resultatet från denna studie in 

på vad lärare upplever om elevers förståelse för frasen ”survival of the fittest”? 
Efter resultatdelen diskuteras det hur framtidens undervisning bör se ut och vad läraren 

bör tänka på för en så bra undervisning som möjligt. Därefter diskuteras metodvalet, validitet, 
reliabilitet och generaliserbarhet för studien.  
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6.1 Förstår elever innebörden av ”survival of the fittest”? 
Analysen av resultatet visade att elevers lärare mestadels använt översättningen ”den bäst 
anpassade överlever” och det är dessutom 61% av dessa elever som svarat korrekt på fråga 4. 
I intervjuerna framkom det att frasens översättning är problematisk. En av lärarna menade att 
eleverna tänker ”den starkaste överlever” eftersom de har hört den översättningen förut men 
pekar även på att frasen är för simpel för ett såpass komplext sammanhang. Den andra läraren 
menar att eleverna kopplar begreppet ”fit” till direkt överlevnad och även denne påpekar att 
eleverna kan frasen sedan tidigare. Det är intressant att diskutera huruvida förståelsen av 
frasen ligger i dess översättning. Resultatet pekar mot att elever vars lärare använt ”den bäst 
anpassade överlever” i större utsträckning förstår frasen. Wallin (2004) skriver om att 
översättningen ”den starkes överlevnad” skapar missförstånd men diskuterar inte om en annan 
översättning påverkar förståelsen. I internationell forskning där frasen i dess originalspråk 
används ser vi att förståelsen av frasen ter sig likadant som i Sverige (Gregory, 2009; Bishop 
m.fl., 1990 och Anderson m.fl., 2002). Trots att resultatet i denna studie tyder på att 
översättningen spelar roll för elevers förståelse bör vi vara försiktiga med att dra en slutsats. 
Vi ser att problematiken med frasen även finns i engelskspråkiga länder så översättningen bör 
inte vara det enda problemet, men verkar utifrån resultatet i denna studie och Wallin (2004) 
påverka förståelsen.  

Studien ämnade att undersöka om innebörden av frasen ”survival of the fittest” förstås 
av elever. Den första fråga som måste ställas i reflektionen kring syftet är vad som innebär att 
förstå något. Vid analys av det kvantitativa resultatet användes tanken att om gymnasieelever 
förstår innebörden av ”survival of the fittest” så bör de kunna koppla betydelsen till konkreta 
exempel. Totalt svarade 64% korrekt på samtliga frågor. Det förmodas därför att 64% 
antingen kunde koppla betydelsen till konkreta exempel eller gissa rätt på samtliga frågor. Att 
elever därmed förstår innebörden av frasen är dessvärre inte en slutsats som kan dras. Det 
måste tas i beaktning att 45 av 69 elever läser naturvetenskapliga linjen. De 45 elever som 
läser naturvetenskapliga linjen bör ha mer kunskap i evolutionslära än de 24 elever som 
enbart läser naturkunskap 1b, fördelningen blir därmed missvisande. Det ger oss därför mer 
att undersöka om kunskaperna skiljer sig beroende av vilka kurser eleverna har läst.  

Newton m.fl. (1999) poängterar vikten av att kunna hantera det naturvetenskapliga 
språket i syfte att förstå naturvetenskapen. Tyvärr undersöktes aldrig elevers förmåga i det 
naturvetenskapliga språket, däremot undersöktes elevers känsla av hur säkra de känner sig på 
frasen. Minst säkra kände sig elever som enbart läst naturkunskap 1b medan de som läst både 
biologikurs 1 och 2 kände sig mest säkra. Det innebär att studiens deltagares säkerhet upplevs 
högre ju mer ämnesspecifika kurser eleverna läst. Det är därmed intressant att fundera kring 
vilka som kan förväntas kunna det naturvetenskapliga språket bäst och jämföra det med 
erhållet resultat.  

