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Abstract 
 

The objective of this study was to provide an overview of common student conceptions about 

the theory of evolution since many students hold misconceptions about evolution and its 

concepts. Another aim of this study is to give an insight to instruction which can support the 

students' learning about evolution. This report is a literary review of this field and the selection 

of research articles refers to higher education, which means students from 11-23 years old. The 

results show many obstacles for students as well as teachers within this area. Primarily students 

often have a conception about evolution being a goal-driven process based on the need of the 

individual. This and other misconceptions can be targeted by letting the students acknowledge 

their conceptions beforehand. Students also had trouble with using certain concepts with a 

specific meaning within evolution, for example adaptation, natural selection, fitness and 

chance. Another finding is that students generally do not accept evolution and that this might 

be an obstacle in learning about evolution. Therefore, teachers can use a specifically designed 

instruction called CRS to target the strain between evolution and religious beliefs. A general 

conclusion about evolution instruction is that it was found effective to engage the students and 

let them be active in the classroom in different ways. A common instruction method that 

activated the students and helped them understand evolution better was problem-based 

exercises and group discussions during class. 

  



 

 

 

Sammanfattning 
 

Det har uppdagats att det finns många missuppfattningar som elever har kring evolutionsteorin. 

Deras kunskaper är helt enkelt bristfälliga. Många gånger beror det inte på de själva, utan på en 

otillräcklig undervisning som inte i tillräckligt hög grad riktar in sig på deras förståelse. Den 

här litteraturöversikten ger en inblick i vilka elevföreställningar som är vanligt förekommande 

inom evolution samt undervisningsformer som främjar förståelsen för evolution. De artiklar 

som behandlats i rapporten är framtagna genom sökningar i databaserna ERIC och Göteborgs 

Universitet supersök med urvalet riktat till utbildningsnivå på högstadiet och gymnasiet, men 

även några få på universitetsnivå. Många elever anser att evolution är något som sker utefter ett 

behov att evolvera. De har svårt att förstå och använda vissa termer och koncept som har en 

specifik betydelse inom evolution till exempel anpassning, naturlig selektion, fitness och 

slumpmässighet. Resultatet visar också att elever accepterar evolutionsteorin i låg utsträckning. 

Något som kan påverka den acceptansen är att använda en resurs som kallas CRS och som riktar 

sig till att visa på att det inte behöver finnas en konflikt mot religion och att lära sig om 

evolution. Den viktigaste upptäckten om vad som främjar elevernas förståelse är att utmana 

elevernas föreställningar innan undervisning om evolution påbörjas. Detta kan förhindra att 

eleverna hamnar i ett “behovstänk” när det gäller evolution, vilket är en mycket vanlig 

föreställning.  



 

 

 

Förord 
 

Vårt val av ämne har sitt ursprung i ett gemensamt intresse för evolution. Vi har genomfört 

praktik tillsammans på en skola i Uddevalla och under praktiken fick vi erfarenhet av vissa 

svårigheter som finns hos elever inom biologiämnet, framförallt när det gällde evolution. Till 

exempel upptäckte vi att lärare måste vara extremt noggranna i formuleringen av uppgifter 

kopplade till evolution för att eleverna ska förstå. Vi observerade även att det är viktigt att 

undvika ord och formuleringar som kan skapa missuppfattningar, till exempel “individen 

anpassar sig för att…” som kan leda till missförstånd kring behovsdriven evolution. Det är 

framförallt av denna anledning som vi valde att rikta in vårt arbete på evolutionsundervisning. 

Vi vill med den här rapporten gräva djupare i de förutfattade meningar som elever har och de 

missförstånd som de lätt bildar samt lära oss mer om hur vi kan främja elevernas lärande inom 

området. Vi anser att dessa frågor är relevanta och hjälpsamma för oss i vår yrkesutövning som 

lärare. 

 

Litteraturstudien är skriven av Julie Nilsson och Emma Back under sjunde terminen på 

ämneslärarprogrammet, med huvudinriktning biologi, vid Göteborgs Universitet. Författarna 

har varit delaktiga under samtliga moment i arbetet. Vi vill tacka Minna Panas för god 

handledning och gott samarbete.  
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1 Introduktion 

Introduktionsavsnittet syftar till att introducera läsaren till ämnesområdet och ge den 

bakgrundsinformation som är nödvändig för att förstå resultatet som litteraturstudien tagit fram. 

I introduktionen ingår ett historiskt och biologiskt perspektiv på evolutionsteorin och det görs 

en förklarande beskrivning av de begrepp och mekanismer som omnämns i studien. Därefter 

behandlas frågan om varför elever ska lära sig om evolution, både för att visa på den plats och 

betydelse som evolutionsämnet har i undervisningen samt motivera relevansen av denna studie. 

