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Abstract 
The teaching of evolution has for several years been a subject of discussion in educational 
research. The aim of this study is to identify upper secondary school students’ obstacles within 
evolutionary learning. The study also aims in recognizing and highlighting general teaching 
strategies that active biology teachers use to manage their students’ difficulties. The main goal 
of the study is to work as a basis for newly graduated and active biology teachers who will be 
teaching evolution. The knowledge is supposed to increase the teacher's teaching ability in the 
subject. The two questions addressed were: “Have students understood the evolutionary 
teaching given in the school based on the problem areas that previous research has shown?” 
and “How do teachers who teach evolution handle the problems that exist in evolution 
education?” The questions were answered by analyzing significant literary empirical data, a 
quantitative survey of 67 upper secondary school students and three semi-structured qualitative 
interviews on active biology teachers. 
 The result that emerged is in line with previous research. Students find it difficult to 
understand the school's evolutionary education based on some aspects. The problem is seen in 
students’ understanding of evolutionary concepts, where the concept of "adaptation" seems to 
be the most difficult to explain, as well as students' alternative ideas. The alternative ideas are 
expressed by the fact that students tend to see evolution as targeted with the human being in 
focus. It also seems that textbooks available at schools are deficient and present the evolutionary 
area separately, which creates difficulties. Unlike previous research, the result indicates that 
students are not affected by emotional barriers in their evolutionary learning. Finally, four 
strategies and tools were identified that teachers use to deal with the problems that exist in 
evolutionary education. These four are: concept lists, own preparation/reading, sorting 
exercises and perspectives/discussions. Concept lists help the student to sort out the concepts 
together with the teacher, while the teachers own preparation/reading helps the teacher find out 
about common problems that occur among students. Furthermore, the sorting exercises support 
the students in their alternative ideas whilst perspectives/discussions help to sort out any 
emotional barriers which may occur.   



 

 
 

Sammanfattning 
Evolutionsundervisning har sedan länge varit ett aktuellt ämnesdidaktiskt forskningsområde. 
Ett syfte som denna studie har är att söka reda på gymnasieelevers barriärer inom 
evolutionslära. Ytterligare ett syfte är att identifiera och lyfta fram generella 
undervisningsstrategier som verksamma ämneslärare i biologi använder sig av för att hantera 
den problematik som förekommer bland elever. Målet med arbetet är att verka som grund för 
nyexaminerade och verksamma ämneslärare vilka skall bedriva evolutionsundervisning då 
didaktiska kunskaper förmodas öka lärarens undervisningsförmåga inom ämnet. De två 
frågeställningar som studerades var: ”Hur har elever förstått evolutionsundervisningen som ges 
i skolan utifrån de problemområden som tidigare forskning visat?” samt ”Hur hanterar lärare 
som undervisar i evolution den problematik som finns inom evolutionsundervisningen?”. 
Frågeställningarna utforskades genom analys av relevant litterär empiri, en kvantitativ 
enkätundersökning av 67 gymnasieelever samt tre semistrukturerade intervjuer på verksamma 
biologilärare. 
 Det resultat som framkom stämmer väl med det forskning visat på tidigare. Elever har 
svårt att förstå skolans evolutionsundervisning utifrån en del aspekter. Problematiken syns i 
elevers förståelse av evolutionära begrepp, där begreppet ”anpassning” verkar vara svårast att 
förklara, samt elevers alternativa idéer. De alternativa idéerna uttrycks genom att elever 
tenderar att se evolutionen som målinriktad med människan i fokus. Det tycks också vara så att 
läroböcker som finns tillgängliga på skolor är bristfälliga och presenterar evolutionsområdet 
separat vilket skapar svårigheter. Till skillnad från tidigare forskning pekar resultatet på att 
elever inte påverkas av emotionella barriärer i sin evolutionslära. Slutligen identifierades fyra 
strategier och verktyg vilka lärare använder sig av för att hantera den problematik som finns 
inom evolutionsundervisningen. Dessa fyra är: begreppslistor, egen förberedelse/inläsning, 
sorteringsövningar samt diskussioner. Begreppslistor hjälper eleven att reda ut begreppen 
tillsammans med läraren medan egen förberedelse/inläsning hjälper läraren att söka reda på 
vanlig problematik som förekommer bland elever. Vidare stödjer sorteringsövningarna 
eleverna i deras alternativa idéer och diskussioner bidrar till att reda ut eventuella emotionella 
barriärer.  
 
 
 



 

 
 

1 Förord 
Det självständiga avancerade examensarbetet är det andra examensarbetet som skrivs på 
ämneslärarprogrammet för studenter med biologi som huvudämne. Arbetet är det slutliga 
examinationsmomentet i utbildningen innan en ämneslärarexamen kan tas ut. Till skillnad från 
det första grundläggande examensarbetet som var en litteraturstudie skriven tillsammans med 
en medstudent, syftar det självständiga avancerade examensarbetet på att utföra en egen 
empirisk undersökning. Arbetet är genomfört samt skrivet av Jelena Kenjic vid Göteborgs 
universitet, våren 2019. 
 De sammanlagda fem åren på ämneslärarutbildningen har berört ett flertal områden i 
mitt huvudämne biologi, både ämnesdidaktiskt och ämnesmässigt. Lektionsinnehållet har fått 
mig att fundera och reflektera över hur kunskap framförs till elever, det vill säga den 
undervisningsmetod som läraren applicerar i klassrummet, samt elevers inlärningsprocess. Det 
finns flera komplexa områden inom biologiämnet som skapat diskussioner, frågor samt 
oklarheter bland oss studenter. Ett av dessa framträdande komplexa områden är 
evolutionsteorin vilken, genom sin komplexitet, skapat flertalet faktaproblem samt diskussioner 
kring dess validitet. Eftersom att jag utbildar mig till att bli biologilärare väcks även tankar 
kring hur denna problematik hanteras i klassrummet, tillsammans med elever, om den nu även 
ställer till med problem för oss biologilärarstudenter. Intresset för arbetets frågeställningar kring 
problematiken i evolutionsundervisningen samt lärares strategier och verktyg kring elevers 
svårigheter blir därför essentiella och viktiga frågor att undersöka. Genom att identifiera elevers 
barriärer och svårigheter kring evolutionslära samt lärares strategier och verktyg i 
evolutionsundervisningen, kan kunskaper som stödjer elever och lärare i området optimeras.  
 Genomförandet av de kvantitativa och kvalitativa undersökningarna samt skrivandet av 
arbetet har varit en relativt krävande process både känslo- och tidsmässigt. Nu när jag är i slutet 
av utbildningen är det mycket känslor och tankar som cirkulerar kring livet i allmänhet 
samtidigt som arbetet skall utföras under de drygt två månader som finns till mitt förfogande. 
Under arbetes gång har jag fått mycket stöttning och uppmuntran av familj och vänner. Jag vill 
därför rikta ett extra tack till er, ni vet vilka ni är, för att ni har funnits där för mig under denna 
period och bidragit med kloka råd samt motiverande och peppande samtal. Jag vill även passa 
på att tacka min handledare, Ingela Bursjöö, för värdefulla kommentarer och givande möten. 
Att inte förglömma min tidigare handledare och examinator för detta arbete, Angela Wulff, som 
varit med mig under mina fem år på ämneslärarutbildningen. Tack för ditt engagemang och din 
feedback genom dessa år. Jag skulle även vilja rikta ett tack till de elever och lärare som tog sig 
tid att deltaga i min undersökning, utan er hade detta arbete inte kunnat bli av.  

Avslutningsvis skulle jag vilja hylla mig själv genom att skriva att jag är grymt imponerad 
över att ha tagit mig igenom fem års universitetsstudier med bravur. Genomförandet av detta 
arbete har fått mig att inse att lärande är något som sker livet ut och att jag förmodligen kommer 
att sitta bakom skolbänken inom en snar framtid igen.  
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3 Inledning 
Den svenska skolans biologiämne innefattar flera olika områden vilka samtliga skall behandlas 
under en elevs skoltid. Som ett naturvetenskapligt ämne har biologin sitt ursprung i att 
tillfredsställa människans nyfikenhet om sig själv och sin omvärld (Skolverket, 2011; 
Skolverket, 2018a). Ämnet är essentiellt ur traditionell synpunkt men även förberedande för 
elevers fortsatta studier på högskola eller universitet. Den bredd som finns inom biologiämnet 
gör att området sträcker sig mellan allt från cell-och molekylärbiologi, organismens funktion, 
global hållbar utveckling till teorier om livet och dess uppkomst. Den sistnämnda betecknas 
även som evolutionsbiologi. I flera av biologins moment utmanas den mening individen knyter 
till sig själv och sin situation, det vill säga elevens livsåskådning (Hartman, 2004). 
Biologiläraren ställs inför utmaningen att tillrättalägga eventuella konflikter och svårigheter 
som kan uppkomma under kursens gång för att gynna och tillgodose elevens lärande. 
Utmärkande svårigheter inom biologiämnet framträder hos elever då evolutionsområdet 
introduceras (Wallin, 2004). 
 Barriärer i evolutionsundervisningen vilka har inverkan på elevers svårigheter när det 
kommer till läran om evolution finns i dagsläget publicerat i vetenskapliga tidskrifter. Det 
antyder att området är aktuellt och betydande. Den kunskapsbrist som föreligger kring 
evolutionsområdet går att koppla både till allmänbefolkningen såsom till universitetsstuderande 
(Alters & Nelson, 2002). En rapport av Höst och Schönborn (2016) indikerar att elever har svårt 
att utveckla en grundläggande förståelse för evolutionära mekanismer. I rapporten framgår det 
även att elever har så kallade bakomliggande alternativa uppfattningar vad gäller evolutionens 
styrning. Elever har med andra ord svårt att förstå evolutionsteorins slumpmässighet och icke 
målinriktade utveckling. (Höst et al., 2016; Sinatra, Brem & Evans, 2008; Wallin, 2004). 
Evolutionsområdet är även kontroversiell i den mening att andra, aktuella, teorier i samhället 
argumenterar mot den. Klassrumsklimatet kan därför präglas av hätska diskussioner beroende 
av elevsammansättningen. (Thagard & Findlay, 2009). Värt att påpeka är även det faktum att 
elever, trots att de förstått den evolution som behandlats, har svårigheter att minnas och bevara 
kunskapen (Alters et al., 2002; Wallin, 2004). Att evolutionsområdet kantas av en del 
problematik, minskar inte dess popularitet bland elever. Sjøberg (2010) påpekar att elever 
finner ett stort intresse för skolans evolutionsområde.  
 Lärarprofessionens uppdrag är att utveckla elevens lärande och kunskapsinhämtning 
(Skolverket, 2011). I detta examensarbete behandlas därför gymnasieelevers eventuella 
barriärer kring lärande om evolution samt verksamma biologilärares strategier för att hantera 
dessa svårigheter. Den kunskap som erhålls kan förhoppningsvis appliceras i 
evolutionsundervisningen hos berörda och verksamma ämneslärare. Kunskapen kan också vara 
till hjälp för min egen yrkesutövning, likväl medstudenter, som nyexaminerad ämneslärare i 
biologi. Förhoppningen är att läraren tidigt kan identifiera, göra sig medveten om samt utveckla 
strategier kring barriärer relaterat till evolutionslära.  
 
3.1 Syfte 
Det avancerade examensarbetet baseras på tidigare utfört examensarbete på grundnivå (Kenjic 
& Poulsen Lundberg, 2017). I det grundläggande arbetet identifierades viss problematik som 
föreligger hos elever kring evolutionslära. Det poängterades även att forskning saknas kring 
eventuella verktyg som verksamma lärare använder sig av för att hantera den uppmärksammade 
problematiken i och kring evolutionsundervisningen. Problematiken uttrycks framförallt 
genom att elever inte tycks förstå området i den utsträckning som eftersträvas i enlighet med 
skolans ramar. Den bristfälliga kunskapsbas som föreligger hos elever pekar på att 
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undervisningens innehåll och metoder eventuellt bör förbättras och studeras för att gynna 
elevens förståelse av området.  

Examensarbetet skrivs med det övergripande syftet att identifiera samt undersöka 
gymnasieelevers eventuella svårigheter vad gäller evolutionslära. Syftet är också, att genom 
undersökningar, söka reda på och lyfta fram generella undervisningsstrategier som verksamma 
ämneslärare i biologi använder sig av för att hantera den problematik som förekommer bland 
elever. Rent konkret syftar studien till att försöka finna de barriärer som skapar förståelse- och 
inlärningsproblem hos elever i och kring evolutionslära, samt att försöka ta reda på hur lärare 
arbetar med och hanterar problematiken. Arbetet är en empirisk studie som omfattar bestående 
och väsentlig litterär empiri. Arbetet innehåller även en kvantitativ undersökning av 
gymnasieelevers förståelse av evolutionsområdet, samt en kvalitativ undersökning av erfarna 
biologilärares uppfattningar av elevers problematik samt deras hantering av problematiken.  
 Målet med det avancerade examensarbetet är att medvetandegöra och uppmärksamma 
eventuella problemområden samt svårigheter i förståelsen av och lärandet om evolution. Målet 
är dessutom att presentera strategier som verksamma biologilärare använder sig av för att 
hantera och undvika att elever hamnar i svårigheter kring evolutionslära.  
   Genom analys av befintlig forskning, en elevenkät samt intervjuer med verksamma 
biologilärare skall nedanstående frågeställningar besvaras och utredas: 
 

- Hur har elever förstått evolutionsundervisningen som ges i skolan utifrån de 
problemområden som tidigare forskning visat? 

- Hur hanterar lärare som undervisar i evolution den problematik som finns inom 
evolutionsundervisningen? 

 
En del avgränsningar har behövts göras för att besvara och söka reda på frågeställningarna. 
Den första avgränsningen involverar omfattningen av problemområden som tycks finnas 
hos elever. Det finns en del forskning framlagd kring elevers förförståelse samt svårigheter 
kopplade till skolans evolutionsområde. För att bevara läsarens intresse, hålla sig inom 
studiens tidsram samt ha en röd tråd i arbetet har problemområdena avgränsats till fyra 
huvudsakliga problemområden. De fyra problemområdena utgör grunden i enkäten för att 
se ifall elever har förstått evolutionsundervisningen som ges. Den andra avgränsningen som 
gjordes baseras på att endast undersöka evolutionsteorin i skolans biologiämne bland 
gymnasieelever. Arbetet kommer därför inte att behandla evolutionsundervisningen i 
skolans naturkunskaps- samt religionsämne där evolutionsteorin också ingår. Motiveringen 
grundas i att biologilärarstudenter saknar relevant kunskap som kan komma att krävas för 
att fördjupa sig i de andra ämnena. Arbetet hade dessutom blivit alldeles för omfattande. 
Elever i grundskolans senare år kommer inte heller att undersökas då dessa inte har lika 
mycket erfarenhet av evolutionslära som gymnasieelever samt då inga elever från 
grundskolans senare del besvarade enkäten. En annan avgränsning som gjordes var att 
genomföra undersökningarna, både enkät samt intervjuer, på skolor i Västra 
Götalandsregionen av praktiska skäl. Det är dessutom enklare att vända sig till eventuella 
kontakter ute på skolor som är villiga att avsätta tid för undersökningen. De två argumenten 
är fördelaktiga utifrån bekvämlighetssynpunkt. 
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3.2 Bakgrund  
Utbildningsväsendet i Sverige har genom historien genomgått diverse förändringar som format 
dagens skolsystem. Naturvetenskapens status ökade i skolsammanhang med hjälp av Carl von 
Linnés framgång under 1700-talet (Lundgren & Säljö, 2014). I dagens samhälle anses 
naturvetenskapen som ett betydande och allmänbildande ämne vilket skall ge eleven verktyg 
för sitt framtida liv i samhället. Biologiämnet utgör en del av de ämnen som går under 
beteckningen naturvetenskapliga ämnen och involverar ett brett spann av områden. (Nilsson, 
2012; Sjøberg, 2010; Skolverket, 2011; Skolverket, 2018a). Kunskaper om evolutionsteorin är 
essentiella för att förstå biologiämnet och dess breda dimension (Gould, 2002). Evolutionslära 
är en central del av biologin och har sedan 1800-talet utgjort grunden i biologins 
världsuppfattning. Bekräftelser angående teorin har förstärkts sedan Darwins evolutionsteori 
bevisats och utforskats vidare i dagens tider genom modern molekylärbiologi. (Petersson, 2012; 
Uddenberg, 2003).  
 Evolutionsteorin är i sin mening komplex och orsakar diverse barriärer samt 
motstridigheter hos individen. Komplexiteten grundas i att området präglas av alternativa 
uppfattningar, missförstånd och vardagsföreställningar vilka samtliga påverkar individens 
inlärning samt kunskapsbas. Teorin accepteras dessutom olika beroende på vilket land som 
studeras världen över. I Sverige räknas evolutionsteorin som allmänkunskap och utgör en 
utmärkande del i den nationella svenska läroplanen, både i grund- och gymnasieskola. Det finns 
dock länder, såsom USA, där stora delar av befolkningen motsätter sig evolutionsteorin. 
(Gould, 2002; Mayr, 2001; Miller, Scott & Okamoto, 2006; Petersson, 2012; Uddenberg, 2003). 
Enligt Miller et al. (2006) avvisar och motsätter sig en tredjedel av den vuxna amerikanska 
befolkningen evolutionsteorin. Resultatet grundas i en undersökning som utfördes på de 
nationella proven under år 1993 och 2003 i Amerika. Siffrorna skiljer sig avsevärt från länder 
i Europa där acceptansen för evolutionsteorin dominerar. Island är det land i Europa där 
majoriteten av den vuxna befolkningen accepterar evolutionsteorin, följt av Danmark och 
Sverige. Det är en minoritet på 14% av den amerikanska befolkningen som bedömer 
evolutionsteorin som sann enligt resultat från samma studie, medan 55% anses vara osäkra på 
teorins trovärdighet. (Miller et al., 2006).  
 Examensarbetet baseras på ”mixed methods”-studier där både kvantitativ och kvalitativ 
data utgör det empiriska underlaget (Barmark & Djurfeldt, 2015). Det kvantitativa underlaget 
baseras på 67 svar från elevenkäter medan det kvalitativa underlaget utgörs av semi-
strukturerade djupintervjuer med tre verksamma biologilärare. För att få en uppfattning kring 
området redogörs för aktuell och tidigare framlagd forskning. Forskningen utgör den litterära 
empirin vilken syftar till att ge en överblick kring evolutionsundervisningen genom skolans 
historia, biologiämnet på gymnasiet samt problematiken i och kring evolutionsundervisningen. 
Bakgrunden presenterar därigenom faktorer vilka skapar barriärer samt missförstånd hos eleven 
och således försvårar evolutionsläran.  
 