Resultatet visade att av de elever som enbart läst naturkunskap 1b svarade 1 av 24 
elever korrekt på samtliga frågor. Det är även dessa elever som utsätts minst för det 
naturvetenskapliga språket ty dessa endast läser naturkunskap 1b som naturvetenskaplig kurs 
(Skolverket, 2011c). Om eleverna som enbart läst naturkunskap 1b är den grupp som i minst 
utsträckning kan hantera det naturvetenskapliga språket, är resultatet överensstämmande med 
det Newton m.fl. (1999) presenterade. Begreppsförståelse är ett hinder i lärandet som 
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försvårar elevers förmåga att lära sig evolutionära processer (Anderson m.fl., 2002; Bishop & 
Anderson, 1990; Ferrari & Chi, 1998; Gregory, 2009; Wallin, 2004). Om begreppsförståelsen 
är beroende av elevers förmåga att använda och förstå det ämnesspecifika språket så bör 
elever som enbart läst naturkunskap 1b förstå frasen sämst. Det resonemanget skulle dock 
innebära att elever som läser biologikurs 2 bör förstå frasen bäst, vilket resultatet inte 
indikerar. Faktum är att det är de elever som läser biologikurs 1 som i högst utsträckning 
svarar korrekt på samtliga frågor. Det centrala innehållet som presenterades i inledningen 
visar att kursen naturkunskap 1b inte innehåller särskilt mycket evolutionslära vilket är 
ytterligare en faktor i resultatet. Det är även upp till ansvarig lärare att styra hur 
undervisningen läggs upp och hur stor del av undervisningen respektive del får (Ekborg m.fl., 
2012). Elever som läst naturkunskap 1b kanske presterar sämre på enkäten just av den 
anledningen att de inte undervisats i evolution än under kursen, eller inte fokuserat särskilt 
mycket på det. En bidragande faktor till varför högre andel elever som läser biologikurs 1 
svarat korrekt än de som läser biologikurs 2 kan vara kursernas utformning. Även det centrala 
innehållet kopplat till evolution i biologikurs 1 presenterades i inledningen. Evolutionslära är 
en stor del av den första kursen och frasen ”survival of the fittest” kan tänkas diskuteras mer 
frekvent än i biologikurs 2. Det är i den första kursen som grunden läggs. Evolutionslära 
förkommer självfallet i biologikurs 2 också men då fördjupat och applicerat på processer och 
organismer (Skolverket, 2011a). Elever som läser biologikurs 1 har därmed ny och färsk 
kunskap om evolutionens grunder och kanske nyligen diskuterat frasen ”survival of the 
fittest”.  

Samtliga intervjuade lärare betonar helheten som det viktigaste i 
evolutionsundervisningen. Förmågan att kunna koppla evolutionen till resterande moment i 
biologi och se en röd tråd genom momentet är vad Nehm m.fl. (2018) konstaterade vara 
viktigt i läromedel. I denna studie undersöktes inte hur läromedel i Sverige ser ut men om 
läromedel i Sverige likt USA behandlar evolutionen separat bör lärarens förmåga att belysa 
helheten vara av största vikt. Ferlin (2014) som faktiskt undersökte svenska läromedel menar 
att läromedel måste utmana elevens alternativa idéer för att optimera inlärningen, något som 
hon inte såg göras 2014. Hon poängterar även att om elevers föreställningar skiljer för mycket 
ifrån läromedlets fakta så blir innehållet obegripligt för eleven. På så sätt kan det antas att 
lärarens uppgift att framhålla helheten i biologi blir ännu viktigare, läraren måste på något sätt 
överrösta vad som står i läroboken. Lärare 2 poängterar just svårigheten att binda samman allt 
när denne säger:  

För mig är det viktigaste att eleverna förstår att allt det där andra som vi 
pratat om också är kopplat till evolution. Det är liksom inte ett eget ämne, utan allt 

måste kopplas ihop. Det är svårt att lära sig. (Lärare 2) 
 

Två av de intervjuade lärare identifierade frasen ”survival of the fittest” som en kritisk 
aspekt i elevers lärande. Den tredje läraren använde inte frasen uttryckligen men pratar om 
svårigheterna kring undervisning om naturligt urval. Bishop m.fl. (1990) menar att elevers 
svårigheter att förstå begreppet ”fitness” ligger i bristande förståelse av reproduktiv framgång. 
Samtliga lärare beskriver att elever har en bristande förståelse av reproduktiv framgång och 
uttrycker på olika sätt den problematik som det för med sig. I resultatet presenterades det att 
en lärare sagt:  



 

23 
  

De förstår typ att, 
aa men låt oss säga; giraffernas långa hals beror på gener men sen kommer det fram 
att de tror mutationerna sker för girafferna behöver ha lång hals för att överleva. De 
fattar liksom inte att mutationen är slumpmässig men att de med lång hals överlevde 

längre och kunde para sig. (Lärare 1) 
 