Efteråt följer ett avsnitt som förtydligar den terminologi som används i rapporten och slutligen 

tydliggörs syftet med litteraturstudien och frågeställningarna preciseras.  

 

 

1.1 Evolutionsteorin och dess mekanismer 

Evolution beskrivs som förändringen av populationers genetiska uppbyggnad över lång tid och 

är den bakomliggande orsaken till livets mångfald samt uppkomst och utrotning av olika arter 

(Sadava m.fl., 2017). En så kallad population utgörs av individer inom samma art som lever 

innanför samma avgränsade område (Nationalencyklopedin2, u.å.).  

 

Charles Darwin (1809–1882) och Alfred Russel Wallace (1823–1913) var först med att 

beskriva evolution genom naturlig selektion, vilket de för första gången gjorde i London år 

1858. Året därpå publicerades Darwins livsverk On the Origin of Species by Means of Natural 

Selection (Darwin & Wallace, 1958; Nationalencyklopedin3, u.å.) som speglade fem 

grundtankar inom evolution. Den första bygger på att organismer evolverar stabilt över lång 

tid, en teori som noga studerats både kemiskt och biologiskt och med tiden blivit accepterad 

som ett faktum. Den andra utgörs av teorin om att alla organismer har evolverat från en 

gemensam förfader. Den tredje grundidén bygger på att arter mångdubblas över lång tid och 

hur detta sker genom geografisk artbildning där både genetiska olikheter och isolering av 

populationer spelar roll. Geografisk artbildning kan ske på flera olika sätt, exempelvis genom 

att en population begränsas av en flod eller ett berg, men det är inget som redogörs för i denna 

rapport. Den fjärde grundtanken betonar hur evolution är gradvisa förändringar av populationer 

snarare än ett hastigt förlopp, alltså att evolution är ett fenomen som sker över lång tid och inte 

över ett fåtal generationer. Den femte utgörs av hur konkurrens om resurser inom och mellan 

arter leder till skillnader i överlevnads- och reproduktionsförmåga, även känd som teorin om 

naturlig selektion (Mayr, 1997).  

 

Naturlig selektion är den process som utgör huvuddelen i evolutionsteorin och det är detta 

skeende som ligger till grund för den komplexitet som förekommer i organismvärlden. 

Resultatet av naturlig selektion är att andelen gener som ger fördelaktiga egenskaper för 

individens överlevnad och reproduktion ökar i en population över flera generationer. Evolution 

genom naturlig selektion ska ses som en process av två steg; slumpmässiga nya egenskaper 

uppstår genom mutation och överlevnaden av dessa i populationen över flera generationer 

(Gregory, 2009). Den genetiska variationen som förekommer i organismvärlden är 

förutsättningen för evolution och anses vara ett samspel mellan arv och den omgivande miljön 
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(Nationalencyklopedin1, u.å.). Det är detta som menas med termen “variation” i evolutionära 

sammanhang. Variationens ursprung härstammar från mutationer; slumpmässiga förändringar 

i den genetiska sekvensen (Sadava m.fl., 2017).  

 

Termen “anpassning” inom evolutionär biologi menar på den utveckling över tid som 

populationer genomgår så att gynnsamma egenskaper dominerar och underlättar för 

populationen i de rådande miljöförhållandena (Gregory, 2009). I kursboken Life - The Science 

of Biology skriven av Sadava m.fl. (2017) beskrivs fenomenet anpassning på följande sätt: “A 

favoured trait that spreads through a population by natural selection is known as an 

adaptation; this word is used to describe both the trait itself and the process that produces the 

trait. “ (s. 429-430). Författarna skriver även “[…] it is natural selection acting on this random 

variation that results in adaptation.” (s. 427) och av detta framgår att den anpassning som en 

population genomgår är resultatet av naturlig selektion som samspelar med variationen som 

uppkommit ur slumpmässiga mutationer.  