3.2.1  Evolutionsundervisningen genom skolans historia 
Naturvetenskapen tog plats i skolan först under slutet av 1700-talet (Lundgren & Säljö, 2014; 
Lundgren, 2014). Den långsamma ingången i skolsystemet berodde främst på att 
naturvetenskapen ansågs vara ett hot mot kyrkan. Hoten och rädslan grundades i att 
naturvetenskapens teorier stred mot den världsbild som präglade den tid. Genom tiden ökade 
naturvetenskapens roll i samhället och med den industriella revolutionen slog den igenom 
ytterligare. I takt med att kyrkans makt minskade fastställdes ett så kallat ”socialt kontrakt” 
mellan naturvetenskapen och kyrksamförbunden. Kontraktet tydliggjorde arbetsområdena för 
naturvetare respektive kyrkan. Rent konkret fastställdes det i kontraktet att vetenskapsmän 
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skulle arbeta med vetenskap och utvecklandet av kunskap i samhället. Kyrkan skulle i sin tur 
arbeta med trosfrågor. Det tog dock ända fram till 1996 för evolutionsteorin, som 
naturvetenskapens grundpelare, att bli accepterad av den katolska kyrkan. (Hultén, 2012; 
Sjøberg, 2010).  
 Naturvetare och kyrkan kunde, under en tid, ägna sig åt sina områden utan att parterna 
lade sig i varandras arbete i samma utsträckning som tidigare (Sjøberg, 2010). Genom åren har 
kyrkans status minskat ytterligare i takt med att Sverige sekulariserats. Samhällets utveckling 
ökade evolutionsteorins relevans men det tog ca. 100 år efter sekulariseringen för teorin att 
skrivas in i och bli en del av det svenska utbildningssystemets läroverk. (Lundgren & Säljö, 
2014; Hultén, 2012; Sjøberg, 2010). Charles Darwins formulering av tre idéer på evolutionära 
förändringar gjorde att evolutionsteorin fick sitt stora genombrott under mitten av 1800-talet. 
De tre förslagen på evolutionära förändringar handlade om att arter förändras över tid, de har 
en gemensam förfader och att de genom naturlig selektion differentieras från förfadern. (Mayr, 
2001). 1969 års läroplan blev den första i utbildningssystemet att införa evolutionslära i 
biologiundervisningen (Hultén, 2012; Skolöverstyrelsen, 1969). 
 Undervisningen i naturvetenskap, evolutionsundervisningen inbegripen, har genom 
åren bedrivits utifrån två synsätt, vision I och II, i syfte att underlätta elevens lärande. Vision I, 
har som syfte att fostra elever till naturvetare. Innehållsmässigt berörs diverse 
naturvetenskapliga lagar, processer och teorier. Vision II strävar i stället efter att eleven skall 
lära från den naturvetenskap som finns i elevens omgivning, det vill säga naturvetenskapen i 
samhället. Det är även från samhället som innehållet byggs upp ifrån. Ett typiskt arbetssätt 
utifrån vision II är att läraren använder sig av exempel från elevens vardag för att bygga vidare 
på det naturvetenskapliga innehållet. (Ideland & Malmberg, 2012; Olander, 2013; Roberts, 
2011). Det finns forskning som tyder på att elevers intresse för ett naturvetenskapligt innehåll 
ökar då området kopplas till elevens vardag, det vill säga utgår från ett vision II synsätt (Ideland 
et al., 2012; Mun Ling, 2012; Nilsson, 2012; Olander, 2013; Roberts, 2011; Sinatra et al., 2008; 
Wickman, Liberg & Östman, 2012). Roberts (2011) problematiserar dock det faktum att 
undervisningen bedrivs mer utifrån ett vision I synsätt. Argumentet grundas i att läraren, under 
sin egen skolgång, troligtvis, blivit undervisad på liknande vis (Roberts, 2011). 
Evolutionsundervisningen, som går under naturvetenskapen, har genom åren bedrivits utifrån 
två huvudsakliga synsätt. I dagsläget pågår fortfarande en debatt kring vilket synsätt som är det 
mest optimala för att gynna elevens lärarande (Ideland et al., 2012). Sinatra et al. (2008) 
förespråkar att lärare applicerar ett vision II synsätt och därmed involverar elevers vardagliga 
upplevelser som verktyg för att öka intresset för evolutionsläran bland elever. 
 
3.2.1.1 Gymnasieämnet biologi 

Biologiämnet förekommer både i grund- och gymnasieskolans läroplaner. Examensarbetet 
behandlar dock endast gymnasieskolans läroplan och denna kommer därför att vara i fokus. 
 I gymnasieskolan är biologiämnet ett karaktärsämne. Det innebär att det endast är elever 
på naturvetenskapliga inriktningar som obligatoriskt behöver läsa de biologikurser som ingår i 
programmet. Det finns, förutom de naturvetenskapliga inriktningarna, andra program vilka 
delvis läser biologikurserna i sin utbildning. Kursen kan dessutom förekomma under valbara 
kurser för en del program. Notera dock att samtliga elever i det svenska utbildningssystemet 
skall ha stött på evolutionsteorin under sin skoltid på grundskolan. Eleven kommer också att 
stöta på teorin i andra sammanhang, exempelvis i naturkunskaps- och religionsämnet. 
Omfattningen samt hur ingående teorin behandlas är dock upp till läraren i sig då det centrala 
innehållet inte uttrycker evolutionsteorin lika explicit som biologiämnet gör. (Petersson, 2012; 
Skolverket, 2011).  
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 Syftet för gymnasieskolans biologiämne vad gäller evolutionsteorin skiljer sig endast 
genom språkliga formuleringar från grundskolans. Det finns dock skillnader i det centrala 
innehållet. Under det centrala innehållet för biologiämnets första kurs anges följande; 
 

− ”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, 2018b). 
 
Det centrala innehållet för den andra biologikursen utgår från att applicera evolutionsteorin på 
konkreta processer och organismer. I slutet av kursen skall eleven ha en fördjupad förståelse 
och kunskap för evolutionsteorin och dess betydelse. (Skolverket, 2018b).  
 Det centrala innehållet för ett ämne anger vad läraren skall ta upp i sin undervisning 
under kursens gång. I biologiämnets båda kursplaner uttrycks evolutionsteorin explicit. 
Ansvaret att förmedla innehåll från det centrala innehållet ingår i lärarprofessionen. Det faktum 
att det finns riktlinjer kring vad som skall tas upp i undervisningen påverkar dock inte lärarens 
handlingsutrymme vad gäller hur undervisningen skall bedrivas. Elever lär olika och skiljer sig 
även kunskapsmässigt från varandra. Läraren skall ständigt sträva efter att tillgodose elevens 
kunskapsutveckling och lärandebehov. (Ekborg et al., 2012; Skolverket, 2018a). Genom 
kunskaper kring allmänna svårigheter, vilka identifierats att elever har, vad gäller evolutionslära 
kan läraren tidigt i sin undervisning möta eleven där den befinner sig och samtidigt utveckla 
diverse handlingsstrategier för att gynna lärandet. 
 
3.2.2 Problematik i och kring evolutionsundervisning 
Det finns en del faktorer vilka försvårar och påverkar elevers inlärning av evolutionsområdet. 
De svårigheter som återkommer bildar tillsammans en grupp av problemområden vilka kan 
uttrycks som: alternativa uppfattningar, emotionella barriärer, läroböckers upplägg av 
evolutionsområdet samt språkliga barriärer. Notera dock att de fyra problemområdena som 
analyseras endast är ett urval bland andra problemområden som dyker upp när fältet studeras. 
De fyra valda problemområdena representerar återkommande svårigheter bland elever och kan 
sägas dominera fältet. Gemensamt för de fyra problemområdena är att de skapar förvirring, 
kognitiva barriärer och missförstånd vilket försvårar evolutionsläran bland elever (Anderson, 
Fisher & Norman, 2002; Deadman & Kelly, 1978; Gregory, 2009; Nehm et al., 2008; Thagard 
et al., 2009; Sinatra et al., 2008). Nedan presenteras den problematik som präglar de fyra 
problemområdena. 
 
3.2.2.1 Språkliga barriärer och alternativa uppfattningar 

Begrepp som elever möter i biologiundervisningens olika områden, framförallt 
evolutionsområdet, skapar språkliga barriärer. Barriärerna yttrar sig mellan elev och lärare men 
även mellan elev och det aktuella läromedlet som används. Orsaken till de språkliga barriärerna 
grundas i att begreppen har olika betydelse i vardagliga respektive naturvetenskapliga 
sammanhang. (Anderson et al., 2002; Bishop & Anderson, 1990; Ferrari & Chi, 1998; Gregory, 
2009; Newton, Driver & Osborne, 1999; Olander, 2010). Elever verkar dessutom ha, även innan 
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evolutionsområdet presenterats i skolsammanhang, tankar, idéer och åsikter kring ämnet. 
Tankarna och idéerna benämns som ”alternativa” eller ”vardagsföreställningar” då de inte anses 
vara vetenskapligt korrekta. (Anderson et al., 2002; Deadman et al., 1978; Sjøberg, 2010; 
Wallin, 2004). 

3.2.2.1.1 Begrepp	inom	evolutionsteorin	
Det naturvetenskapliga språket är en grundläggande faktor för inlärningen av olika områden i 
biologiämnet. Språket är essentiellt för att förklara samt förstå diverse naturvetenskapliga 
fenomen, förslagsvis evolutionsteorin, vilket elever enligt flera studier har svårt för. (Anderson 
et al., 2002; Bishop et al., 1990; Ferrari et al., 1998; Gregory, 2009; Newton et al., 1999; Wallin, 
2004). Bishop et al. (1990) tydliggör problematiken med terminologin som används i böcker 
samt filmer. Terminologin försvårar och komplicerar förståelsen vilket bidrar till att 
missuppfattningar uppkommer bland elever. Nilsson (2012) presenterar en studie som visar att 
lärare, i sin undervisning, avskiljer begreppsförståelsemoment från att lära ut att evolution har 
skett. Studiens syfte var att beskriva lärares undervisningsstrategier vad gäller 
evolutionsområdet. Resultatet visade att begreppsförståelsen främst användes då läraren ville 
visa hur evolutionen framskridit och inte för att visa att evolutionen skett. (Nilsson, 2012). 
 Det finns flera begrepp inom evolutionsteorin som skapar missförstånd hos elever. 
Några av begreppen är ”anpassning”, ”fitness” och ”naturligt urval” (Anderson et al., 2002; 
Bishop et al., 1990; Bizzo, 1994; Gregory, 2009). Termen ”anpassning” skapar problem hos 
eleven då begreppet både har en vardaglig liksom en vetenskaplig förklaring av begrepp och 
processer. Termens innebörd blir således olika beroende av hur det anges. (Sinatra et al., 2008). 

Termen ”fitness” som Darwin myntat definieras i vetenskapliga sammanhang som en 
viss gens ökningshastighet i relation till andra genotyper som finns i den aktuella populationen 
samt miljön (Nationalencyklopedin, 2019). Problematiken kring begreppet yttrar sig genom 
missförstånd hos eleven då termen används i frasen ”survival of the fittest” (sv. ”den starkaste 
överlever”) (Gregory, 2009; Wallin, 2004). Den svenska vardagliga översättningen av frasen 
skapar missförstånd då en del elever tror att det är organismens fysiska tillstånd som är i fokus, 
det vill säga att de fysiskt starka individerna överlever. Den vetenskapliga förklaringen syftar 
dock till individen med en viss genotyp och dess reproduktiva framgång. Det handlar således 
om att vara ”bäst lämpad för en specifik miljö” och inte ”bäst fysiskt lämpad för en specifik 
miljö”. (Gregory, 2009). Elever tenderar att fokusera på individens överlevnad snarare än att 
förstå att individen är obetydlig evolutionärt om en ”fit” individ inte fortplantar sig och för sina 
gener vidare (Ferrari et al., 1998; Gregory, 2009). Resultatet från en studie om elevers 
uppfattningar om naturligt urval av Anderson et al. (2002) visar att elever definierar ”fitness” 
på ett sätt som inte stämmer överens med den vetenskapliga förklaringen, precis som Gregory 
(2009) indikerat tidigare. I studien framkom det att 61% av eleverna använde en förklaring som 
tog hänsyn till individens fysiska framgång framför individens reproduktiva framgång. 
Undersökningen utfördes genom att elever fick analysera evolutionära historier, däribland 
Galapagosfinkarna (Darwinfinkar). (Anderson et al., 2002). Bishop et al. (1990) poängterar att 
läraren bör introducera reproduktiv framgång hos individer för att minska problematiken kring 
begreppet ”fitness” och även ”naturligt urval”.   

Begreppsförståelse är viktig för att reducera elevers chanser att utveckla 
missuppfattningar kring evolutionsområdet. Missuppfattningarna bidrar till alternativa idéer, 
även kallade vardagsföreställningar, bland elever. (Andersson, 2001). 

3.2.2.1.2 Perspektiv	på	evolutionsteorin	
Alternativa idéer, även kallade vardagsföreställningar, om evolution bör enligt Wallin (2004) 
identifieras tidigt i undervisningen av läraren. De alternativa idéerna som elever har kring 
evolutionsteorin gör att elever förklarar evolutionära processer utifrån ett Lamarckistiskt 
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synsätt. Det Lamarckistiska synsättet kommer från en tanke av Jean-Baptiste de Lamarck om 
att förvärvade egenskaper är ärftliga. Synsättet utgår från att bra egenskaper är de som ärvs och 
att samma egenskap successivt blir mer förvärvad. (Gould, 2002; Petersson, 2012; Sjøberg, 
2010; Wallin, 2004). Settlage (1994) poängterar att elever som har ett Lamarckistiskt synsätt 
blockerar Darwins teori och får därigenom svårare att lära sig den vetenskapligt korrekta 
kunskapen. Barriären går dock att överkomma (Settlage, 1994).  
 Ferrari et al. (1998) gjorde en undersökning kring elevers förståelse av fem evolutionära 
principer i syfte att studera vad elever har för kunskaper kring Darwins evolutionsteori. Wallin 
(2004) har översatt de fem principerna från engelskan till; ackumulation, arv, reproduktion, 
variation och överlevnad. Resultatet från studien indikerar att elevers svar på frågorna är 
alternativa idéer. Mer exakt var 133 av 211 svar alternativa idéer vilket innebär att det endast 
var 78 svar som hade en vetenskapligt korrekt förklaring. (Ferrari et al., 1998).  
 Olander (2009) visar i sin studie med 180 elever i åldrarna 11-16 år, fyra biologilärare 
samt en forskare att elever tenderar att tillskriva mänskliga egenskaper, exempelvis önskningar 
eller att individer bestämmer sig för en viss sak, på evolutionära fenomen. Förutom önskningar 
förklarar 49% av eleverna i årskurs 5-7 samt 25% i årskurs nio i studien att evolutionen har ett 
specifikt mål, en viss riktning som den färdas mot, vilken benämns teleologisk process. 
Slutligen visar studien också att elever har svårt att förstå de biologiska tidsaspekterna vilka 
yttras då elever skall särskilja evolutionära och samtida förklaringar. Syfte med studien var, 
genom en Learning study, att utveckla strategier för undervisningen där evolutionsteorin kunde 
användas som grund för att lära ut utvecklingen som sker på jorden. (Olander, 2009). Dessa 
elever kommer sedan till gymnasiet med sina alternativa idéer. Tidsaspekter är inte endast svåra 
att förstå för elever utan för de flesta människor då hjärnan har svårt att se samband mellan mer 
komplexa processer och tider (Dodick & Orion, 2003). Trend (2001) påpekar att komplexiteten 
kring biologiska tidsaspekter kan förhindras genom att koppla dessa till nutiden då elever 
enklare minns det. Wallin (2004) påvisar också att elever tenderar att ha en teleologisk syn på 
evolutionen med den alternativa idén om att evolutionen fortlöper utifrån individens behov. 
Elever har uppfattningen att den enskilde individen driver evolutionen framåt bland annat 
genom dess behov samt att det är miljön och inte slumpen som orsakar den genetiska 
variationen. De antropomorfiska förklaringarna som eleverna använder sig av är exempelvis att 
organismer utvecklar egenskaper för att kunna överleva samt att egenskaper evolverar om de 
används och försvinner då de inte används. De alternativa idéerna leder till missuppfattningar 
vilka gör att elever missar kunskapen kring att de slumpmässiga variationerna sker i egenskaper 
över flera generationer. Det uppstår dessutom problem då eleven inte förstår att det är hela 
populationen, inte individen i sig, som successivt anpassas. (Anderson et al., 2002; Bishop et 
al., 1990; Deadman et al., 1978; Ferrari et al., 1999; Gregory, 2009; Thagard et al., 2009; 
Wallin, 2004).  
 Det finns flera exempel på att elever har svårt för och upplever 
evolutionsundervisningen som komplicerad. Förutom språkliga barriärer och alternativa idéer 
i evolutionslära kan det också vara problematiskt med så kallade emotionella barriärer, där 
elevers trosuppfattningar ställs i kontrast till evolutionsteorin (Sjøberg, 2010; Wallin, 2004).  
 
3.2.2.2 Emotionella barriärer 

Evolutionsteorin är ett omdiskuterat och kontroversiellt ämne att undervisa i. Den främsta 
anledningen är att teorin många gånger hamnar i konflikt med diverse trosuppfattningar. 
(Dagher & BouJaoud, 1997). Konflikterna ger i sin tur upphov till emotionella barriärer i 
evolutionsläran (Brem, Ranney & Schindel, 2013; Cleaves & Toplis, 2010; Colburn & 
Henriques, 2006; Dagher et al., 1997; Donnelly, Kazempour & Amirshokoohi, 2008; Miller et 
al., 2006; Schilders, Sloep, Peled & Boersma, 2009; Sjøberg, 2010; Thagard et al., 2009) 
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Den huvudsakliga orsaken till att de emotionella barriärerna yttras är att människor i 
allmänhet har svårare att acceptera faktorer som motsätter sig deras tro. Med andra ord är det 
enklare att ta till sig, exempelvis evolutionsteorin, om eleven vill att den skall vara sann. 
(Thagard et al., 2009). Gregory (2009) redogör för att människor kan ha svårt att förstå 
evolutionsteorin då de har svårt för att acceptera den och tvärtom. Acceptansen samt förståelsen 
för en teori är beroende av varandra (Gregory, 2009). Elever som har emotionella barriärer i 
evolutionslärandet tenderar exempelvis att inte se människan som en del i de biologiska 
processer som sker. De har bland annat svårt att se att människan är en del i det evolutionära 
trädet och har utvecklats från andra arter. (Nehm et al., 2008; Thagard et al., 2009).  