Vilket dels indikerar på problematiken som nämndes ovan om elevers svårighet med 
förståelse av reproduktiv framgång, dels indikerar det på att elever väger individens 
överlevnad tungt. Ferrari och Chi (1998) och Gregory (2009) har tidigare poängterat att det 
här är vanligt förekommande hos elever. Lärarens utsaga kan kopplas till enkätenfråga 6 där 
52% av de tillfrågade använde ett ickevetenskapligt sätt att beskriva anledningen till giraffens 
långa hals. Det var denna fråga som flest elever svarade fel på. I inledningen presenteras 
Settlage (1994) som skrev att elever med Lamarckistiska synsätt kan blockera inlärningen av 
evolutionsteorin om det inte uppmärksammas och diskuteras. Eleverna i studien går på 
gymnasiet och har mött evolutionslära tidigare. Det här synsättet kan tyckas borde 
uppmärksammats tidigare. I den här studien presenteras forskning från så tidigt som 1990 som 
poängterar samma sak som forskning gör idag. Elever har svårt att skilja Lamarckistiska 
synsätt från Darwinistiska synsätt. Är det för att vi inte lyckas uppmärksamma det tillräckligt 
eller räcker det inte med diskussioner? 38% valde i enkätenfråga 6 att det var en kombination 
mellan Lamarcks förklaring och Darwins vilket är intressant. Personlig erfarenhet är att båda 
förklaringarna presenteras i läromedel, men att Lamarcks förklaring presenteras som historia 
till Darwins förklaring. En fundering är om det faktum att båda förklaras i samband med 
varandra är anledningen till varför elever tror på en kombination. Ytterligare en personlig 
erfarenhet är att min biologilärare när jag gick på gymnasiet faktiskt hävdade att även om det 
var väldigt, väldigt lite så blev faktiskt råttors svansar kortare om de klipptes av under flera 
generationer. Det vore intressant att komplettera den här studien med hur biologilärare förstår 
evolutionen och koppla det till hur deras elever förstår evolutionen. Angående evolutionens 
slumpmässighet och Darwins förklaring nämner Wallin (2004) att elever ofta missar att 
mutationer är slumpmässiga. Citatet ovan tyder på att Lärare 1 upplevt det hindret hos sina 
elever. Lika så har Lärare 2 som säger ”... Och sen så glömmer de ju allt det här med 
mutationer och fortplantning. Många fastnar i uttryckets direkta översättning.”.  

 
6.2 Framtidens undervisning 
Det är tydligt att svårigheter kring att förstå och undervisa i evolution inte är något nytt, 
varken i nationell eller internationell forskning. I inledningen presenteras forskning av Bishop 
och Anderson (1990) som redan då belyser naturligt urval som en komplex del i lärandet. 19 
år senare konstaterar Gregory (2009) att svårigheten lever kvar. Elever har svårt att förstå 
naturligt urval och ordet ”fitness” i ”survival of the fittest” uppfattas av elever som fysisk 
styrka snarare än reproduktiv framgång. Ytterligare 10 år senare, nutid 2019, antyder 
resultatet i denna studie att svårigheter i att förstå och kunna applicera frasen på konkreta 
sammanhang fortfarande finns.  
 Gregory (2009) belyser vikten av att koppla ”survival of the fittest” till miljön och att 
det är miljön som avgör egenskapens lämplighet. Det är de här egenskaperna i den här 
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specifika miljö som skapar förutsättningar för fortplantning, något som är viktigt att klargöra 
för elever. Det ligger ett stort ansvar hos läraren att kunna lyfta, bemöta och argumentera för 
att kunna utbilda i evolution. Inte nog med det faktum att skolböcker enligt Ferlin (2014) 
riskerar att bli obegripliga för elever. Det innebär att läraren inte kan luta sig mot att det 
eleven inte förstår på lektionstid kan denne läsa sig till i läroboken. Läraren måste veta vilka 
uppfattningar som förekommer hos sina elever, vilka begrepp som upplevs svåra samt vilken 
helhetssyn eleven har på evolution. De didaktiska frågorna vad, varför och hur som Sjøberg 
(2010) ställer blir därmed viktiga att fundera kring inom evolutionsundervisningen. Vi har sett 
både i tidigare forskning och i denna studie att frasen ”survival of the fittest” skapar 
alternativa idéer. Bland annat eftersom elever lätt försummar fortplantningsaspekten. Det är 
därför av vikt att som lärare fundera på hur den reproduktiva framgången kan lyftas i 
undervisningen och hur den vetenskapliga betydelsen av ”fitness” kan etableras hos eleverna.  
 