Trosuppfattningar som står i kontrast mot Darwins teori är utmärkande anledningar till 
emotionella barriärer hos elever. Problematiken grundas i att evolutionsteorin strider mot den 
teori vilken eleven identifierar sig genom, inte att evolutionsteorin utmanar elevens tro. 
(Schilders et al., 2009; Thagard et al., 2010) Resultatet av en studie som utfördes av Schilders 
et al. (2009) på holländska elever visade att elevers förhållande till evolutionsteorin är beroende 
av deras världsbild. En del elever upplevde en konflikt mellan sin rådande världsbild och ny 
fakta som presenterades kring evolutionsteorin. Andra ansåg att evolutionsområdet inte skiljde 
sig från andra biologiområden medan en sista grupp av elever slutade att lyssna. (Schilders et 
al., 2009). Schilders et al. (2009) poängterar att lärare bör ha strategier samt verktyg för att 
hantera de emotionella barriärer som elever kan ha kring evolutionslära. Syftet med strategierna 
är att stödja läraren i sitt arbete samtidigt som elever får kännedom om att det är tillåtet att ha 
en annan trosuppfattning. Syftet är även att, i undervisningen, tydliggöra att det inte skall råda 
en konflikt mellan evolutionsteorin och olika trosuppfattningar. Ett förslag på hur det praktiskt 
kan utföras är att läraren, i sin undervisning, ventilerar diverse världsbilder mot evolutionen. 
(Schilders et al., 2009). Dessutom påpekar Colburn et al. (2006) att det essentiella i 
evolutionsundervisningen är att förse elever med kunskaper kring teorin så att de kan acceptera 
den som en vetenskap. Likt Schilders et al. (2009) studerade Cleaves et al. (2010) hur 
evolutionsundervisningen uppfattas hos brittiska elever. Studien inriktade sig på elever vilka är 
kritiska mot evolutionsteorin och hur lärare arbetar med elever vilka har en kreationistisk 
världsbild. Ett intressant resultat från studien visar att elever och lärare anser evolutionsområdet 
som positivt och att elevers kunskaper kring området påverkas av hur undervisningen utformas. 
(Cleaves et al., 2010). En studie av Donnelly et al. (2008) bekräftar också att elever är 
intresserade av evolutionslära, men att intresset skiljer sig åt mellan religiösa samt icke-
religiösa elever. Studien syftade till att undersöka elevers acceptans samt syn på 
evolutionsteorin i skolan (Donnelly et al., 2008). I kontrast mot Schilders et al. (2009) 
framhäver Cleaves et al. (2010) i sin studie att elever har större chans att utveckla alternativa 
idéer kring området då läraren undervisar om andra teorier än evolutionsteorin. Argumentet 
grundas i att innehållet blir rörigt för eleven. 

De emotionella barriärerna kan försvåra evolutionsläran hos elever då ämnet i sig är 
relativt känsligt att tala om. Sjøberg (2010) nämner att de flesta biologiläroböcker som finns på 
marknaden i USA undviker att skildra evolutionära processer i syfte att inte hamna i konflikter. 

 
3.2.2.3 Läroböcker 

De problemområden som hittills presenterats har berört svårigheter för elever att lära sig 
evolutionsteorin i skolan. Nehm et al. (2008) visar i sin forskning att skolans arbete med 
evolutionsområdet har inverkan på elevers chanser att förstå evolutionsteorin och delar som hör 
till. Kontexten som evolutionsområdet sätts i och presenteras på har likväl inverkan på elevers 
chans att förstå teorin (Nehm et al., 2008). Ett sista problemområde som därför bli aktuellt och 
skall problematiseras är läroböcker.  

Enligt Nehm et al. (2008) har elever svårt att förstå och utveckla kunskaper kring 
evolutionsteorin då läroböckerna som används isolerar området från andra delar av biologin. 
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Evolutionskapitlet behandlas således som en separat del i läroboken (Nehm et al., 2008). När 
evolutionsområdet isoleras från andra delar av biologin menar forskare att det bidrar till alltför 
liten kunskap om evolutionsteorin då denna utgör en central del av biologiämnet (Nehm et al., 
2008; Petersson, 2012; Uddenberg, 2003). Det språk som används i litteraturen som finns ute 
på marknaden påverkar också evolutionsläran. Språket i läroböckerna är ofta mer komplext och 
försvårar, snarare än underlättar, förståelsen för eleverna. Begreppen blir mer komplicerade i 
stället för förenklade. Begreppen har, i läroböckerna, även en tendens att vara felaktigt 
beskrivna. (Bishop et al., 1990; Mayr, 2001). Det faktum att evolutionsområdet är isolerat från 
andra delar av biologin gör också att begreppen endast berörs och tas upp i evolutionskapitlet. 
Används läroboken som det grundläggande underlaget för undervisning kommer eleven endast 
att stöta på typiska begrepp för evolutionsområdet under det kapitlet. Resultatet från en 
undersökning i USA på de bästsäljande biologläroböckerna visar att typiska evolutionära 
begrepp såsom ”adaption”, ”anpassning”, ”naturlig selektion” och ”naturligt urval” behandlas, 
i majoriteten av fallen, endast i evolutionskapitlet. I undersökningen analyserades tre olika 
läroböcker utifrån deras popularitet. Syftet var att undersöka hur läroboken behandlar 
evolutionsteorin och hur upplägget kan komma att påverka lärandet. Forskarna anser dock att 
evolutionsområdet i stället skall löpa som en röd tråd genom samtliga biologiska områden och 
på så vis sammankopplas med de andra delarna (Figur 1). Eleven kan då dra paralleller mellan 
biologins olika delar och skapa sig en helhetsbild av teorier och processer som präglar området. 
(Nehm et al., 2008). Begreppsförståelse är, som tidigare visat, en essentiell del av 
evolutionsområdet men även för andra delar av biologin. Är inte eleven införstådd med 
begreppen kommer det att skapa barriärer vilka kan komma att påverka evolutionsläran. (Nehm 
et al., 2008; Sandell, 2010).  

En annan problematik kring 
läroböcker är ersättandet av text mot 
illustrationer. Ferlin (2014) påvisar i sin 
doktorsavhandling problematiken med 
att läroböckerna i större utsträckning får 
mer illustrationer. Det blir problematiskt 
med ett ökat antal av illustrationer då 
textmassan i läroböckerna minskar. 
Illustrationer kan tolkas på olika sätt av 
läsaren och kan således påverka 
inlärningen både positivt och negativt. 
(Bizzo, 1994; Ferlin, 2014).  
 Notera att hur läroböcker 
behandlar evolutionsområdet som 
problemområde i det här examensarbete 
utgör en relativt liten del. För att få en 
mer korrekt och rättvis syn på hur 
problemområdet inverkar på elevens 
lärande krävs en mer omfattande studie 

både fakta- och innehållsmässigt men även tidsmässigt. En långsiktig undersökning av elevers 
evolutionslära i kombination med diverse läromedelsanalyser skulle således krävas.  
 De fyra problemområdena kring evolutionsundervisning som presenterats; alternativa 
idéer, emotionella barriärer, läroböckers upplägg av området samt språkliga barriärer, har 
samtliga inverkan på elevens evolutionslära. 
  

Figur 1: Evolutionsteorin ligger till grund för andra områden inom 
biologin. Modellen är att sträva efter men är inte fullständig. (Omritad 
bild från Nehm et al., 2008). 
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4 Metod 
Studien syftar till att söka reda på om elever förstått den evolutionsundervisning som ges i 
skolan och hur verksamma biologilärare hanterar den problematik som finns. Insamlat 
empiriskt litterärt material utgör tillsammans med insamlad data studiens underlag för att 
besvara frågeställningarna. Nedan presenteras studiens genomförande genom redogörelse för 
metodval, datainsamling samt urval. Analysmetoden beskrivs även för studien likväl den 
hänsyn som tagits till de forskningsetiska principerna. En avslutande reflektion förs kring 
examensarbetets generaliserbarhet, reliabilitet samt validitet.  
 
4.1 Metodval 
De två frågeställningar som fastställdes i början av examensarbetet syftar till att söka reda på 
elevers kunskaper samt lärares tankar och strategier. Frågeställningarna kräver olika 
tillvägagångssätt för att besvaras då de skiljer sig i vad de strävar efter att utforska, resultaten 
kompletterar dock varandra. Beroende av metodval kommer det att finnas diverse för- och 
nackdelar med det tillvägagångssätt som studien anammar.  

Det finns forskning som är kritiska mot och argumenterar för att inte särskilja den 
kvantitativa metoden och den kvalitativa metoden från varandra. Argumenten grundas i att 
svaren, som de två metoderna söker reda på, polariseras vilket bidrar med en ofullständig bild 
av området. Det förespråkas en kombination av dessa två metoder, så kallad ”mixed methods”-
studier, för att öka reliabiliteten och validiteten av studiens resultat. Anledningen är att 
metodernas för- respektive nackdelar i det fall skulle vägas upp av den andra metoden. 
Forskarna påpekar dock att arbetet i ”mixed methods”-studier kan bli mer tidskrävande för 
forskaren men att det ändå bör övervägas då utfallet gynnas. (Barmark et al., 2015; Creswell & 
Piano Clark, 2007; Ercikan & Roth, 2012; Gustafsson & Rosen, 2014). Enligt Creswell et al. 
(2007) finns det fyra huvudtyper av ”mixed methods”-studier. Examensarbetet tar utgångspunkt 
i huvudtypen ”The Triangulation Design” vilken är den vanligaste av de fyra. I metoden verkar 
den data som samlas in komplementär gentemot samtligt insamlat material inom samma 
område (Creswell et al., 2007). Metodvalet argumenteras utifrån att examensarbetet inleddes 
med en kvantitativ undersökning i form av en enkätundersökning vilken senare kompletterades 
med kvalitativ data i form av intervjuer. Det insamlade materialet från den kvantitativa studien 
utgjorde delvis underlaget för den kvalitativa studiens utformning. Resultaten jämfördes samt 
relaterades till varandra för att slutligen korreleras och tolkas i syfte att få en helhetsbild av 
området. 
 
4.1.1 Kvantitativ studie 
Den ena delen av ”mixed methods”-studien i examensarbetet är kvantitativ. Kvantitativa studier 
är standardiserade och hårt strukturerade. Det är främst forskarens frågor som är i fokus och 
svaren som ges skall vara kodbara. Forskarens roll i kvantitativa studier är att vara neutral och 
inte blanda sig i. Kvantitativa studier ämnar till att undersöka en omfattande grupp av individer 
för att fånga in diverse samband och variationer. Målet är att beskriva, bevisa och förklara 
samband, helst genom att kunna dra generella och universella sammanhang. Ett representativt 
urval, där forskaren helst inte skall ha interagerat med testpersonerna, eftersträvas för att öka 
objektiviteten i studien. En helomfattande bild av forskningsområdet ges på så vis. Forskaren 
samlar in material från empirin, genom exempelvis enkätundersökningar, vilken sedan 
kvantifieras, vanligast genom statistikprogram, för att sedan analyseras med hänsyn till studiens 
frågeställning. De statistiska analyserna kompletteras ofta med signifikanstester för att 
framhäva och/eller utesluta slumpmässiga faktorer på resultatet. De signifikanstester som görs 
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varierar beroende av data. En del texter argumenterar för att goda matematikkunskaper krävs 
för att välja och värdera diverse signifikanstesters applicering på aktuell data. (Barmark et al., 
2015). Den kvantitativa delen av examensarbetet utgörs av en enkätundersökning som 
analyserats i statistikprogrammet SPSS, version 25. 
 
4.1.2 Kvalitativ studie 
Den andra delen av ”mixed methods”-studien är kvalitativ. Till skillnad från kvantitativa studier 
är kvalitativa studier flexibla och ger en viss frihet till mig som utför studien beroende av den 
kvalitativa metodens inriktning. Det är respondenterna som är i fokus men intervjuaren kan 
delvis blanda sig i. Svaren som ges av respondenterna skall sträva efter att vara beskrivande, 
fylliga och omfattande. Perspektivet som den kvalitativa studien utgår från är holistiskt i den 
mening att det är helheten samt dess sammanhang som är det essentiella. Deltagarna väljs oftast 
ut medvetet av intervjuaren, vilket de gjort i examensarbetet, datainsamlingen sker fortlöpande 
och analyseras under tiden, i växelverkan. Målet är att beskriva och förstå det som efterfrågas i 
respondentens naturliga miljö genom diverse upplevelser och åsikter hos dessa. En typisk 
kvalitativ metod är intervjuer. Innan forskningsintervjun görs rekommenderas utformning av 
en strukturerad intervjuguide som forskaren kan förhålla sig till. Reliabiliteten och validiteten 
förstärks på så vis i frågorna då samtliga respondenter ställs samma frågor. (Dalen, 2015). 
 Det finns diverse intervjumetoder som kan appliceras. En av de vanligaste och som 
används i examensarbetet är så kallad semi-strukturerad intervju. Den semi-strukturerade 
intervjun innebär att samtliga deltagare får samma frågor ur den strukturerade intervjuguiden. 
Frågorna kan dock ha ändrat ordning och spontana följdfrågor kan ha uppkommit. Intervjun 
formas på så vis efter respondentens svar i syfte att fånga upp helheten genom de uttömmande 
svaren som respondenten då förhoppningsvis ger. (Dalen, 2015).  

Examensarbetet är en ”mixed methods”-studie och den kvalitativa intervjun är semi-
strukturerad i sin utformning och har analyserats utifrån en tematisering. Datainsamlingen samt 
analysmetoden har således skiljt sig åt för de olika metoderna. 
 
4.2 Datainsamling 
Insamlingen av data tar sin utgångspunkt i tre huvudsakliga riktningar; insamling av empiriskt 
litterärt underlag, insamling av kvantitativ data genom enkätundersökningar på elever samt 
insamling av kvalitativ data genom intervjuer på verksamma biologilärare.  
 
4.2.1 Tidigare forskning 
Datainsamlingsprocessen inleddes med att se över tidigare forskning för att få en överblick av 
området. Databaser för pedagogisk forskning såsom Educational Resources Information 
Center, ERIC, och universitetsbibliotekets supersöksida användes för att söka efter relevanta 
artiklar. Av praktiska skäl utnyttjades även kända artiklar från tidigare kurser på 
ämneslärarprogrammet samt material från examensarbetet på grundläggande nivå. Sökord på 
engelska, enskilt samt i olika kombinationer, nyttjades där exempelvis begrepp som: 
”evolution”, ”misconceptions” samt ”obstacles” användes. För att utöka sökresultatet användes 
databasens möjlighet att skriva in en stjärna efter sökordet för att få med samtliga av ordets 
böjningar. Av praktiska skäl begränsades sökresultaten till endast artiklar på svenska och 
engelska då språkförståelsen annars skulle vara ett problem. Artiklar på senare tid prioriterades 
men även artiklar som daterar senare i tid var relevanta då dessa kan ha indikerat eventuella 
utvecklingsområden genom tiden. Det empiriska litterära underlaget lästes samt analyserades 
och essentiella delar, för frågeställningarna, lyftes för att ge området en heltäckande och 
intressant bakgrund. 
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4.2.2 Enkät 
Examensarbetet får ett kvantitativt inslag genom enkätundersökningar på elever. Enkäten 
grundar sig i en av frågeställningarna vilken syftar till att söka reda på om eleven förstått den 
evolutionsundervisning som ges i skolan. Inspirationen för enkätens utformning kommer från 
det grundläggande examensarbetet och de problemområden som identifierades i arbetet. Vad 
som definierar om en elev har ”förstått” den evolutionsundervisning som ges i skolan grundas 
i detta avseende på ifall eleven har angivit det vetenskapligt korrekta svarsalternativet. 

Enkäten konstruerades med hjälp av tips och råd från Barmark et al. (2015) där det bland 
annat står om olika varianter av enkäter och hur deras utformning kan komma att påverka 
deltagarnas svar. För att göra enkäten lättillgänglig för samtliga att besvara utarbetades den i 
googletjänsten, Google formulär, vilket medför att den blir nätbaserad. Enkäten bestod utav 
frågor av flervalskaraktär. Svarsalternativen var i randomiserad ordning för att minska chansen 
för deltagaren att hitta något mönster. Dessutom utformades de olika svarsalternativen genom 
att endast ändra några fåtal ord för varje alternativ för att minska chansen att gissa sig till ett 
eftersträvat svar. Totalt sett bestod enkäten av 12 frågor, varav en är frågan om samtycke, tre 
är så kallade bakgrundsfrågor och åtta av frågorna är så kallade informationsfrågor (Bilaga 1). 
Inledningsvis finns en text angående enkätens syfte, deltagarnas rättigheter samt 
kontaktuppgifter till mig som student. Därefter följer informationsfrågorna vilka syftar till att 
identifiera eventuella problemområden kring evolutionslära som kan finnas bland elever. 
Enkäten avslutas med bakgrundsfrågor. På sista sidan av enkäten gavs deltagarna även chansen 
att ge feedback kring enkätens utformning i essäform. Detta då utformningen kan ha haft 
inverkan svarens reliabilitet och validitet.  

Barmark et al. (2015) skriver att det är fördelaktigt om en pilotstudie görs innan enkäten 
skickas ut till den bestämda målgruppen för att öka generaliserbarheten och reliabiliteten. Innan 
enkäten skickades ut gjordes därför en pilotstudie i en klass för att se om enkäten behövde 
förtydligas, om det fanns något som var oklart och om något behövde förändras. Enkäten 
skickades sedan ut elektroniskt till sex verksamma biologilärare i grundskolans senare del och 
gymnasiet i Göteborgs stad samt en angränsande kommun. En elektronisk enkät är mer 
fördelaktig än pappersenkäter då de enklare går att sprida samt samla in (Barmark et al., 2015). 
Lärarna ombads att dela enkäten med sina elever. Det krav som ställdes var endast att eleven 
skulle ha läst om evolutionsteorin i minst en biologikurs under sin utbildning på den aktuella 
skolan samt att enkäten skulle besvaras under lektionstid. Det sistnämnda kravet motiveras 
genom att elever förmodligen annars, under sin fritid, inte skulle tagit sig tid att besvara enkäten. 
Det är även oklart ifall elever som läser sitt tredje år på gymnasiet har läst mer än en biologikurs 
då det inte var ett krav för att deltaga. Fyra av skolorna vad kända för mig sedan tidigare, medan 
de två andra kom från kontakter från andra lärarstudenter. Det innebär att studien, till stor del, 
grundar sig i ett bekvämlighetsurval. 
 