 
6.3 Metodval 
Genom att använda sig av både kvalitativ och kvantitativ undersökning kan en metods 
svagheter vägas upp av den andra metoden (Johnson, Onwuegbuzie & Turner, 2007). Valet i 
att ha både en kvalitativ och en kvantitativ undersökning grundades inte enbart av intresse och 
viljan att få svar på frågeställningarna. Ett syfte låg dessutom i att väga upp det låga 
elevdeltagandet och bortfall med någonting som kunde bekräfta eller förkasta det kvantitativa 
resultatet.  I denna studie användes komplementära metoder dels för att belysa både elevers 
och lärare syn på frasen och dels för att inte grunda resultatet på enbart en metod. För att 
kunna undersöka de faktiska svårigheterna kring frasen bör dock en större och bättre utformad 
enkät formuleras med fler deltagare. Resultatet i denna studie är kraftigt begränsad både 
beroende på tidsaspekten men även på grund av dess tillförlitlighet.  

Den kvantitativa metoden utfördes på skola A som planerat. I skola B fick enkäten mejlas 
ut på grund av skollov och att analys av data behövdes påbörjas. I analysen upptäcktes dock 
viss otydlighet kring framförallt en fråga. Fråga 7 som löd ”En individ med hög fitness som 
inte fortplantar sig är:” och hade svarsalternativen 1. Viktig för evolutionen genom att den 
kan skydda eller hjälpa andra individer så att dessa kan föra sina gener vidare samt 2. ”oviktig 
för evolutionen eftersom den inte för sina gener vidare” är diskutabel. Frågan grundades på 
Ferrari och Chi (1998) och Gregory (2009) som uttryckte att en individ som inte fortplantar 
sig inte för sina gener vidare. Att så är fallet är ju sant, men å andra sidan finns 
släktskapsselektion vilket inte togs hänsyn till vid formulerandet av frågan. Vid exkluderande 
av fråga 7 var det ytterligare en elev som svarade korrekt på samtliga frågor, en elev som läser 
biologi 1. Procentuellt sätt förändrades resultatet marginellt, knappt 1-procentenhet skiljde sig 
från det resultat som presenteras i resultat-delen.  

I övrigt användes endast fråga 2 vid ett tillfälle. Frågan var tänkt att användas för att reda 
ut eventuella oklarheter men visade sig vara överflödig. Det enda tillfället där frågan 
användes var då en elev svarat att lärarna oftast använder den engelska frasen och svarat 
inkorrekt på samtliga frågor. Eleven angav dessutom att denne inte trodde på evolutionsteorin, 
vilket kändes relevant att presentera i resultatet. Schilders m.fl. (2009) diskuterar att religiösa 
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övertygelser kan leda till svårigheter att förstå och acceptera evolutionsteorin. En person är 
dock för lite för att diskutera en slutsats, men det är en intressant aspekt att nämna.  
 
6.3.1 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
För att komma underfund med hur tillförlitligt det presenterade resultatet är måste en del 
aspekter tas i beaktning. Det första är urvalet som redan klargjorts vara ett bekvämlighetsurval 
med 69 stycken deltagare i kvantitativ undersökning. Antalet deltagare är förhållandevis litet 
och tre klasser i hela Sverige kan inte antas representera resterande elever i landet. Även det 
bortfall som skedde för naturkunskapsklasserna är något som måste tas i beräkning. 
Generaliserbarheten i den kvantitativa studien måste därmed antas vara låg. Som tidigare 
nämnts kan vi heller inte undersöka den statistiska signifikansen ty urvalet inte är 
slumpmässigt valt. Det innebär att vi inte kan säga något om slumpens inverkan på svaren. 

Det har tidigare konstaterats i diskussionen att en del frågor i den kvantitativa 
undersökningen borde formulerats annorlunda. Det är svårt – om inte omöjligt – att veta hur 
eleverna resonerade kring frågorna. Fråga 5 som visade en tabell över lejons storlek, ålder, 
avkomma och avkomma som överlevt till vuxen ålder är ett exempel där resonemangen säger 
mer än svaren. Svaret på frågan är Sam eftersom han hade flest levande ungar i vuxen ålder 
(därmed fler som sprider gener vidare), men frågan missar alla de miljöaspekter som kan 
påverka överlevnaden. Frågans validitet är därmed diskutabel, undersöker frågan verkligen 
det den skall? Likaså är validiteten i fråga 7 låg. Om eleverna inte gavs något svarsalternativ 
som de anser vara korrekt eller två svarsalternativ som de anser vara korrekta så är det enbart 
slumpen som avgör svaret.  