4.2.2.1 Analys av enkätresultat 

Totalt sett svarade 67 elever från samtliga årskullar på gymnasiet på enkäten. Av dessa 67 elever 
var 54% kvinnor och 46% män. Enkätsvaren domineras av elever vilka läser sitt andra år på 
gymnasiet med 61%, följt av de elever som läser sitt tredje år på gymnasiet med 34%. Endast 
5% har svarat att de läser sitt första år på gymnasiet vilket representerar tre personer och är värt 
att anmärka. Ett fåtal elever valde dessutom att inte besvara alla frågor i enkäten vilket gör att 
vissa frågor har högre svarsfrekvens än andra. Enkätsvaren kommer från elever på två skolor i 
Göteborgs kommun och en skola från en angränsande kommun. Det innebär således att det 
endast var tre av sex skolor som gick vidare med enkäten till sina elever. Skolorna bedöms vara 
någorlunda lika vad gäller prestation och resultat. Argumentet grundas i jämförelser mellan de 
tre skolorna genom Skolverkets Internetbaserade Resultat-och kvalitetsInformationsSystem, 
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SIRIS. Jämförelsen mellan de tre berörda skolorna grundas i att samtliga avgångselever haft 
godkänt betyg i samtliga gymnasiegemensammaämnen. Värt att påpeka är dock att skolans 
resultat kan beror på många fler faktorer än de som Skolverkets statistikprogram tar hänsyn till 
och redovisar. Inga elever från grundskolans senare år besvarade enkäten.  

Resultatet från enkätundersökningen analyserades genom statistikprogrammet SPSS, 
version 25, i enlighet med en guide från Barmark et al. (2015). Svaren från googleformuläret 
laddas enkelt ned från hemsidan och importeras i SPSS-programmet. Samtliga svar matas på så 
vis in och kodas om till variabler i programmet vilka kan mätas mot varandra. Variablerna 
mellan de olika urvalsgrupperna samt svaren kan då jämföras. Den huvudsakliga jämförelsen 
gjordes mellan elevens årskurs samt valt alternativ på informationsfrågorna. Resultatet av data 
presenteras i form av tabeller i arbetets resultatdel. 
 
4.2.3 Intervju 
För att komplettera enkätundersökningen gjordes intervjuer av verksamma biologilärare. Syftet 
med intervjuerna var att besvara den andra, för examensarbetet, frågeställningen kring hur 
lärare hanterar den problematik som finns bland elever i evolutionslära. Inspirationen för 
intervjuguiden kommer från Dalen (2015) som presenterar diverse intervjutekniker samt vad 
intervjuaren bör tänka på innan, under och efter intervjun.  
 Den beräknade tiden för vardera intervju var mellan 15-25 minuter. Intervjuguiden 
skrevs under tiden data från den kvantitativa delen av studien analyserades främst då tider för 
intervju redan hade bokats in och elevsvaren dröjde. Totalt sett fanns åtta frågor tillsammans 
med kompletterande följdfrågor i intervjuguiden (Bilaga 2). Två av frågorna var 
bakgrundsfrågor och resterande sex var informationsfrågor. Strukturen på intervjun var 
liknande den för enkäten med en inledande beskrivning till respondenten angående studiens 
syfte, deltagarens rättigheter samt kontaktuppgifter till mig som student. Därefter ställdes 
bakgrundsfrågor och slutligen informationsfrågor för att identifiera hur lärare hanterar elevers 
problematik kring evolutionslära. Intervjuformen var semi-strukturerad vilket medförde att 
respondenterna fick diverse följdfrågor vilka var specifika för deras uttalanden i syfte att få så 
heltäckande svar som möjligt. För att underlätta senare transkribering ombads respondenten att 
godkänna att intervjun spelas in med ett ljudprogram som finns i mobilen och på datorn.  
 När enkäten skickades ut fanns även en förfrågan till biologiläraren angående att vara 
med i en intervju för arbetets kvalitativa del. Lika svårt som det var att få tag på intresserade 
deltagare till enkäten var det svårt att få lärare att vilja bli intervjuade. Av de tillfrågade 
utgjordes intervjupersonerna slutligen av tre legitimerande ämneslärare i biologi vilka erhölls 
genom personliga kontakter. Bland dessa tre är två verksamma på gymnasiet medan en är 
verksam i grundskolans senare del. Två av de tre biologilärare som deltog är dessutom tidigare 
lokala lärarutbildare, LLU, till mig vilket innebär att dessa respondenter har en personlig 
koppling till mig som student. En LLU verkar som handledare under den verksamhetsförlagda 
utbildningen som genomförs på ämneslärarprogrammet. Kopplingen anses dock vara 
professionell då det rört sig om handledarskap under verksamhetsförlagd utbildning. Den tredje 
respondenten är en kollega till en LLU och arbetar således på samma skola. Samtliga 
respondenter är verksamma på skolor i Göteborgs kommun. Intervjuerna utfördes enskilt med 
biologilärarna på deras skolor. Det innebär att studien, även ur ett kvalitativt perspektiv, grundas 
i ett bekvämlighetsurval.   
 
4.2.3.1 Analys av intervjusvar 

Antalet respondenter utgörs av tre kvinnor mellan 26-35 års ålder. Erfarenhetsmässigt skiljer 
sig lärarna åt en del där två av tre lärare varit verksamma i drygt fyra år och en varit verksam i 
över 13 år.  
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 Analysprocessen för den kvalitativa delen inleddes direkt efter att intervjun genomförts 
utifrån tematisk analys i enlighet med Dalens (2015) förslag. En tematisk analys utgår från 
teman vilka genom kodat material från respondenternas svar fylls med innehåll (Dalen, 2015). 
Enligt Dalen (2015) är det fördelaktigt om den som utför intervjun transkriberar sitt material i 
nära anslutning till intervjun för att minska chansen att glömma viktiga detaljer såsom 
utmärkande tonfall. Transkriberingen skedde således direkt efter intervjuerna genomförts 
genom att lyssna på ljudinspelningen och skriva ut det som sades manuellt i Microsoft 
skrivprogram Word. För att styrka svaren skrevs även respondentens tonfall samt eventuella 
tankeuppehåll ut. När samtliga intervjuer transkriberats lästes de igenom för att sedan inleda 
kodningsprocessen. Den kodningsprocess som applicerades var utifrån tematisk analys och 
inleddes med att se ifall återkommande mönster fanns i respondenternas svar. De mönster som 
identifierades märktes med en annan färg som kategoriserades i teman vilka återspeglade den 
fastställda frågeställningen. Slutligen valdes centrala och anmärkningsvärda delar ut för 
resultatet. Tematiseringen av intervjuerna finns bifogat i arbetet (Bilaga 3). Resultatet av data 
från intervjuerna presenteras i examensarbetets resultatdel. I analysen och diskussionen återges 
respondenternas svar utifrån beteckningarna R1, R2 och R3 vilka vardera symboliserar en av 
respondenterna. Beteckningarna följs åt av ett sidnummer i arbetet för att enklare återkoppla till 
det som sägs.  
 
4.3 Forskningsetiska principer 
Forskning kan inte bedrivas under alla förhållanden utan måste följa en del regler och riktlinjer. 
Fältet för forskningsetiska kodexar, det vill säga en samling av forskningsetiska principer eller 
regler, är stort och omfattar diverse direktiv, lagar samt riktlinjer vilka forskaren skall ha 
kännedom om och ta hänsyn till i sitt arbete. Syftet är att bedriva ett genomtänkt etiskt och 
lagenligt arbete. Beroende av forskningsområde finns det specificerade lagar och regler vilka 
skall följas. Ett utmärkande direktiv som samtliga forskare bör förhålla sig till är 
individskyddskravet vilket delas upp i; informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 
nyttjandekravet. (Vetenskapsrådet, 2002; Vetenskapsrådet, 2017).  
 Individskyddskravet blir aktuellt i examensarbetets datainsamlingsprocess då studien 
kräver deltagande av enskilda individer. Den kvantitativa datainsamlingen utgjordes av en 
enkät vilken inledningsvis bestod av en informationstext (Bilaga 1). I informationstexten fanns 
fakta kring studiens innehåll och syfte, graden av anonymitet hos den som besvarar enkäten 
samt hur och vad svaren kommer att användas till. Graden av anonymitet förstärks ytterligare 
genom att enkätsvaren inte går att koppla till enskilda individers svar och går efter 
dataskyddsförordningen, GDPR. Deltaganden informerades även om att enkäten var frivillig 
att besvara. Beskrivningen avslutades med kontaktuppgifter, i form av en e-mail adress till mig 
som forskande lärarstudent, samt ett samtyckesgodkännande av den som besvarar enkäten. 
Samtycker inte eleven till det som står i informationsbeskrivningen bockas inte rutan in, och 
eleven kommer då inte vidare i enkäten. För att skydda deltagarnas integritet ytterligare anges 
inte de deltagande skolornas namn någonstans i arbetet. De fyra kriterierna som ingår i 
individskyddskravet behandlas således för den kvantitativa delen av arbetet. Värt att påpeka är 
att en av lärarna vars elever deltog i enkäten är en tidigare LLU som handledde mig under min 
verksamhetsförlagda utbildning på ämneslärarprogrammet. Det ansågs dock inte ha någon 
betydelse för enkätsvaren då jag personligen inte har interagerat med klasserna som deltog och 
valdes ut av LLU.  
 Examensarbetes kvalitativa datainsamling utgjordes av semi-strukturerade intervjuer 
med legitimerade ämneslärare i biologi. Respondenterna informerades innan intervjun om 
studiens innehåll och syfte, att deras medverkan är frivillig samt att de både kan hoppa över 
obekväma frågor och avsluta intervjun när de önskar. Respondenterna informerades även om 
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att de kommer att vara anonyma (Bilaga 2). För att underlätta transkriberingsprocessen 
ljudinspelades intervjuerna med samtycke från respondenten. I likhet med studiens kvantitativa 
del uppfylldes således de fyra kriterierna för individsskyddskravet. 
 De forskningsetiska principerna är viktiga för att skydda forskningsdeltagarna mot 
någon form av lidande genom att bland annat värna om deltagarnas integritet. När deltagarna 
informeras om studiens innehåll och deras rättigheter blir det dessutom mer klart för dem att 
forskaren har goda intentioner, därav har dessa genomlöpande varit i åtanke. (Dalen, 2015; 
Vetenskapsrådet, 2002; Vetenskapsrådet, 2017). 
 
4.4 Generaliserbarhet, reliabilitet och validitet 
I vetenskapliga studier, även detta examensarbete, är det viktigt att reflektera över och sträva 
efter studiens generaliserbarhet, reliabilitet och validitet. Studiens generaliserbarhet grundas i 
att urvalet är tillräckligt stort så att en övergripande slutsats kan dras över sammanhanget urvalet 
ingår i. Reliabiliteten beskriver hur pass pålitlig undersökningen är där studiens repeterbarhet 
är viktig. Hög reliabilitet innebär att samma undersökning skulle kunna utföras av en annan 
forskare, i liknande miljö samt under liknande omständigheter, och ett snarlikt resultat hade 
åstadkommits. Slutligen tar validiteten hänsyn till om studien mäter det som avses att mätas 
och ökar därigenom i validitet. Gemensamt för de tre begreppen är att studiens tillförlitlighet 
kan bedömas. (Braun & Clarke, 2006; Dalen, 2015; Gustafsson et al., 2014; Ercikan et al., 2012; 
Klapp, 2015). En god reliabilitet och validitet är nödvändig för att kunna generalisera studiens 
resultat i slutändan (Barmark et al., 2015; Ercikan, 2012). Det finns diverse faktorer som är 
viktiga att tänka på för att öka reliabiliteten och validiteten i detta arbete. Beroende av metod 
kommer dessa faktorer att variera, även i de fall ”mixed methods”-studier appliceras. 

I den kvantitativa delen av undersökningen samlades data in genom en elevenkät. Att 
utforma en nätbaserad, det vill säga digital, enkät är att föredra då spridningen av enkäten är 
enklare och det går även snabbare att få in svaren från deltagarna. Det finns dock en del 
begränsningar med nätbaserade enkäter vilka påverkar validiteten av studien. Det rör 
framförallt frågor vilka har svar som enklare muntligt presenteras genom en diskussion snarare 
än att skrivas ned. (Barmark et al., 2015). Det argumenteras också, tvärtom, att det är 
problematiskt med muntliga svar då en del individer inte vågar uttrycka sig muntligt kring deras 
tankar och åsikter (Dalen, 2015; Gustafsson et al., 2014). När enkäter skall användas för 
datainsamling bör en pilotstudie av enkäten göras innan. Pilotstudien ökar graden av 
generalisering och reliabilitet då enkäten testas och kan revideras i efterhand beroende av 
testpersonernas respons. (Barmark et al., 2015). I den kvalitativa delen av undersökningen 
samlades data in genom intervjuer på verksamma biologilärare. Till skillnad från 
enkätundersökningar, där det inte krävs någon kontakt med deltagarna, utgör intervjuer en 
dialog mellan respondenten och den som intervjuar. En central aspekt som är viktig för 
reliabiliteten är att ta god tid på sig och inte stressa fram svar från den som intervjuas. Det kan 
medföra att respondenten inte känner sig bekväm med frågorna som ställs vilket i sin tur kan 
leda till återhållsamhet. När semi-strukturerade intervjuer appliceras i en metod är det värt att 
ha i åtanke att reliabiliteten, redan från början, minskar då omedvetna följdfrågor utifrån 
respondentens svar ställs. Ur reliabilitetssynpunkt är det mer fördelaktigt ifall medvetna 
följdfrågor ställs. (Dalen, 2015). Dalen (2015) påpekar att det är fördelaktigt för studiens 
reliabilitet och validitet om intervjuerna spelas in, med samtycke från deltagaren, och 
transkriberas i nära anslutning till intervjun. Argumentet grundas i att ljudinspelat material kan 
analyseras mer detaljerat än om den som intervjuar skulle försöka minnas allt som sagts under 
intervjun, medan en transkribering i nära anslutning bidrar till att viktiga detaljer såsom 
kroppsspråk och specifika uttryck inte uteblir (Dalen, 2015).  
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Det finns en del gemensamma faktorer, både för kvantitativa och kvalitativa 
undersökningar, vilka påverkar generaliserbarheten, reliabiliteten och validiteten. Enligt 
metodstudier påvisas betydelsen av ett rättvist utfall av att forskaren själv bekantar sig med all 
data och analyserar sitt egna material. Det är dessutom väsentligt att forskaren redogör för sin 
förförståelse innan undersökningen görs för att inte komprimera eller styra svaren. Forskning 
pekar också på att forskarens personliga involverande har inverkan på reliabiliteten, framförallt 
i kvalitativa studier, men att det kan vara svårt att undvika. (Braun et al., 2006; Dalen, 2015). 
Slutligen lyfter Barmark et al. (2015) samt Ercikan (2012) att det är essentiellt för studiens 
generaliserbarhet, reliabilitet och validitet att enkla samt tydliga svarsalternativ finns då 
enkätfrågor eller en intervjuguide utformas. Det främsta argumentet grundas i att de begrepp 
som används minskar i tolkningsmöjligheter samt att eventuella missförstånd som kan 
uppkomma reduceras (Barmark et al., 2015; Ercikan, 2012).  

”Mixed methods”-studier är fördelaktiga med hänsyn till studiens generaliserbarhet, 
reliabilitet samt validitet. Genom att kombinera diverse metoder kan för- respektive nackdelar 
för den ena metoden vägas upp av den andra. (Barmark & Djurfeldt, 2015; Creswell & Piano 
Clark, 2007; Ercikan & Roth, 2012; Gustafsson & Rosen, 2014). 
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5 Resultat 
Resultatet baseras på data från en nätbaserad enkätundersökning med 67 elevsvar och intervjuer 
med tre verksamma biologilärare. Enkätsvaren utgörs av elever vilka studerar något program 
på gymnasiet som har en biologikurs i sin studieplan. Majoriteten, 61%, av eleverna läste sitt 
andra år på gymnasiet, 34% läste sitt tredje år medan 5%, vilket motsvarar tre personer, läste 
sitt första år. Data från förstaårseleverna anses vara för litet för att kunna ge något resultat i 
arbetet och redovisas därför inte. Samtliga siffror är avrundade till närmaste heltal. Av 
intervjudeltagarna har en respondent 13 års erfarenhet i yrket som legitimerad biologilärare 
medan två har fyra års erfarenhet.  
 Resultatet från de kvantitativa och kvalitativa undersökningarna presenteras nedan. Det 
kvantitativa resultatet kompletteras i den mån det går med resultat från den kvalitativa 
undersökningen och vice versa. Analysen redogörs under diskussionsavsnittet. 
 
5.1 Elevers kunskaper kring evolutionsteorins centrala begrepp; 

anpassning, fitness och naturligt urval 
Resultatet från insamlad data pekar på att det finns svårigheter bland elever vad gäller 
kunskaper kring begreppen ”anpassning”, ”fitness” och ”naturligt urval” i evolutionsteorin. 
Eleverna ombads, i enkäten, att välja det svarsalternativ vilket var närmast deras egna 
beskrivning av begreppet. I samtliga tre frågor finns ett bortfall av elever som utgör tre procent 
av det totala antalet deltagande elever. Det innebär att svarsfrekvensen, N, med valida svar, 
inkl. förstaårseleverna, utgörs av 65 elever i stället för 67 vilket motsvarar 97% av det totala.  
 Begreppet ”fitness” beskriver en majoritet av eleverna, både i andra och tredje året på 
gymnasiet, utifrån vetenskapligt korrekta termer (Figur 2). Det är totalt sett 40 elever som läser 
sitt andra år på gymnasiet vilka har besvarat frågan i sin helhet. Av dessa 40 har 31 elever 
angivit den vetenskapligt korrekta beskrivningen av begreppet. Det utgör således 78% av 
samtliga andraårselever. Återstående 22% har valt en annan beskrivning vilken har hänsyn till 
organismens fysiska form och tillstånd. Av de elever vilka läser sitt tredje år på gymnasiet har 
totalt sett 22 personer besvarat frågan i sin helhet. De elever vilka angivit den vetenskapligt 
korrekta beskrivningen utgörs av 17 elever vilket motsvarar 77% av samtliga tredjeårselever. 
Det innebär således att 23% av resterande elever valt fysisk form eller tillstånd som svar. 
Resultatet visar att majoriteten av eleverna, både andra- och tredjeårselever, har liknande 
kunskaper kring begreppet ”fitness” vilken speglar den vetenskapligt korrekta beskrivningen. 

 
Figur 2: Antal elevsvar i relation till valt svarsalternativ och årskurs. N=65, 97%. 
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För att ytterligare undersöka elevers kunskaper kring begreppet ”fitness” sattes 
begreppet i ett meningssammanhang. Likt ovanstående resultat indikerar tabellen att 
majoriteten av eleverna, 93% av andraårseleverna och samtliga tredjeårselever, använder den 
vetenskapligt korrekta beskrivningen av Darwins uttryck ”survival of the fittest” som den bäst 
anpassades överlevnad (Figur 3).  
 

 
Figur 3: Antal elevsvar i relation till valt svarsalternativ och årskurs. N=65, 97%. 

Elevers beskrivning av evolutionsteorins begrepp ”anpassning” utger sig vara mer 
svårdefinierad bland elever (Figur 4). Bland de 40 andraårselever som besvarade frågan angav 
53% den vetenskapligt korrekta beskrivningen av begreppet ”anpassning” med den genetiska 
förändringen i centrum, medan 47% valde något av de andra svarsalternativen. De andra 
svarsalternativen indikerar elevers svårigheter kring tidsuppfattningar samt elevers tro att 
individens behov av att utveckla en viss egenskap gör att individen utvecklar egenskapen. Den 
sistnämnda dominerar och utgör 38% av andraårselevernas svar. Av de 22 tredjeårselever vilka 
besvarade frågan angav cirka 82% av eleverna den vetenskapligt korrekta beskrivningen av 
begreppet ”anpassning”. De återstående 18% angav individens behov som beskrivning. 
Resultatet indikerar att majoriteten av tredjeårseleverna använder den vetenskapligt korrekta 
beskrivningen av begreppet. Andelen skiljer sig betydligt från andraårseleverna där svårigheter 
bevisligen tycks finnas. Resultatet visar att elever gärna beskriver individens anpassning utifrån 
dess behov i den aktuella miljön.  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4: Antal elevsvar i relation till valt svarsalternativ och årskurs. N=65, 97%. 
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I enkätens sjunde fråga fick eleverna ange sin beskrivning av begreppet ”naturligt urval” 
utifrån de svarsalternativ som fanns tillgängliga. I likhet med begreppet ”fitness” tycks 
majoriteten av eleverna ha förståelse för och den vetenskapliga beskrivningen av 
evolutionsteorins begrepp ”naturligt urval” (Figur 5). Bland de 40 elevsvaren från 
andraårseleverna angav 80% den vetenskapligt korrekta beskrivningen av begreppet. 
Resterande 20% angav något av de andra svarsalternativen, där 15% uttryckte individens 
strävan och önskan efter att utvecklas som alternativ. Av de 22 tredjeårselever vilka besvarade 
frågan angav cirka 95% den vetenskapligt korrekta beskrivningen medan 5%, vilket motsvarar 
en person, angav individens strävan och önskan att utvecklas som alternativ. Resultatet 
indikerar således att majoriteten av eleverna, både bland andra- och tredjeårselever, har 
förståelse för evolutionsteorins begrepp ”naturligt urval”. De elever, främst bland 
andraårseleverna, vilka valt andra svarsalternativ tenderar att beskriva begreppet utifrån 
individens strävan och önskan att utvecklas.  

 
Figur 5: Antal elevsvar i relation till valt svarsalternativ och årskurs. N=65, 97%. 

I de kvalitativa intervjuerna med biologilärarna uttryckte samtliga lärare tre svårigheter 
som deras elever, genom åren, haft eller har (Bilaga 3). En av svårigheterna visas främst kring 
diverse begrepp vilket skapar barriärer i evolutionsläran. I en av intervjuerna, där R1 är 
respondenten det vill säga en av lärarna, uttryckte läraren problematiken kring begreppen inom 
evolutionsområdet genom att säga: 
 

R1: Sen är det ju att det blir mer, ”hårklyveri”. Eh… begreppsmässigt. Att… ehm… det är 
inte alls lika petigt i de andra områdena och helt plötsligt så blir det väldigt petigt för att 
man (tänker)… om man lägger fram det på ett lite fel sätt med något… alltså att man 
använder något begrepp på lite fel sätt, så får det en helt annan mening. Och det upplever 
jag inte att det är i de andra områdena. Så det upplever jag är väl lite problematiskt, det 
där ”finliret” är väldigt svårt för eleverna. 

 
Resultatet indikerar att även lärare finner det problematiskt med begreppsförståelse när 
evolutionsområdet behandlas. 
 
5.2 Uttrycks elevers alternativa idéer och finns det några 

emotionella barriärer? 
Resultatet från insamlad data pekar på att det finns alternativa idéer kring evolutionsteorin bland 
elever på gymnasiet. Data påvisar också att elever har en vetenskaplig, snarare än emotionell, 
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syn på evolutionsteorin i skolsammanhang. I samtliga tre frågor, vilka strävar efter att studera 
om det förekommer alternativa idéer samt emotionella barriärer bland elever, har 67 elevsvar 
analyserats. Det innebär att svarsfrekvensen, N, med valida svar utgörs av 67 elever vilket 
motsvarar 100%. Notera dock att förstaårseleverna endast utgörs av tre elever vilket ger för lite 
data att analysera.  
 Elevsvaren indikerar att majoriteten av gymnasieeleverna, både andra- och 
tredjeårselever, ställer sig vetenskapligt till evolutionsteorin (Figur 6). Det är ca. 83% av 
andraårseleverna vilka angivit den vetenskapligt korrekta förklaringen. Andelen utgör 35 av 42 
elever vilka besvarat frågan. Drygt 17% av eleverna, motsvarar sju elever i enkäten, valde något 
av de andra svarsalternativen vilka tyder på emotionella barriärer. Bland tredjeårseleverna 
angav samtliga 22 elever, 100%, den vetenskapligt korrekta förklaringen.  
 

 
Figur 6: Antal elevsvar i relation till valt svarsalternativ och årskurs. N=67, 100%. 

 Det är även intressant att studera könsfördelningen kring de olika svarsalternativen 
(Figur 7). Totalt sett, bland samtliga elever, angav 31 elever ett manligt kön medan 36 elever 

angav ett kvinnligt 
kön. Bland de 
kvinnliga eleverna 
svarade ca. 89% den 
vetenskapligt korrekta 
förklaringen medan 
motsvarande siffra hos 
de manliga eleverna är 
ca. 84%. Resultatet 
indikerar således att de 
tycks vara så att de 
manliga eleverna 
tampas mer av 
emotionella barriärer 
än de kvinnliga 
eleverna. Skillnaden 
är dock liten. 
 

I syfte att identifiera ifall elever har några alternativa idéer kring evolutionsteorin 
ställdes två enkätfrågor kopplade till området. Resultatet från de båda enkätfrågorna påvisar att 

Figur 7: Antal elevsvar i relation till valt svarsalternativ och kön. N=67, 100%. Samtliga 
årskurser redovisas i tabellen då bortfall av förstaårseleverna anses vara obetydligt. 
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andraårselever har fler alternativa idéer kring evolutionsteorin än vad tredjeårseleverna har och 
att de alternativa idéerna utgör en stor del av elevsvaren i frågorna (Figur 8, 9). I enkätfråga tre 
undersöktes elevers alternativa idéer utifrån vad evolution innebär (Figur 8). Resultatet 
illustreras av spretiga elevsvar. Av de 42 andraårselever som besvarade enkäten uttryckte 19 
elever, vilket motsvarar ca. 45% av andraårseleverna, att individens arvsmassa skall föras 
vidare till nästkommande generationer som förklaring till vad evolution innebär. Det svar är det 
vetenskapligt korrekta av de tre svarsalternativen som eleverna gavs. Resterande 23 
andraårselever, vilka motsvarar ca. 55%, hade en Lamarckistisk förklaring där bra egenskaper 
för överlevnad i stället förklarar evolutionen. Bland de 22 tredjeårseleverna som besvarade 
frågan, uttrycks inte problematiken i lika stor omfattning. Det är ca. 27% av tredjeårseleverna 
vilka anammar ett Lamarckistiskt synsätt. Dessa utgör en minoritet i relation till de 73% som 
har en Darwinistisk förklaring.  
 

 
Figur 8: Antal elevsvar i relation till valt svarsalternativ och årskurs. N=67, 100%. 

Liknande resultat påvisas i enkätfråga fyra där eleverna ombads att ge en beskrivning kring 
varför arter förändras över tid (Figur 9). Bland andra- och tredjeårseleverna har ca. 55% 
respektive 82% angivit slumpen och det naturliga urvalet som svar, vilket också är det 

vetenskapligt 
korrekta svaret 
bland de givna 

svarsalternativen. 
Resterande, ca. 
45% av 

andraårseleverna 
respektive 18% av 

tredjeårseleverna, 
har alternativa 
förklaringar vilka 
beskrivs utifrån 
individens behov.  
 
 
 

  
Figur 9: Antal elevsvar i relation till valt svarsalternativ och årskurs. N=67, 100%. 
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I de kvalitativa intervjuerna framkom det diverse svårigheter vilka lärarna 
uppmärksammat hos sina elever kring evolutionslära. Förutom svårigheter kring diverse 
begrepp uttrycktes även tidsaspekter vara problematiskt och bidrar således till alternativa idéer 
bland eleverna. Det centrala området, som samtliga tre lärare berörde, var elevers barriärer kring 
tidsperspektivet inom evolutionsområdet. De främsta orsakerna till svårigheterna anses, av 
lärarna, vara att deras elever har svårt att koppla (tidigare) evolutionära processer till nutiden, 
att evolutionen sker i denna stund samt tidsfaktorn överlag. Tidsfaktorn ställer till det då det 
uppmärksammats svårigheter i att förstå vad tid är, vad lång tid är och hur evolutionen kan 
fortgå då människan redan utvecklats. En lärare uttryckte problematiken kring tidsaspekter 
genom att säga: 
 

R2- (…) många får den här låsningen- evolution är något som har hänt, nu pågår inte 
någon utveckling utan nu är det liksom, nu är det låst, nu har vi nått målet, människan är 
den mest utvecklade arten, som många såhär (harklar sig på ett sarkastiskt sätt), tror. Och 
det är såhär… nja, alla är lika utvecklade men vi är bara utvecklade på olika sätt! Eh… så 
liksom mycket fokus på det mer, att sätta människan i evolutionen och också såhär ser 
evolutionen ut ur människans perspektiv mer, för då blir det mer, för då blir det liksom 
lättare för dem att aha evolutionen är inte bara att dinosaurierna dog och sen, sen kom 
däggdjuren och sen kom vi och nu är det slut, utan evolutionen är att det faktiskt fortsätter 
fortfarande och anledningen till att vi inte ser det är för att det tar så lång, lång tid (…) 

  
En av lärarna anmärkte också att evolutionsområdet är så abstrakt i sig vilket gör det svårt att 
påvisa evolutionen genom exempelvis laborationer. I andra moment inom biologin kan 
laborationer till fördel användas för att påvisa ett fenomen för eleven, det går inte riktigt i 
evolutionsområdet.  
 

R1: (…) och sen tror jag att evolutionen är (suck)… det är så abstrakt. Så att jag tror att det 
är väldigt svårt för eleverna att faktiskt greppa och förstå vad det är som händer för att det 
är över ett så stort tidsspann och, amen som våran kollega sa här nere, 
evolutionsundervisningen är för kort för att vi ens skall kunna påvisa någon form av 
evolution, men i alla andra områden så kan vi faktiskt påvisa det som händer, (djupt andetag) 
det kan vi inte här. Eh… förutom att vi tar exempel som liksom redan har hänt. Ehm… men 
vi kan liksom inte, vi kan inte liksom labba på det på det sättet att vi gör en sak och ser ett 
resultat i slutändan liksom. Och det… jag tror att det är det som gör att det blir väldigt svårt 
att greppa. 

 
Resultatet indikerar att lärare uppmärksammat elevers alternativa idéer genom arbete med 
diverse tidsaspekter. En möjlig förklaring till problematiken kring evolutionsområdet skulle 
enligt resultat kunna vara att området är abstrakt och inte går att påvisa genom exempelvis 
laborativa inslag.  
 
5.3 Hur ser evolutionsundervisningen ut? 
Analyserad kvantitativ och kvalitativ data indikerar att evolutionsområdet främst bedrivs som 
ett separat moment i undervisningen. Notera att bland elevsvaren särskiljs inte årskurserna då 
det inte anses vara relevant för frågan. Totalt sett besvarade 66 av 67 elever enkätfrågan i sin 
helhet vilket motsvarar ca. 99% av deltagarna.  
 Evolutionsundervisningen bland de intervjuade lärarna följer ett klassiskt vision I 
perspektiv och delvis ett vision II perspektiv enligt resultat. Utifrån intervjuerna identifierades 
fyra komponenter i undervisningen; klassisk genomgång/föreläsning med repetitioner, 
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begreppslistor, diskussioner samt ytterst litet användande av läroböcker. I en av intervjuerna, 
där R3 är en av lärarna och I är intervjuaren, uttrycker läraren hur en genomgång kan se ut: 
 

R3: Jag brukar ju ha en genomgång. Eh… där jag antingen går igenom ett bildspel eller 
går igenom på tavlan vad det innebär och sen förklarar jag för dem. Och jag är medveten 
om att det här bör ju upprepas ungefär typ 10 gånger för att 90% ska ha förstått, så det 
räcker ju inte med att jag förutsätter att jag har sagt det en gång och de har fått en lapp 
med begrepp och vi har gått igenom dem… det går inte. Det räcker inte. 
 
I: Nej… 

 
R3: Utan det är extremt mycket repetition, repetition, repetition och repetition som går åt 
för att förklara givetvis då. 

 
Information från intervjuerna indikerar att lärare med fördel använder och gör begreppslistor 
tillsammans med sina elever i undervisningen för att reducera eventuella feltolkningar. 
Evolutionsområdet är dessutom ett moment i biologiundervisningen som kommer i konflikt 
med diverse synpunkter. Undervisningen involverar då även diskussioner kring de olika 
synpunkter som finns. Av lärarsvaren framgår det att det är viktigt att vara biologisk, respektfull 
och saklig i sina resonemang men att det ändå är viktigt att diskutera och visa på andras åsikter. 

Anmärkningsvärt är att samtliga tre lärare ställde sig kritiskt till användningen av 
läroböcker i biologi som fanns tillgängliga på deras skolor. Den främsta orsaken var att 
läroböckerna behandlar evolutionsteorin avskilt från andra biologiområden men de uppgav 
även att läroböckerna skulle behöva uppdateras och moderniseras. En av lärarna som 
intervjuades sade: 
 

R1: (…) vad gäller biologiläroböckerna så är jag inte jätteimponerad av de vi har, jag är 
inte ett jättebig fan. Ehm… de börjar bli ganska utdaterade, och eh… så jag hänvisar ju till 
böckerna i planeringar och så, sidor som eleverna kan läsa men jag använder dem aldrig 
i… i undervisningen. Det är typ såhär aa men nu ska dem plugga inför ett prov, de kan 
använda dem som en referens i ett arbete eller sådär… eh… men egentligen så hade jag 
lika gärna kunnat ta bort böckerna helt och hållet, eh… men jag (tänker) ehm… ja (skratt) 
om vi köper in andra böcker som eh, jag tycker är mer relevanta som är lite mer nutida 
så… eh… så hade jag absolut kunnat tänka mig att använda de mer. Men just nu så gör jag 
inte det. 

 
I: Mm… hade du då sätt att de var sammankopplade med andra delar, att de gick in i 
varandra? 

 
R1: Ja, juste, precis, det var det frågan var! (skratt). Jo men en utav anledningarna är att 
jag tycker att eh… det är just det… evolutionen är tror jag typ sist i boken och väldigt 
liksom, ja den är kopplad till beteende eh… men det är ju inte kopplat till något annat i 
boken. Ehm… så att nej, så där skulle jag vilja hitta en bok som har det mer. 

 
I studiens kvantitativa del, enkätundersökningen, ombads eleverna att välja det svarsalternativ 
som stämde mest in på hur deras kursbok har berört evolutionsområdet (Figur 10). Figuren visar 
att evolutionsområdet främst behandlas i sitt kapitel och lämnas därefter vilket ca. 59% av 
eleverna angivit. Drygt en fjärdedel av eleverna, ca. 24%, anser dock att evolutionsområdet 
genomgående återkommer i andra kapitel. Det finns de elever, ca. 17%, vilka anser att 
evolutionsområdet är det område som inte återkommer igen till skillnad från andra 
biologimoment. 
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Figur 10: Antal elevsvar samt procentandel i förhållande till de olika svarsalternativ  
eleverna ombads att välja mellan. N=66, 99%. 

Resultatet indikerar att evolutionsteorin behandlas som ett separat moment i läroböcker samt i 
undervisningen. 
 
5.4 Vilka strategier använder sig biologilärare av i 

evolutionsundervisningen? 
Lärarna ombads att ge förslag på hur de arbetar med evolutionsteorin för att förhindra de 
barriärer och svårigheter elever har kring evolutionslära. Resultatet från tematiseringen av de 
tre intervjuerna skildrar fyra strategier och verktyg vilka lärarna nämner i intervjuerna (Bilaga 
3). De fyra strategierna och verktygen är; begreppslistor, egen (lärare) förberedelse/inläsning, 
sorteringsövningar samt diskussioner. 
 Två av lärarna uttryckte explicit att de arbetar med begreppslistor genomlöpande i sin 
undervisning och framförallt när evolutionsteorin behandlas. Samtliga tre lärare förespråkar 
begreppslistor och genomgång fortlöpande av begreppen som berörs. I en av intervjuerna 
beskrev en av lärarna hur de arbetar med begreppslistor i undervisningen: 
 

R2- (…) det vi har gjort är att vi jobbar med begreppslistor. Det gör att eleverna får ut en lista 
med alla begrepp, och sen då under genomgångarna och efter genomgångarna så får eleverna 
då sitta och anteckna på begreppslistorna. Eh… och inte då endast föra egna anteckningar, så 
det blir då inte bara att i slutet av lektionen eller området så är målet att alla då ska ha en 
egenskriven lista där det är alla begrepp och de har då skrivit en sammanfattning av allt.  

 
I- Ja, det är snyggt! Det är ju smart. 

 
R2- Eh… sen löste vissa det i ett år med att åh vi gör ett googledokument där alla skriver och 
så delar vi, det funkar ju också för det viktiga är ju ändå att de på något sätt sammanfattar det 
och får ihop det. Även om det är bättre att alla skriver sina egna. Eh… men det var väldigt 
användbart för det kändes ändå som att de fick, amen de är de här begreppen som är de 
viktigaste och vi behöver kunna skilja dem och så. 
 

Vidare poängterade en av lärarna explicit att det är viktigt med egen förberedelse kring elevers 
missuppfattningar inom evolutionsområdet. De två andra lärarna uttrycker att de genom 
erfarenheter har lärt sig vad elever ofta finner problematiskt i evolutionsundervisningen och att 
de tänker på det till nästa tillfälle kursen ges. Resultatet antyder att det är viktigt med egen 
förberedelse. Det finns en återkommande strategi, bland lärarna, för att handskas med elevers 
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svårigheter kring att förstå evolutionära tidsaspekter som en av lärarna benämner 
sorteringsövningar. De tre intervjuade lärarna presenterar arbetet med strategin på olika sätt. 
Samtliga syftar dock till att öka elevers förståelse kring evolutionära tidsaspekter däribland att 
förstå att evolutionen sker här och nu samt att evolutionen inte är målspecificerad. Läraren med 
13 års erfarenhet i yrket gav konkreta förlag på det hon kallar för sorteringsövningar: 
 

R3: (…) en jättebra övning, förutom egen förberedelse är att jag brukar ju köpa någon liten 
påse med olika djur och liknande på… ehm någon leksaksaffär eller så som inte är för dyr, 
loppis hittar jag några fynd på… barnleksaker typ. Det kan vara lite dinosaurier, det kan vara 
någon fisk, amen lite sånt material då och så och ibland skriver jag ut och laminerar lite bilder 
och så får de sitta i grupp och så ska dem ordna dem i storleksordning efter att de liksom har 
uppkommit. Det är en väldigt bra, man får inte ha för många det är jättesvårt då, det kan ju 
vara svårt även om man är biologilärare och man sitter flera. Ehm… fantastiskt bra övning. 