Fråga 4 samt 6 anses dock ha tydliga svarsalternativ och vara enkla frågor. Elever som 
svarat fel på dessa får antas inte kunna svaret eller enbart svara för att bli klara fort. Frågorna 
korstabulerade i olika kombinationer med fråga 5 och 7 visar även att elever som har rätt på 
fråga 4 oftare har rätt på övriga frågor. Enkätfrågor som möjliggjorde för eleverna att 
motivera sina svar skulle kunnat höja validiteten genom att då kunna följa resonemang. 
Intervjuer med elever för att belysa ord, tankegångar och deras syn på frasen hade kunnat ge 
den här studien en mer nyanserad bild. 

Inte heller den kvalitativa undersökningen är optimal. Enbart tre lärare intervjuades och 
även om deras svar stämmer in med tidigare forskning så är tre deltagare för få för att dra 
generella slutsatser. Kvale och Brinkmann (2014) nämner även problematiken med att 
respondenter kan svara det som de tror att intervjuaren vill höra. Detta bör tas i beaktning 
eftersom deltagarna känner mig sedan tidigare. Den kvalitativa undersökningen mäter dock 
inte en objektiv sanning, utan undersöker hur just dessa tre lärare upplever ett fenomen. Deras 
utsagor innebär inte att det faktiskt är så här, utan speglar endast vad dessa tre lärare har sett i 
sitt yrkesliv. Deras utsagor i kombination med tidigare forskning och resultatet i denna studie 
kan ge en bättre helhetsbild av vad lärare bör vara medvetna kring vid undervisning. Det är 
dock problematiskt att enkäten utfördes på gymnasieelever men endast en lärare verksam på 
gymnasiet intervjuades. Validiteten i att applicera grundskolelärares upplevelser på 
gymnasieelevers kunskap är tvivelaktig. Fler intervjuer med gymnasielärare försöktes utföras 
men endast en gymnasielärare hade tid att delta.  
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Sammantaget kan resultatet i studien enbart ses som en indikation och inte som ett 
generellt resultat. Det innebär att specifika siffror inte med säkerhet är sanna eller speglar den 
egentliga verkligheten, men diskussionen och medvetenhet kring resultatet kommer trots det 
vara relevant för yrkesutövandet.  
 
6.4 Fortsatt forskning 
I inledningen presenteras det att en av anledningarna till varför elever har svårt för frasen 
”survival of the fittest” är på grund av de missförstånd dess svenska översättning ”den starkes 
överlevnad” skapar (Wallin, 2004). Resultatet i studien visar dock att översättningen ”den 
bäst anpassade överlever” är den flest elever är vana vid. Det vore fortsatt intressant att 
undersöka om översättningen påverkar uppfattningen så som Wallin (2004) tror och vidare 
vilken översättningen som idag är vanligast i ett större urval än i denna studie. Det vore 
dessutom intressant att undersöka hur läromedel presenterar och översätter frasen samt om 
och hur de fokuserar på reproduktiv framgång. Jag skulle med andra ord vilja se mer nationell 
teoretisk forskning kring frasen men även praxisnära forskning kring frasen. Att utifrån den 
teori som finns kring ämnet arbeta för att finna metoder och hjälpa varandra inom yrket att 
forma klassrumspraktiken. Med hjälp av exempelvis learning studies kan vi lärare 
tillsammans med forskare finna sätt för våra elever att förstå evolutionsteorin.  
 

7 Slutsats  
Förståelse kring frasen ”survival of the fittest” och dess koppling till konkreta exempel verkar 
fungera bättre hos eleverna som läser rena kurser i biologi än för dem som läser naturkunskap 
1b. Naturligt urval är ett komplex moment och kanske är frasen för simpel för dess innehåll. 
Det är svårt att avgöra om översättningen av frasen påverkar elevers förståelse. Studiens resultat 
visar att de elever som är vana med översättningen ”den bäst anpassade överlever” kan koppla 
betydelsen bättre till konkreta exempel än övriga. Wallin (2004) har diskuterat översättningen 
”den starkes överlevnad” och konstaterat att den skapar missförstånd men diskuterar inte om 
en annan översättning påverkar förståelsen positivt. Samma missförstånd som Wallin 
framhåller syns dessutom i internationell forskning där frasen i sitt originalspråk används så 
missförstånden kan inte enbart bero på översättningen.  