 
Samma lärare svarade även på en senare fråga angående tips på strategier eller verktyg:  
 

R3: Mm… sorteringsövningar! Man tar kanske någon form av eh… cell eller något att, man 
kan ta en liten bild på ozon eller såhär och… och sortera in i storleksordning. Något man kan 
göra om man har en massa… men då får det ju vara snälla elever men det är ju jätteroligt. Om 
du skriver ut en fin bild på kroppen, med namnet på de olika delarna, asså exempelvis skenben 
och bröstben och bla bla bla lårben och så vidare och så tar du skelett från små djur och så 
sätter du fast små lappar med nummer 1 och så, så kan de jämföra och hitta vilket och så… 
där har du ju det här jämföra olika ben och likhet. Det är ju spännande och du kan ju ta en 
fågel och dela på dess skelett, jag kan lova dig att de sätter alla! Och det är helt otroligt. Det 
är en väldigt spännande övning, tycker jag… inom evolution. Och du behöver ju inte ens börja 
babbla om jämförande anatomi och liknande utan de får den här bilden och så får de svara på 
vad delarna är motsvarande på fågeln. Det tycker dem är roligt. Men det är inte så roligt om 
klassen är brötig och pratig och stökig och förstör skeletten… 

 
Tematiseringen visade även att diskussioner kan vara en form av verktyg att bruka i 
undervisningen. Enligt de intervjuade lärarna påpekade samtliga tre lärare att evolutionsteorin 
ifrågasätts av elever utifrån bland annat personliga åsikter, däribland emotionella, men att det 
är en viktig del i undervisningen att ventilera dessa tankar och åsikter. Att arbeta med 
diskussioner samt andra synvinklar har enligt lärarna varit till fördel för deras elever i 
evolutionsundervisningen. En av lärarna uttrycker exempelvis diskussionsverktyget genom: 
 

R1: Ja, ja men precis. Där tycker jag då att det är viktigt att trycka på att, visa olika liksom 
såhär argument för och emot, vad säger kritikerna, vad säger religionerna, eh och vad har 
vetenskapen för kritik och argument för religionen?… så att man visar på en jämvikt där 
emellan, att det finns en krock åt båda hållen. Och jag brukar också säga det att, det är ingen 
idé, alltså är du extremt religiös, eller liksom har du en stark religiös tro, eh… och är du 
extremt troende i, på vetenskapen och evolutionen, du kommer aldrig komma fram till ett slut 
i en sådan diskussion mellan två sådana människor. Ehm… så det brukar jag faktiskt ta upp 
som exempel och så får det vara. Att det är helt okej, men samtidigt att det är viktigt att ehm… 
jag brukar också ta upp att det är viktigt att man får flera synvinklar, att man inte bara blir 
matad av en åsikt exempelvis hemifrån eller från kompisar eller från kyrkan eller från vad det 
nu kan vara, utan att man också får en… en… en… en… second opinion eller vad man ska 
säga, alltså att man får liksom ett, någonting att… att kontra det mot.  

 
Det resultat som presenterats i arbetet baseras på en kvantitativ samt kvalitativ undersökning. 
Resultatet kommer nedan att analyseras och diskuteras med hänseende till dess utfall.  
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6 Analys och diskussion 
Det har, genom tidigare forskning, presenterats att skolans evolutionsundervisning är 
problematisk (Alters et al., 2002; Anderson et al., 2002; Bishop et al., 1990; Bizzo, 1994; Brem 
et al., 2013; Cleaves et al., 2010; Colburn et al., 2006; Dagher et al., 1997; Deadman et al., 
1978; Dodick et al., 2003; Donnelly et al., 2008; Ferlin, 2014; Ferrari et al., 1998; Gregory, 
2009; Höst et al., 2016; Miller et al., 2006; Nehm et al., 2008; Newton et al., 1999; Olander, 
2009; Olander et al., 2013; Petersson, 2012; Schilders et al., 2009; Settlage, 1994; Sinatra et al., 
2008; Solli et al., 2013; Thagard et al., 2009; Wallin, 2004; Wickman et al., 2012). 
Framträdande och återkommande problematik som försvårar in- och utlärning av 
evolutionsteorin grundas i alternativa uppfattningar, emotionella och språkliga barriärer, samt 
läroböckers upplägg av området. Evolutionsteorin är således inte ett enkelt område att undervisa 
i och hantera av lärare och elever. De nämnda komponenterna orsakar svårigheter bland elever 
vilka är värda att diskutera vidare utifrån de frågeställningar som fastställdes i början av arbetet. 
Utgångspunkten tas i det resultat som studien redovisat i syfte att närma sig svar på 
frågeställningarna. Värt att ha i åtanke är att elevers förståelse av något är en definitionsfråga. 
I detta arbete är det bestämt att elevens förståelse utgörs av om eleven har angivit det 
vetenskapligt korrekta svarsalternativet som efterfrågades. 
 
6.1 Har elever förstått evolutionsundervisningen som ges i 

skolan utifrån de problemområden som tidigare forskning 
visat? 

Forskning har visat på flera problemområden kring evolutionslära bland elever. En av 
komponenterna i problematiken grundas i elevers så kallade språkliga barriärer vilka yttras 
genom komplicerade begrepp som präglar området. Enligt forskning från Anderson et al. 
(2002), Bishop et al. (1990), Bizzo (1994) och Gregory (2009) är begreppen ”anpassning”, 
”fitness” samt ”naturligt urval” begrepp inom evolutionsteorin vilka skapar barriärer i 
evolutionslära bland elever. Utifrån resultat från arbetets kvantitativa undersökning tycks 
majoriteten av de deltagande eleverna besvarat frågor angående begreppet ”fitness” samt 
”naturligt urval” utifrån vetenskapligt korrekta termer. Gregory (2009) och Wallin (2004) 
poängterar båda att begreppet ”fitness”, framförallt i Darwins kända fras ”survival of the 
fittest”, ofta skapar missförstånd bland elever då den svenska, vardagliga, översättningen av 
frasen blir felaktig. Frasens översättning indikerar att individens fysiska tillstånd hamnar i fokus 
i stället för reproduktion och överlevnad. Resultatet från enkätundersökningen på frågor som 
specifikt fokuserade på att identifiera elevers förståelse av och kunskaper kring begreppet 
”fitness” motsäger sig tidigare forskning. Skillnaden kan bero på att denna studie är utförd på 
gymnasieelever medan Gregory (2009) och Wallin (2004) utfört sina undersökningar på 
högstadieelever. Resultatet indikerar att majoriteten av eleverna på gymnasiet beskriver 
begreppet ”fitness” utifrån vetenskapligt korrekta termer, vilket inte indikerar svårigheter. Det 
är endast 23% av de elever som läser sitt andra år på gymnasiet respektive 23% av de elever 
som läser sitt tredje år på gymnasiet vilka valt alternativa beskrivningar av begreppet. Jag väljer 
att inte lägga någon värdering i om procentdelen är låg respektive hög utan anser att varje 
indikation på eventuella barriärer bör uppmärksammas och tas på allvar. De alternativa 
beskrivningarna tar hänsyn till fysisk form och tillstånd hos individen. Dessa elever ställer sig 
i led med det som Gregory (2009) och Wallin (2004) funnit problematiskt och ligger således i 
linje med vad forskning tidigare visat. Det faktum att siffrorna är låga bland de elever som valt 
andra, alternativa, förklaringar i förhållande till de vetenskapliga förklaringarna till begreppet 
kan ha diverse anledningar. Läraren skulle kunna ha uppfattat ”fitness” begreppet som 
problematiskt tidigare i sin undervisning och valt att lägga extra vikt på att utreda begreppets 
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komplexitet. Det kan innebära att läraren, genom egen erfarenhet eller inläsning, har förstått att 
begreppet ofta skapar barriärer i evolutionslära bland elever. Under två av intervjuerna, i arbetet 
nämner R3 (s.28) det i förbifarten, poängterade lärarna att det är viktigt att läraren själv läser på 
och håller sig uppdaterad kring elevers svårigheter inom det berörda området. Argumentet 
grundar lärarna på att den information som ges till eleverna skall sträva efter att framföras på 
ett, så pedagogiskt för eleven, sätt som möjligt. Resonemanget skulle behöva undersökas vidare 
genom att förslagsvis studera hur lärare förbereder sig inför undervisning i evolutionsteorin. 
Teorin kan dock delvis styrkas genom den andra enkätfrågan i undersökningen där eleverna 
ombads att beskriva Darwins fras ”surivial of the fittest”. Resultatet visar att majoriteten av 
samtliga deltagande elever använde den vetenskapligt korrekta beskrivningen av frasen. Det 
tyder på att eleverna även har förstått begreppet ”fitness” i ett sammanhang och kan använda 
det. Som lärare går det att ställa sig frågan ifall frasen ”surival of the fittest” ens skall användas 
i samband med evolutionsundervisningen då den är missvisande om den inte används varsamt. 
”Survival of the fittest” är en sammanfattning av naturligt urval men framhåller enbart 
överlevnaden och inte reproduktionen. Det kan vara ett argument för att ta bort den från 
undervisningen.  

Liknande resultat konstaterades i elevers beskrivning av begreppet ”naturligt urval”. 
Det går dock att utläsa en skillnad mellan andra- och tredjeårselever i resultatet. Av de elever 
som valde en annan, alternativ, beskrivning av begreppet ”naturligt urval”, 20% av 
andraårseleverna och 5% av tredjeårseleverna, var det främst en beskrivning utifrån individens 
strävan och önskan att utvecklas som dominerade. Dessa elever överensstämmer med det 
Anderson et al. (2002) samt Olander (2009) identifierat som problematiskt i 
evolutionsundervisningen. Problematiken relateras till det faktum att elever gärna ser 
evolutionen som en målprocess med en slutlig ”destination”. Flera studier uttryckte dessutom 
problematiken bland elever med kopplingen mellan begreppen ”naturligt urval” och ”fitness” 
(Anderson et al., 2002; Bishop et al., 1990; Ferrari et al., 1998; Gregory, 2009; Wallin, 2004). 
Trots att inte det uttrycktes i resultatet för undersökningen, är det fortfarande en bestående del 
av eleverna som har svårt för begreppsförståelse vad gäller begreppen ”fitness” och ”naturligt 
urval”. Det blir av den anledningen viktigt att läraren känner till problematiken och möter samt 
utmanar den. Känner läraren till att det kan finnas en grupp av elever som inte förstår den 
vetenskapligt korrekta beskrivningen av exempelvis begreppet ”fitness”, är det fördelaktigt att 
ta sig tid och utreda begreppet. Eleven präglas av sin omgivning och i samhället används 
fitnessbegreppet i hälsosammanhang exempelvis i träning. Det är därför inte konstigt om elever 
har den definitionen av begreppet. Genom att inkorporera essentiella delar av begreppet, för 
fitness är det förslagsvis reproduktiv framgång i undervisningen, blir det en naturlig del av 
begreppets innebörd och automatiskt en del i tankesättet kring begreppet för eleven.  

Av begreppsfrågorna som efterfrågades att definieras av eleverna, i enkäten, var 
begreppet ”anpassning” det som elever tycktes ha svårast att förklara, särskilt bland 
andraårseleverna. Bland andraårseleverna valde 48% en alternativ förklaring till begreppet. 
Resultatet visar på elevers svårigheter kring tidsuppfattning samt elevers tro att individens 
behov av att utveckla en viss egenskap gör att individen utvecklar den specifika egenskapen. 
Det innebär således att elever gärna beskriver individens anpassning utifrån dess behov i den 
aktuella miljön. Resultatet går i led med det Bizzo (1994), Olander (2009) samt Sinatra et als. 
(2008) undersökningar visat. Bizzo (1994) uttryckte svårigheter för elever utifrån begreppet 
”anpassning” vad gäller vardagligt kontra vetenskapligt språk medan Olander (2009) har visat 
på att elever har svårt med tidsperspektivet inom evolutionsteorin. Att resultatet skiljde sig åt 
mellan andra- och tredjeårselever kan förklaras utifrån elevernas erfarenhet. Ponera att det är 
under den första biologikursen som evolutionsteorin mer ingående redogörs för och sedan 
avanceras samt sammankopplas ytterligare i fortsättningskursen. Det innebär således att de 
elever som läst både första och andra biologikursen, sannolikt, har större erfarenheter av och 
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inom området, och har troligtvis då även berört begreppen i större utsträckning. Trots det är det 
18% av tredjeårseleverna vilka beskriver begreppet ”anpassning” utifrån individens behov. Det 
är således nästan en femtedel av tredjeårseleverna vilka inte förstått evolutionsteorins 
anpassningsbegrepp. Det hade varit mer oroväckande ifall resultatet varit tvärtom, att 
tredjeårseleverna haft bristande kunskaper kring begreppet ”anpassning” och inte 
andraårseleverna. Resultatet bör dock ändå tas på allvar. Det går samtidigt att ställa sig frågan 
hur elevers kunskaper kring evolutionsteorin ser ut i första året på gymnasiet. Problematiken 
följer kanske med eleverna från högstadiet vilket kan innebära att de inte fått den vetenskapligt 
korrekta beskrivningen förklarad för dem. Det i sin tur kan innebära att eleven tror att den har 
förstått begreppet. En bias kring resultatet, som är värt att lyfta för samtliga tre begrepp, är 
frågan om elevengagemang. Det kan vara så att eleverna inte engagerat sig i att besvara frågorna 
trovärdigt eller att de har haft svårt att förstå frågan i sin helhet. Det kan ha bidragit till att 
resultatet går att ifrågasättas i de fall det motsäger sig tidigare forskning. Resonemanget grundas 
i elevfeedback från enkäten där ett antal elever tog sig tid att ge konstruktiv kritik kring 
enkätfrågornas utformning. Några elever anmärkte då att en del svarsalternativ inte stämde 
överens med deras, personliga, förklaring av begreppet samt att de upplevde vissa frågor som 
långa och komplicerade att förstå. 

Den grupp av gymnasieelever som inte har förstått evolutionsteorins begrepp 
”anpassning”, ”fitness” samt ”naturligt urval” bör uppmärksammas av läraren. Intervjun med 
R1 (s.22) pekar på att lärarna har uppmärksammat att evolutionsteorin har diverse begrepp som 
skapar problem. Personligen anses de missuppfattningar som präglar dessa elever är inte något 
märkvärdigt egentligen då det finns begrepp som har diverse betydelser beroende av kontext. 
Biologiämnet består av många komplexa begrepp och det kan tyckas vara en felprioritering att 
fokusera på begreppsförståelse i biologiundervisningen. Argumentet grundas i att ämnet redan 
består av andra omfattande och tidskrävande moment. De begrepp som präglar biologiämnet, 
inte endast inom evolutionsområdet, är dock essentiella för förståelse av diverse biologiska 
fenomen och företeelser. Att fokusera på begrepp inom biologin, förslagsvis genom glosor eller 
dylikt såsom skolans språkämnen gör, kan troligtvis resterande grupp av elever plockas med 
och framtida missförstånd kan förhindras. Argumentet för att fokusera mer på begrepp samt 
språk i undervisningen kan stödjas i det faktum att det naturvetenskapliga språket är ett av 
kunskapskraven för biologiämnet enligt Skolverkets riktlinjer. Dessutom styrks argumentet av 
det faktum att de intervjuade lärarna, redovisas genom svar från R2 (s.27), under flertalet gånger 
nämnde att begreppslistor är en viktig del av evolutionsundervisningen i deras klassrum. Den 
kvalitativa undersökningen visade på att lärare är medvetna om att elever har svårigheter kring 
diverse begrepp vilka skapar barriärer för evolutionslära. En av lärarna, R1 (s.22) beskriver 
evolutionsområdet som detaljerat och ”petigt” vilket gör deras lärarroll ännu viktigare när 
evolutionsteorin behandlas i undervisningen. Att, som lärare, vara medveten om elevers 
språkliga barriärer ökar förmodligen undervisningens kvalitet då essentiella begrepp bearbetas. 
Det är dock viktigt att inte glömma att lyfta undersökningens relativt positiva resultat av elevers 
begreppsförståelse kring evolutionsteorin. Resultatet av arbetet tyder på att majoriteten av de 
elever som besvarat enkäten har en förståelse för tre av evolutionsteorins centrala begrepp. 
Kunskapen anses således inte vara bristfällig i detta fall. Det indikerar att 
undervisningskvaliteten är god då majoriteten av de deltagande elevernas språkliga barriärer 
inte visat sig vara ett problem.  

I syfte att besvara frågeställningen ifall elever har förstått den evolutionsundervisning 
som ges i skolan utifrån de problemområden som tidigare forskning visat, studerades även 
elevers alternativa idéer och emotionella barriärer. Olander (2009), Sinatra et al. (2008) och 
Wallin (2004) poängterar samtliga att det finns många olika alternativa idéer som elever kan ha 
i samband med evolutionsteorin vilket försvårar inlärningen. De exempel som forskning tar upp 
kring de alternativa idéer som kan finnas bland elever, är att evolutionen ses utifrån ett 
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Lamarckistiskt synsätt eller som en målinriktad process. Resultat från studier av Bishop et al. 
(1990), Ferrari et al. (1998), Gregory (2009), Settlage (1994) samt Wallin (2004) visar även att 
antropomorfiska synsätt förvirrar. Likt tidigare forskning tyder resultaten från 
enkätundersökningen på att det finns alternativa idéer kring evolutionsteorin bland elever på 
gymnasiet. Resultatet indikerar även att det föreligger en kunskapsskillnad bland andra- och 
tredjeårselever likt den som visades när begreppsförståelsen undersöktes. Det innebär att 
andraårselever i större utsträckning präglas av alternativa idéer i jämförelse med 
tredjeårselever. Bland dessa elever uttrycks det Lamarckistiska synsättet i beskrivningarna 
framför det Darwinistiska samtidigt som individens behov anses vara förklaringen till varför 
arter förändras över tid. Resultatet från undersökningen verkar oroväckande för samtliga 
årskurser. Även om en majoritet av tredjeårseleverna anammade ett Darwinistiskt perspektiv är 
det fortfarande ca. 27% av dem, och ett ännu större antal av andraårseleverna, som tampas av 
alternativa idéer kring evolutionsteorin. Detsamma gäller förståelsen av det naturliga urvalets 
samt slumpens inverkan på arters förändring över tid. De alternativa idéer som en stor mängd 
elever, 45% respektive 18% bland andra- och tredjeårselever, grundas i tankar om individens 
behov vilket pekar på ett antropomorfiskt synsätt. I samband med intervjuerna, redovisas i R2 
(s.25) svar, uppmärksammades det att lärare funnit elevers alternativa idéer som problematiska. 
De främsta alternativa idéerna de noterat kretsar kring tidsperspektivet. Tidsfaktorn orsakar 
problem då det uppmärksammats svårigheter bland elever i att förstå vad tid är, vad lång tid är 
och hur evolutionen kan fortgå då människan redan utvecklats. Därigenom kommer det 
antropomorfiska perspektivet återigen tillbaka till eleverna och försvårar evolutionsläran med 
utgångspunkt i deras alternativa idéer. Undersökningens resultat menar således det som även 
tidigare forskning indikerat- att svårigheterna bör tas på allvar (Anderson et al., 2002; Bishop 
et al., 1990; Deadman et al., 1978; Ferrari et al., 1999; Gregory, 2009; Thagard et al., 2009; 
Wallin, 2004). Problematiken kring de alternativa idéerna bland elever är inte att förbises eller 
förminskas, de är ytterst tydliga och vanliga bland elever. Jag kan tänka mig att en del av 
problematiken grundas i att elever utgår ifrån sig själva. Diskussioner utgår i många fall utifrån 
människans perspektiv, därav ett antropomorfiskt synsätt från elevernas sida, vilket gör att 
människan centreras och blir det ”optimala”. Det innebär i sin tur att ett tankesätt kring 
människans behov och önskningar också tar plats och andra arter förbises. Personligen har jag 
stött på liknande problematik då näringskedjor och näringsvävar bearbetas. Elever sätter gärna 
människan högst upp i kedjan eller väven, oavsett närvaron av andra arter. Hur problematiken 
skall arbetas med och hanteras bör utarbetas då de uppenbarligen uttrycks bland elever.  

Ett anmärkningsvärt resultat, från data, tyder på att eleverna i enkätundersökningen inte 
har en emotionell syn på evolutionsteorin. Dessa elever hindras således inte anmärkningsvärt 
av emotionella barriärer i sin evolutionslära. Även om eleverna inte accepterar evolutionsteorin 
ger de en vetenskaplig förklaring, framför en emotionell, på frågorna. Resultaten pekar på att 
17% av andraårseleverna verkar ha emotionella barriärer vilka försvårar evolutionsläran. 
Svårigheterna verkar inte föreligga bland de elever som läser sitt tredje år på gymnasiet. De 
emotionella barriärerna finns främst hos manliga elever enligt data, men skillnaden är så pass 
liten att den egentligen gör sig svår att yttra sig kring. Arbetets resultat motsäger sig således 
tidigare forskning från bland annat Brem et al. (2013), Cleaves et al. (2010), Colburn et al. 
(2006) Dagher et al. (1997), Miller et al. (2006) och Thagard et al. (2009), vilka påvisat att ett 
av elevers svårigheter kring evolutionslära grundas i emotionella barriärer. Det verkar inte vara 
fallet för dessa elever. Orsaken kan vara att lärare uppmärksammat problematiken bland elever 
och hanterat den genom att lyfta frågan i klassrummet i diskussionssammanhang, R1 (s.28).  

Ett anmärkningsvärt och intressant resultat från undersökningen visar att 
evolutionsteorin, både i läroböcker och i undervisningen, bedrivs som ett fristående moment. 
Mer än hälften av elevsvaren angående läroböckers upplägg indikerar att evolutionsområdet 
främst behandlas i sitt kapitel och lämnas därefter. Hur pålitliga elevsvaren är går att diskutera 
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då det inte framgår i studien hur välbekanta eleverna är med sina läroböcker och hur mycket de 
används i undervisningen. Kompletterande delar från intervjuerna visade ett missnöje kring 
läroböckers upplägg från lärarnas sida, R1 (s.26). Lärarna har en negativ inställning till de 
läroböcker som finns tillgängliga på deras skola samt en missbelåtenhet kring att läroböckerna 
är otillräckliga. Samtliga lärare nämner att deras läroböcker behöver uppdateras och 
moderniseras då informationen som ges inte är tillräcklig och ofta speglas området på ett, för 
eleverna, tråkigt sätt. Lärarna uttrycker dessutom att evolutionskapitlet är fristående och inte 
sammanvävt med andra biologiområden. Resultatet från undersökningen går att jämföra med 
tidigare forskningsresultat. Nehm et al. (2008) uttryckte i sin studie att evolutionskapitlet ofta 
separeras från andra områden i biologin. Vidare poängterade Nehm et al. (2008) att 
evolutionsteorin som fristående kapitel gör att elever har svårare att förstå och utveckla 
kunskaper kring teorin. Forskning pekar således på att evolutionsområdet skall löpa som en röd 
tråd genom samtliga biologiområden men problemet är att det inte verkar göra det och elevers 
evolutionslära kan komma att påverkas negativt till följd. Ett annat intressant resultat som 
uppkom i samband med tematiseringen var att lärarna, i sin undervisning, mestadels undervisar 
utifrån ett klassiskt vision I perspektiv med inslag av vision II. Undervisningsmetoden tyder på 
att lärare i allmänhet behandlar evolutionsteorins centrala begrepp, modeller och teorier under 
bestämda lektioner och går sedan vidare till andra delar. Arbetssättet påminner om upplägget 
som läroböckerna har men lärarna verkar inte vara medvetna om det. Enligt Nehm et al. (2008) 
samt Wallin (2004) är det inte fördelaktigt att isolera evolutionsområdet från andra områden då 
det försvårar inlärningen för eleverna i form av att området inte kopplas samman eller repeteras. 
Utifrån vad redovisad forskning tydligt säger bör läroböcker utarbetas där evolutionsteorin 
löper igenom som en röd tråd, läraren bör inkorporera evolutionsområdet i andra 
biologiområden samt undervisa utifrån ett vision II perspektiv. Hur detta skall göras och om det 
förekommer i klassrum bör dock studeras vidare. En orsak till elevers svårigheter i 
evolutionslära kan till stor del påverkas av läroböckernas upplägg. Erfarenhetsmässigt går det 
att säga att elever gärna accepterar det läraren säger eller det som de läser på diverse ställen. Är 
elever inte tränade i att vara källkritiska kan detta möjligtvis skapa problem.  
 Elevers svårigheter kring evolutionslära har i detta arbete till stor del resulterat i 
liknande resultat från tidigare forskning men har också i flera hänseenden skiljt sig. Det går 
dock att konstatera att evolutionsområdet är ett problematiskt område för elever att hantera och 
det är lärarens uppdrag att hantera den problematik som uppkommer.  
 
6.2 Hur hanterar lärare som undervisar i evolution den 

problematik som finns inom evolutionsundervisningen? 
Det kvalitativa resultatet av arbetet resulterade i strategier och verktyg vilka lärare som 
undervisar i evolution använder sig av för att hantera elevers barriärer i evolutionslära. De 
huvudsakliga strategierna och verktygen vilka lärarna framförde som viktiga i sin 
evolutionsundervisning var begreppslistor, egen förberedelse/inläsning, sorteringsövningar 
samt diskussioner. Argumentet speglas i intervjusvaren, R1 (s.28), R2 (s.27) och R3 (s.28).  

Att arbeta med begreppslistor i syfte att stödja elevers evolutionslära är fördelaktigt ur 
flera hänseenden. En av de intervjuade lärarna, R1 (s.22), uttryckte att evolutionsområdet är 
petigt då de enskilda begreppen utgör en stor del av förståelsen för området i sin helhet. Det 
leder till ”hårklyveri” bland lärare som undervisar om evolutionsteorin då begreppen måste 
presenteras på ett vetenskapligt korrekt, men samtidigt även pedagogiskt, sätt. Resonemanget 
bekräftar Nilsson (2012) och Sjøbergs (2010) argument, att biologiämnet består av flera 
komplexa områden som i stor utsträckning involverar diverse begrepp. Utarbetas lektioner så 
att elever får chansen att fylla i sina begreppslistor under tiden läraren går igenom dem, minskar 
troligtvis risken för eventuella missförstånd. Begreppen kan successivt, under en lärarledd 
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lektion, diskuteras och klargöras. Det blir dessutom fördelaktigt för de elever som i vanliga fall 
inte hade valt att lägga ner tid på att söka reda på begreppens innebörd. Arbetet med 
begreppslistor bör av de anledningar appliceras enhetligt i klassrummet. Detta då de ger 
samtliga elever samma förutsättningar att bekanta sig med och förstå sig på begreppens 
innebörd. En av lärarna, R2 (s.27), poängterade även att digitala verktyg såsom 
delningsfunktionen i googledokument tillåter samarbete mellan elever. Verktyget kan 
förslagsvis underlätta för elever som av någon anledning inte har kunnat medverka under 
lektionen. Verktygen kan dock även problematiseras ur det faktum att elever blir servade med 
kunskaper från läraren som de skall ta in. I enlighet med forskning från Ideland et al. (2012), 
Olander (2013) och Roberts (2011) är risken stor att fokus blir på att ”mata” elever med 
kunskaper vilket görs i ett arbete utifrån en vision I synpunkt, i stället för att ventilera och 
diskutera dem vilket görs i ett arbete utifrån ett vision II perspektiv. Läraren riskerar således att 
utveckla elever vilka är beroende av lärarens framförande av fakta samt elever vilka accepterar 
det som sägs utan att diskutera, ifrågasätta eller reflektera över vad som framförts.  

Förutom den analys och diskussion som förts ovan kan ett arbete med begreppslistor 
under lektionstid möjliggöra för läraren att identifiera eventuella barriärer som kan leda till 
missförstånd bland elever. Det innebär således att läraren utvecklas i att förstå sig på elevers 
kunskaper kring området samtidigt som erfarenheter för framtida klasser samlas. Resonemanget 
speglar en annan av strategierna som framkom under tematiseringen av intervjuerna där lärarna 
belyste egen förberedelse och inläsning som viktiga komponenter, R3 (s.28). Att som lärare 
vara väl förberedd på elevers alternativa idéer samt emotionella och språkliga barriärer 
underlättar för elevers evolutionslära då eventuell problematik tidigt kan klargöras. 
Undervisningen kan på så vis anpassas och planeras utefter den aktuella klassens behov i syfte 
att gynna lärandet. Dessutom får läraren chansen att på ett, för eleven, intresseväckande sätt 
förmedla evolutionsinnehållet. Värt att ha i åtanke är det som en mängd forskning visat, att ett 
arbete utifrån ett vision II synsätt med utgångspunkt i elevers vardag är fördelaktigt (Ideland et 
al., 2012; Mun Ling, 2012; Nilsson, 2012; Olander, 2013; Roberts, 2011; Sinatra et al., 2008; 
Wickman et al., 2012).  

I det kvalitativa resultatet framkom det även att lärare upplever att elever har svårt att 
förstå evolutionära tidsaspekter. Att tidsperspektivet ställer till det för eleverna är inte något 
nytt. Dodick et al. (2003), Olander (2009), Trend (2001) har samtliga påpekat att elever har 
svårt att skilja evolutionära och samtida förklaringar. Utifrån lärarnas perspektiv, R1 (s.25), R2 
(s.25) och R3 (s.28), upplevs det svårt att förklara tidsbegreppet och eftersom att 
evolutionsområdet är så pass brett är området även svårt att påvisa genom laborationer. För att 
hantera problematiken kring evolutionära tidsaspekter nämner lärarna, R3 (s.28), 
sorteringsövningar som en strategi. Arbetet med sorteringsövningar ger eleverna chansen att 
reflektera över evolutionära händelser genom att argumentera och resonera kring dem. Trend 
(2001) är noga med att påpeka att komplexiteten kring biologiska tidsaspekter kan förhindras 
genom att koppla dessa till nutiden vilket de gör genom arbetet med sorteringsövningar. I 
analysarbetet av lärarsvaren har några förslag på sorteringsövningar som kan göras i 
klassrummet tagits fram. I vilken utsträckning dessa bidrar till en ökad evolutionslära för 
samtliga elever har dock inte studerats ytterligare. Det som dock är klart är att övningarna tar 
hänsyn till det som forskning visat fördelaktigt för elevers evolutionslära och har fungerat, i 
praktiken, för de intervjuade lärarna samt deras klasser. 

Den sista strategin som uppmärksammandes under tematiseringen var att diverse 
diskussioner och synvinklar var en viktig del i arbetet med evolutionsteorin i skolan. Återigen 
speglar resultatet Ideland et al. (2012), Olander (2013) samt Roberts (2011) tankar kring ett 
arbete utifrån ett vision II synsätt. Diskussioner tillåter att olika åsikter berörs och ventileras i 
klassrummet med läraren närvarande. I samband med diskussionerna kan även eventuella 
emotionella barriärer identifieras och hanteras. De intervjuade lärarna nämner, i likhet med 
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forskning från Thagard et al. (2009), att det av den anledningen är viktigt med ett tillåtande 
klassrumsklimat så att ingen elev känner sig utpekad då diskussionerna kan bli hätska. Det finns 
egentligen inget som säger emot att diskussioner skall vara en del av undervisningen. Det är 
snarare så att den forskning som lästs i samband med detta examensarbete samt analyser av 
lärarnas svar från intervjuerna, samtliga pekar på att diskussioner bör vävas in i undervisningen 
då elever både gillar och gynnas av dem. Elevers intresse ökar på så vis för det 
naturvetenskapliga området som berörs i enlighet med vad Ideland et al. (2012), Mun Ling 
(2012), Nilsson (2012), Olander (2013), Roberts (2011), Sinatra et al. (2008) och Wickman et 
al. (2012) konstaterat. Strategier och verktyg som identifierats bör fortsättningsvis mer 
ingående undersökas för att kartlägga hur läraren explicit, i praktiken, applicerar och arbetar 
med dem. 

 
6.3 Metoddiskussion 
Resultaten från datainsamlingen, både för enkät samt intervjuer, har överlag en begränsad 
generaliserbarhet. Det som avses med generaliserbarhet i det här arbetet är att resultaten och 
urvalet skall vara representativt för andra gymnasieelever i Sverige.  

Det finns flera anledningar som pekar på den begränsade generaliseringsgraden. 
Enkätsvaren kommer från elever på två skolor i Göteborgs kommun och en skola från en 
angränsande kommun. Skolorna bedöms vara någorlunda lika vad gäller prestation och resultat. 
Argumentet grundas i jämförelser mellan de tre skolorna genom Skolverkets statistiksida 
SIRIS. Jämförelsen mellan de tre berörda skolorna indikerade att samtliga avgångselever haft 
godkänt betyg i de ämnen som SIRIS visar. SIRIS tar dock inte hänsyn till andra faktorer vilka 
kan ha haft inverkan på elevers prestationer i skolsammanhang. Elevsvaren blir således svåra 
att generalisera över resterande elever i Sverige. Det är dessutom viktigt att ha i åtanke att de 
klasser som deltagit i enkätundersökningen kan ha berört evolutionsteorin under olika 
tidpunkter. Det innebär att de elever vilka haft evolutionsundervisningen i nära anslutning till 
enkätundersökningen, troligtvis har kunskapen mer ”färsk” än de elever vilka inte haft 
evolutionsundervisningen på ett tag. För liknande undersökningar i framtiden bör den aspekten 
tas i hänsyn då det kan ha inverkan på utfallet. Värt att notera är dock att enkäten har en koppling 
till det empiriska litterära underlaget vilket gör att dess generaliserbarhet ökar. Respondenternas 
svar från intervjuerna har, även de, en låg generaliseringsgrad. Den främsta anledningen är att 
deltagandeambitionen var låg och endast tre legitimerade biologilärare ställde upp på att avsätta 
tid och bli intervjuade. Två av de tre biologilärare som deltog är tidigare LLU till mig vilket 
innebär att dessa respondenter har en personlig koppling till mig som person. Kopplingen är 
dock professionell då LLU verkat som handledare. Urvalet har således inte varit slumpmässigt 
för varken den kvantitativa liksom den kvalitativa metoden och kan ha påverkat utfallet. I likhet 
med enkätsvaren kommer respondenterna från två skolor i Göteborgs kommun och en 
respondent från en angränsande kommun. Respondenternas svar är i den mening inte 
generaliserbara över hela Sverige men det är inte heller syftet för den kvalitativa delen av 
arbetet. Dalen (2015) påpekar exempelvis att kvalitativa resultat skulle kunna överföras snarare 
än generaliseras då kvalitativa studier många gånger bygger på människors uppfattningar. Det 
respondenternas svar kan bidraga med är generella strategier och verktyg som samtliga lärare 
kan använda sig av i sitt arbete för att stödja elever i evolutionslära, men behöver inte 
nödvändigtvis göra det. Studien undersöker inte om dessa lärares strategier och verktyg går att 
applicera på samtliga elever. Målet med examensarbetet är inte att presentera generella och 
överförbara resultat som gäller för samtliga elever och lärare i Sverige. Målet är snarare att 
bidraga med en kunskapsbas kring elevers svårigheter kring evolutionsområdet samt presentera 
möjliga strategier och verktyg från verksamma biologilärare.   
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 Likt generaliserbarheten är reliabiliteten till viss del bristande i studien. Den främsta 
anledningen till låg reliabilitet är tidsfaktorn. Tidsbristen medförde dålig framförhållning vad 
gäller att få tag på skolor som kunde ställa upp på att avsätta tid för elever att besvara enkäten 
samt för lärare att deltaga i en intervju. Skolornas främsta anledning grundades i att det var tider 
för nationella prov. Därav det relativt låga antalet enkätsvar från 67 elever och tre medverkande 
respondenter för intervjuerna. Det går i samband med detta även att diskutera det faktum att 
endast 3 personer angav att de läste på sitt första år på gymnasiet utifrån tre synvinklar. Den 
ena är att de tre personer som angivit att de läser sitt första år på gymnasiet med mening har 
kryssat i något annat än deras klasskamrater av diverse skäl. Det andra är att läraren som skulle 
dela enkätlänken med eleverna i den berörda klassen gjorde det, men såg inte till att samtliga 
besvarade den under lektionstid. Det medförde att eleverna fick eget ansvar vad gäller att ta sig 
tid och besvara enkäten vilket givit ett bortfall. Det finns därför en stor anledning och möjlighet 
att tro att dessa tre elever läser sitt andra eller tredje år på gymnasiet. Slutligen skulle det kunna 
vara så att skolan erbjuder biologikurser för andra program exempelvis samhällsprogrammet. 
Är fallet så skulle det kunna innebära att det endast var tre personer som läste den kursen. 
Reliabiliteten kan ytterligare ifrågasättas då två av tre respondenter som deltog i intervjun var 
kända sedan innan och valdes av bekvämlighetsskäl eftersom att ingen annan ställde upp. I 
intervjun, som var semi-strukturerad, ställdes det även följdfrågor vilka var omedvetna och 
grundades i hur respondenterna valde att svara på frågorna som ställdes. Metoden minskar i 
reliabilitet än om medvetna ledande frågor hade ställts. Det som dock ökar reliabiliteten är att 
samtliga elever som genomför enkäten har lärt sig om evolutionsteorin i skolsammanhang, 
enkäten är densamma för samtliga elever som väljer att besvara den och enkäten är dessutom 
nätbaserad. Att elevernas åldrar varierar anses inte ha någon signifikant påverkan på 
reliabiliteten. Innan enkäten delades ut gjordes en pilotstudie på en oberoende klass för att testa 
samt i efterhand revidera enkätfrågorna så att de förtydligas. Reliabiliteten ökar således genom 
att frågorna korrigeras så att de skall mäta det som avses att mätas, förstås och passa samtliga 
elevgrupper. Respondenternas svar transkriberades dessutom direkt efter intervjun så att inte 
viktiga detaljer skulle utebli.  
 Studiens kvalitet beror, förutom på reliabiliteten, också av validiteten vilken granskar 
om studien mäter det som är tänkt att mätas, det vill säga om enkät- och intervjufrågorna kan 
besvara de för studien fastställda frågeställningarna. Validiteten är i den mening hög då enkäten 
grundas i det empiriska litterära underlaget vilket i sin tur relaterar till frågeställningarna. Efter 
att pilotstudien av enkäten genomförts kortades frågorna ned så att mindre rum för missförstånd 
fanns. När eleverna besvarade enkäten ombads de i sista frågan att ge feedback på enkätens 
utformning. Viss återkoppling från eleverna indikerade att de ansåg frågorna långa och svåra 
att förstå. Det kan ha medfört och resulterat i att eleverna struntade i att besvara frågorna eller 
att de slumpmässigt valde ett av svarsalternativen, endast för att få det överstökat. Det går inte 
heller att förlita sig på att de svar som kommit in är seriösa och tillförlitliga. Intervjuguiden som 
utformades är formulerad efter att enkätsvaren analyserats för att få ut lärares strategier och 
verktyg kring underlättandet av evolutionslära för sina elever. Det är således respondentens 
perspektiv som centreras och inte den objektiva sanningen.  