Det är svårt att dra en slutsats kring om elever förstår frasen eller inte. 64% av deltagarna 
har svarat korrekt på samtliga frågor. Det förmodas därför att 64% antingen kunde koppla 
betydelsen till konkreta exempel eller gissa rätt på samtliga frågor. Fråga 6 kring vad giraffernas 
långa hals beror på är den fråga som flest elever svarade fel på. Det är intressant med tanke på 
att det är en så pass grundläggande fråga. Även en intervjuad lärare påpekar att detta är en 
svårighet elever brukar ha. Tyvärr är studiens deltagarantal för lågt och en slutsats kring om 
elever generellt förstår frasen eller inte är ingen slutsats som kan dras från den här studien. Vad 
som dock kan sägas är studien i många fall bekräftar tidigare forskning. 
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Survival of the fittest
Denna enkät riktar sig till elever i gymnasieskolan samt grundskolans senare år (årskurs 7-9). 
Syftet är att undersöka hur elever i dessa stadier uppfattar innebörden av "survivel of the fittest" 
(den bäst anpassade överlever) som ofta används som centralt begrepp inom 
evolutionsundervisningen.

Enkäten är anonym och endast examensarbetets författare har tillgång till svaren. Det finns inga 
namn, personnummer, mail- eller IP-adresser i datafilen och i redovisningarna kan enskilda 
individers svar inte urskiljas. Genom att delta  i undersökningen godkänner du att Göteborgs 
universitet behandlar dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och den information 
som ges ovan.

Det är frivilligt att svara på enkäten, i dess helhet eller på enstaka frågor. Men undersökningen blir 
mer intressant och realistisk om många röster och perspektiv kommer till tals.

Har du frågor om enkäten kan du mejla ansvarig författare: Guslunmadi@student.gu.se

1. 1. Kryssa i de kurser du har genomfört eller läser just nu (flera alternativ möjliga):
Markera alla som gäller.

 NO i grundskolan

 Naturkunskap (gymnasiet)

 Biologi 1 (gymnasiet)

 Biologi 2 (gymnasiet)

 Bioteknik (gymnasiet)

2. 2. Vad tycker du är svårast med att förstå evolution
Markera endast en oval.

 Jag tror inte på evolutionsteorin.

 Det skolan lär mig om evolution stämmer inte med det jag redan vet.

 Det är svårt att förstå en process som har skett över så lång tid och som fortfarande
pågår.

 Evolutionsundervisningen är för isolerad från resten av undervisningen.

 Begreppen gör det svårt att hänga med.

 Ingen av de ovanstående alternativen passar in.

3. 3. Hur säker känner du dig på innebörden av "survival of the fittest"?
Markera endast en oval.

1 2 3 4

Inte alls säker Mycket säker
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Survival of the fittest

1. 4. "Survival of the fittest" syftar främst till:
Markera endast en oval.

 Individens fysiska tillstånd i en viss miljö, exempelvis att vara stark och kunna försvara
sig.

 Individens förmåga att överleva och fortplanta sig i en viss miljö.

 Populationens förmåga att konkurrera ut andra arter i en viss miljö.

2. Markera endast en oval.

 Sam

 Simba

 Mufasa

 Pumba

3. 6. Giraffernas långa hals beror på:
Markera endast en oval.

 Maten fanns högt upp i träden så girafferna behövde sträcka på sig för att nå maten.
Efter flera generationer hade halsen förlängts så pass mycket att girafferna nådde maten.

 Slumpmässiga mutationer ledde till att de med längre hals var bättre anpassade till
miljön och hade bättre förutsättningar till fortplantning. Ungarna ärvde egenskapen och allt fler
giraffer fick lång hals.

 En kombination av de två övre alternativen.

4. 7. En individ med hög fitness som inte fortplantar sig är:
Markera endast en oval.

 Viktig för evolutionen genom att den kan skydda eller hjälpa andra individer så att
dessa kan föra sina gener vidare.

 Oviktig för evolutionen eftersom den inte för sina gener vidare.

5. Vilket av följande lejon skulle du säga ha högst fitness?
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Tillhandahålls av

Survival of the fittest

1. 8. Mina lärare har oftast översatt "survival of the fittest" till:
Markera endast en oval.

 Den starkaste överlever.

 Den bäst anpassade överlever.

 De har använt frasen "survival of the fittest".

 Annat.