Överlag är studiens generaliserbarhet, reliabilitet och validitet delvis låg eftersom att 
datainsamlingens urval av deltagare varit begränsad till ett fåtal, liknande skolor. Resultatet 
överensstämmer med tidigare forskning från det empiriska litterära underlaget vilket gör 
studien mer generaliserbar, reliabel och valid. I syfte att öka studiens tillförlitlighet har samtlig 
data sparats, tillvägagångssättet har argumenterats för samt synliggjorts och resultatet har 
motiverats samt problematiserats i den slutliga diskussionen. Det krävs dock ett utlåtande från 
en mer erfaren forskare kring studiens allmänna applicerbarhet i förhållande till studiens 
generaliserbarhet, reliabilitet och validitet. 
 



 

37 
  

6.4 Slutsats 
Den slutsats som kan dras utifrån det resultat som presenterats i examensarbetet är att 
evolutionsteorin är problematisk att förstå för elever. Elevers svårigheter kring evolutionslära 
uttrycks genom diverse alternativa idéer och begreppsförståelseproblem. Svårigheterna finns 
främst hos elever som läser sitt andra år på gymnasiet även om siffror antyder att tredjeårselever 
inte är långt ifrån. De alternativa idéer vilka skapar problem bland elever uttrycks genom ett 
elevers Lamarckistiska synsätt samt evolutionära tidsaspekter. Språkliga barriärer i form av 
begreppsförståelseproblem förekommer också bland elever. Begreppet ”anpassning” är det 
begrepp som elever tycks ha svårast för att beskriva i vetenskapliga termer följt av begreppen 
”naturligt urval” och ”fitness”. Det som orsakar problem kring samtliga begreppsbeskrivningar 
är vardagliga kontra vetenskapliga förklaringar samt diverse nämnda alternativa idéer som 
kopplas samman med respektive begrepp. Överraskande nog pekar resultat från analyserad data 
på att elevers emotionella barriärer inte hindrar dem i deras evolutionslära. Föreligger det några 
emotionella barriärer finns dessa bland elever som läser sitt andra år på gymnasiet. Det tycks 
också vara så att läroböcker som finns tillgängliga på skolor är bristfälliga och presenterar 
evolutionsområdet separat. Det innebär att evolutionsområdet behöver kompletteras med annan 
fakta än lärobokens. Upplägget av läroböckerna ställer sig lärare kritiskt till.  
 Elevers problematik kring evolutionslära bör enligt studiens resultat tas på allvar och 
hanteras. Evolutionsteorin finns explicit uttryckt i kursplanen för biologi och skall således 
kunskapsmässigt uppfyllas av eleven efter avslutad kurs. Det gäller för läraren att utveckla 
diverse strategier och verktyg för att hantera den problematik som kan komma att uppkomma. 
Examensarbetet har presenterar fyra strategier och verktyg som lärare i dagsläget använder sig 
av i sin evolutionsundervisning och som i praktiken fungerar för dem. Dessa strategier och 
verktyg är begreppslistor för att hantera elevers begreppsförståelseproblematik, egen 
förberedelse/inläsning för att förbereda sig på vanliga missuppfattningar elever kan ha innan 
undervisningen drar igång, sorteringsövningar vilka syftar till att hantera elevers problematik 
kring evolutionära tidsaspekter samt andra alternativa idéer. Slutligen är införandet av 
diskussioner i klassrummet en viktig strategi för att identifiera eventuella emotionella barriärer 
och andra hinder. Arbetet med strategierna skall hjälpa läraren i sin evolutionsundervisning att 
vidare stödja eleven i sin evolutionslära. Allt i syfte att prioritera elevens inlärning. 
Examensarbetet har således bidragit med kunskaper kring elevers barriärer inom evolutionslära. 
Arbetet har även presenterat strategier och verktyg för evolutionsundervisningen vilka lärare 
kan använda sig av för att hantera elevers problematik.  
 
6.5 Framtida forskning 
Examensarbetet har identifierat, i enlighet med tidigare forskning, flera barriärer i 
evolutionsundervisningen. Det har även presenterats diverse strategier och verktyg som 
verksamma biologilärare använder sig av för att hantera elevers problematik kring 
evolutionslära. I dagsläget finns det bevisligen en del forskning kring evolutionsundervisning 
som bedrivs samt de barriärer vilka elever kan komma att stöta på i samband med 
evolutionslära. Utifrån de aspekter anses området vara väl studerat. Det som forskning dock 
saknar, så vitt jag vet då jag inte hittat någon forskning kring det, är generella strategier och 
verktyg för lärare som bedriver evolutionsundervisning. Läraren skulle med hjälp av 
strategierna och verktygen, i evolutionsundervisningen, kunna implementera och hantera den 
problematik som finns bland elever. Framtida forskning bör således studera hantering och 
lösningar av identifierade barriärer bland elever i stället för att fokusera på problemområden.  
 Det var svårt att urskilja svar, i framlagd forskning, på varför vissa elever, i större 
utsträckning än andra, har svårigheter med evolutionslära. Vidare forskning som går djupare in 
och studerar dessa elever hade varit intressant att läsa om samtidigt som viktiga resultat 
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förhoppningsvis hade kunnat presenteras. I samband med det hade även en jämförelse över om 
det finns några kunskapsskillnader mellan grundskolas senare år och gymnasieelever kunnat 
göras. Det hade dessutom varit intressant att i framtida forskning utarbeta evolutionslektioner 
genom didaktiska undersökningar såsom ”Learning studies” i syfte att optimera 
evolutionsundervisningen. 
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8 Bilagor 
8.1 Bilaga 1 -  Enkät 
Nedan följer den enkät vilken användes i den kvantitativa undersökningen. Frågorna samt 
svarsalternativen är i den ordning eleverna fick dem. Kursiverade svarsalternativ anger korrekt 
vetenskaplig förklaring.  
 
Livets drivkrafter 
 
Välkommen!  
Denna enkät riktar sig till dig som elev på grundskolan samt gymnasieskolan och handlar om skolans 
evolutionsundervisning. Enkäten är en del av ett examensarbete som skrivs på avancerad nivå på 
Göteborgs universitet. Syftet med enkäten är att identifiera och fördjupa kunskaper kring eventuella 
problemområden som föreligger inom skolans evolutionsområde. Enkäten består av 12 frågor varav 4 
är bakgrundsfrågor och 8 är så kallade informationsfrågor. 

Ditt svar är anonymt och det är endast examensarbetes författare som har tillgång till ditt svar. 
Enkätsvaren används för att besvara studiens kvantitativa frågeställning. Det finns inga namn, 
personnummer, mail- eller IP-adresser i datafilen och i redovisningarna kan enskilda individers svar inte 
urskiljas. 

Det är frivilligt att besvara enkäten, i dess helhet eller på enstaka frågor. Studien blir mer intressant och 
valid om många röster och perspektiv kommer fram, varje svar är således tacksamt för studien.  

Har du frågor kring enkäten kan du maila till: jelena_kenjic@msn.com 
* obligatorisk 

Samtycke till att delta i enkäten, VT19* 
� Jag väljer att delta i undersökningen och godkänner att studenten behandlar mina uppgifter 
i enlighet med Dataskyddsförordningen och den information som ges ovan. 

 
Informationsfrågor 
1. I vilken omfattning tycker du att din lärobok har berört evolutionsområdet? 

� Evolutionsområdet har återkommit i flera kapitel 
� Evolutionsområdet har endast behandlats i sitt kapitel och sedan lämnats 
� Evolutionsområdet har behandlats enskilt medan andra kapitel i boken har kopplats samman 
och återkommit flera gånger 

 
2. Evolutionsteorin klassificeras som en vetenskaplig teori vilken förklarar hur olika arter av växter och 
djur har förändrats och utvecklats sedan livet började på jorden. Hur ställer du dig till evolutionsteorin? 

�  Evolutionsteorin är en teori som gäller så länge inte någon motbevisar dess giltighet 
�Evolutionsteorin är en teori som endast gäller inom skolans ramar för att 
naturvetenskapsundervisningen skall fyllas med innehåll 
� Evolutionsteorin är en teori vilket innebär att forskare är osäkra på om den stämmer eller inte 

 
3. Vilket alternativ ligger närmast din beskrivning av vad evolution innebär? 

� Att föra vidare individens arvsmassa till nästkommande generation 
� Att föra vidare sina egenskaper till nästkommande generation  
� Att individen skall kunna adaptera och överleva i samtliga miljöer  
 

4. Vilket alternativ ligger närmast din beskrivning av varför arter förändras över tid? 
� Arter förändras på grund av slumpen och det naturliga urvalet 



 

 

� Arter förändras för att de adapterar till den miljön de lever i för att klara sig bättre 
� Arter förändras på grund av att miljön de lever i ändrar dem 

 
5. Vilket alternativ ligger närmast din beskrivning av begreppet fitness i biologins evolutionsområde? 

� Fysiskt tillstånd hos organismen med en speciell genotyp 
� Fysisk form hos organismen med en speciell genotyp 
� Reproduktiv framgång hos en organism med en speciell genotyp 

 
6. Vilket alternativ ligger närmast din beskrivning av begreppet anpassning i biologins 
evolutionsområde? 

� Förändring som sker direkt hos individen som ger högre fitness i den rådande miljön 
� Genetisk förändring hos individen som ger högre fitness i den rådande miljön 
� Individer som behöver en egenskap i en viss miljö utvecklar den med tiden 

 
7. Vilket alternativ ligger närmast din beskrivning av begreppet naturligt urval i biologins 
evolutionsområde? 

� Individer med egenskaper som gör att de är anpassade till den aktuella miljön, oftare 
överlever och kan fortplanta sig 
� Individer som strävar efter att utvecklas, oftare överlever och kan fortplanta sig 
� Individer med egenskaper som gör att de är anpassade till den aktuella miljön, kan fortplanta 
sig men deras gener förs inte vidare 

 
8. Din lärare har säkerligen myntat Charles Darwins erkända mening ”survival of the fittest”, vad menar 
Darwin med det? 

� Den starkes överlevnad 
� Den bäst anpassades överlevnad 
� Överlevnad hos den med bäst fysiskt tillstånd 

 
Bakgrundsfrågor  
9. Har du haft evolutionsundervisning tidigare i skolsammanhang? 

� Ja 
� Nej 
� Vet inte 
 

10. Kön 
� Man 
� Kvinna 
� Annat 
 

11. Årskurs 
� 7 
� 8 
� 9 
� 1:a året på GY 
� 2:a året på GY 
� 3:e året på GY 

 
Tack för din medverkan! 
Jag uppskattar att du tagit dig tid att svara på min enkät för mitt slutliga arbete på 
ämneslärarutbildningen. Innan du skickar in dina svar får du gärna ge några synpunkter på enkätens 
utformning. Tack på förhand! 
 Ditt svar:  



 

 

8.2 Bilaga 2 -  Intervjuguide 
Nedan följer intervjuguiden för den semi-strukturerade intervjun vilken användes i den 
kvalitativa undersökningen för samtliga lärare. 
 
Hej och välkommen! 
Innan vi börjar vill jag informera dig om att din medverkan är frivillig. Du har rätt att hoppa över frågor 
som jag ställer eller avsluta intervjun när du så önskar. Intervjun ligger som underlag för ett avancerat 
examensarbete som skrivs på Göteborgs universitet för ämneslärarprogrammet. Kortfattat syftar 
intervjun till att få fram underlag för att identifiera hur verksamma lärare hanterar problematiken som 
finns inom evolutionsundervisningen.  
 
Du kommer att vara anonym, det innebär att inget av detta material kommer kunna kopplas till dig som 
respondent, din arbetsplats eller ort. Dina kontaktuppgifter tas bort när samtliga intervjuer genomförts 
och dina svar kommer att behandlas så att ingen kan få tillgång till dem. I examensarbetet kan enskilda 
citat från något av dina svar framkomma, dessa är då anonyma och kommer inte kunna spåras till dig 
som person! 
 
Intervjun beräknas att ta ungefär 20 min i anspråk och avslutningsvis, innan vi drar igång vill jag be om 
ditt samtycke till att spela in denna intervju för att underlätta senare transkribering? 
 
Okej, tack. Då drar vi igång om du känner dig redo? 
 
Bakgrundsfrågor 

1. Vill du börja med att berätta i vilken årskurs du undervisar biologi i och hur länge du har varit 
verksam ämneslärare? 

 
2. Därefter undrar jag vilka ämnen du har behörighet att undervisa i, förutom biologi? 

 
Informationsfrågor 

3. Upplever du att det är någon skillnad i att undervisa kring biologins evolutionsområde i 
jämförelse med andra delar av biologin? 
- Om ja, hur kommer detta sig? 
 

4. Vad upplever du är mest problematiskt med evolutionsundervisningen? 
Följdfråga: vad upplever du att elever har mest svårt för i evolutionsundervisningen? 
 

5. Du har under åren haft flera klasser i biologi som du undervisat evolution i. Är det några 
speciella saker du fokuserar på att konkretisera och lägga extra krut på för att du med din 
erfarenhet vet att elever tenderar att ha svårigheter att förstå just den delen av 
evolutionsundervisningen? 

 
6. Har du utvecklat någon speciell handlingskompetens när det kommer till evolutionsområdet 

som du lärt dig genom erfarenhet?  
 

7. När jag skrev mitt första examensarbete på grundnivå identifierade jag fyra problemområden 
kring evolutionsundervisningen. Dessa var begreppsförståelse, alternativa idéer, emotionella 
hinder och läroböcker. Om vi tar dessa en och en, känner du igen denna problematik och vilka 
strategier och verktyg använder du i din undervisning för att hantera dessa? 

 
Först begreppsförståelse – elever tenderar att ha svårt för begrepp som fitness och anpassning 
då de har andra betydelser i vardagssammanhang. 
 
Sen har vi alternativa idéer – elever tenderar att tro att evolutionen sker av en anledning, att 
den har ett mål och speciell riktning. 



 

 

 
Sedan var det emotionella hinder – elever tycker det är svårt att ta till sig evolutionsteorin då 
den krockar med andra religiösa trosuppfattningar. 
 
Slutligen tar man upp läroböckerna som problem – detta då evolutionen behandlas som ett 
fristående moment och tas sedan inte upp igen.  

 
8. Så, det var mina frågor till dig. Nu undrar jag om det finns något mer som du skulle vilja 

tillägga, som har kommit fram under intervjuns gång? 
- Om ja, berätta. 
- Om nej… 
 

Tack för din medverkan! 
 
  



 

 

8.3 Bilaga 3 - Tematisering 
Tematisering av intervjuer 
 
Tema 1; skillnad evolution och andra områden.  
I detta tema ingår tre underkategorier: mer begrepp, mer laddat och mer ifrågasättande. Temat behandlar 
vad lärare anser utmärker evolutionsområdet från andra områden inom biologin.  
 
Tema 2; svårigheter bland elever.  
Temat utgörs av tre underkategorier: abstrakt, begrepp och tidsaspekten. Temat behandlar vad lärare 
uppmärksammat att deras elever främst har svårt för vad gäller evolutionslära.  
 
Tema 3; verktyg/strategier.  
Temat består av fyra underkategorier vilka de intervjuade lärarna angivit som strategier eller verktyg för 
att underlätta evolutionsläran. Underkategorierna utgörs av: begreppslistor, egen förberedelse/ 
inläsning, sorteringsövningar samt diskussioner.  
 
Tema 4; undervisning. 
Tema fyra inkluderar de fyra underkategorierna: genomgång/föreläsning med upprepning, 
begreppslistor, diskussioner och undvikandet av läroböcker. I temats olika rubriker redogör lärarna för 
hur de bedriver sin evolutionsundervisning. 

 
 
 
 

Hur hanterar lärare 
problematiken kring 

evolutionslära? 

Tema 2: 
Svårigheter 
bland elever 

Tema 1: 
Skillnad 

evolution och 
andra områden 

Tema 3: 
Verktyg/ 
strategier 

Tema 4: 
Undervisning 

- Mer begrepp 
- Mer laddat 
- Mer ifrågasättande 

- Abstrakt 
- Begrepp 
- Tidsaspekten 

- Begreppslistor 
- Egen förberedelse/ 

inläsning 
- Sorteringsövningar 
- Diskussioner 

- Genomgång/ 
föreläsning 

- Begreppslistor 
- Diskussioner 
- Undviker läroböcker 