 

Ytterligare en viktig mekanism inom evolutionsteorin är termen “fitness” som i evolutionär 

mening skiljer sig avsevärt från dess vardagliga betydelse. I evolutionsbiologin avser termen 

inte något fysiskt tillstånd. Termen fitness även kallat “Darwinistisk fitness” är en indikator på 

mängden reproduktiva avkommor en individ producerar och ett mått på förhållanden mellan 

genotyp, fenotyp, överlevnad och reproduktion i specifika miljöer. Det skiljs mellan hög och 

låg fitness. Om en individ producerar många reproduktiva avkommor är dess fitness hög och 

om en individ producerar få reproduktiva avkommor är dess fitness låg. Den berömda frasen 

“survival of the fittest”, införd av Herbert Spencer (1820–1903), används för att kort förklara 

skeendet med naturlig selektion. Uttrycket har under senare tid uppmärksammats vara en 

olämplig förklaring av fenomenet och detta understöds av flertalet argument. Uttrycket tenderas 

att förenklas till “bara de starka överlever” och i en allmän användning framstår inte den rätta 

innebörden av fitness och uttrycket blir således missvisande. I frasen ligger även en extra 

betoning på överlevnadsfaktorn och även detta är missledande eftersom egenskaper som gynnar 

överlevnadschansen är oväsentliga om de inte också främjar reproduktionsframgången och 

möjligheten till högre antal reproduktiva avkommor. Egenskaper som gynnar 

reproduktionsförmågan men riskerar överlevnadschansen har nämligen fortfarande stor chans 

att föras vidare genom generationer över tid - ännu ett tecken på hur överlevnadsfaktorn är 

missvisande i uttrycket (Gregory, 2009).  

 

 

1.1.1 Darwinism och neodarwinism 

“Darwinism” har sitt ursprung i Charles Darwin och hans förklaring av evolution genom 

naturlig selektion. Benämningen användes som samlingsnamn för de idéer och teorier Darwin 

presenterade men används mer sällan idag eftersom teorin har kommit att förfinas och 

kompletteras med senare upptäckter. Darwinism används därför som ett begrepp för äldre 

evolutionslära och förknippas med Darwins idéer snarare än med evolutionsteorin som den 

presenteras idag (Nationalencyklopedin4, u.å.). “Neodarwinism” är det begrepp som används 

för att beskriva utvecklingsläran idag. Begreppet innefattar Darwins teorier om naturlig 
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selektion ihop med de upptäckter kring genetik som tillkommit i efterhand 

(Nationalencyklopedin5, u.å.). Gregor Mendel (1822–1884) forskade på nedärvning och 

presenterade den ärftlighetsteori som blev känd först efter hans bortgång och som nu utgör 

grunden för dagens genetik (Nationalencyklopedin6, u.å.).  

 

 

1.2 Varför elever ska lära sig om evolution 

Ett dilemma för naturvetenskapslärare är hur naturvetenskapen görs relevant och intressant i 

klassrummet. En ständig fråga som dyker upp i samband med undervisning är “Varför ska jag 

lära mig detta?” och då är det viktigt för lärare att kunna argumentera för ämnesinnehållets plats 

i undervisningen. Olander (2013) skriver om sju kunskapsemfaser som ska motivera 

naturvetenskapens plats i undervisningen: den säkra grunden, rätta förklaringen, 

naturvetenskapens struktur, naturvetenskaplig metod, kunskapsemfas, vardagsemfas och rätta 

beslut. “Den säkra grunden” står för kunskap inom naturvetenskapen som behövs för förståelse 

om större samband och detta kan motivera evolutionens plats i undervisningen då en 

vetenskapligt korrekt förståelse för livets evolution är en stabil grund för flera områden inom 

biologin. Ett annat argument är att kunskap om evolution är viktigt för att få en förklaring av 

omvärlden genom beprövade teorier, den så kallade “rätta förklaringen” enligt Olanders 

terminologi. Nilsson (2012) talar istället om flertalet aspekter som visar på varför ett specifikt 

ämnesinnehåll, i detta fall evolution, är relevant för undervisningen. Den “demokratiska 

aspekten” ska motivera ämnesinnehållet i den mening att utbildningen ska skapa kritiskt 

tänkande elever som kan delta i samhällsfrågor, något som även nämns i läroplanen för 

biologiundervisningen (Nilsson, 2012; Skolverket, 2011). Nilsson (2012) skriver dessutom om 

“kulturaspekten” som kan motivera evolutionens plats i skolan genom att elever bör ha 

kunskaper kring den vetenskapshistoria som grundat den västerländska kulturen som 

förekommer i dagens samhälle samt att kunskaper om evolution är nödvändiga för att förstå 

omvärlden. Frågan om varför ett visst ämnesinnehåll ska läras ut kan även betraktas ur ett 

elevperspektiv. I en studie av Donnelly (2009) gavs elever möjlighet att själva försöka besvara 

frågan om varför evolution skulle ingå i biologiundervisningen. En elev uttryckte sig såhär: “I 

think it should [be taught] because I mean even if you don’t agree with it, you should know 

what you’re opposing. Or if you do agree with it, you should know why you do.” (s.652).  

 

Styrdokumenten som undervisningen ska följa indikerar att evolution har sin plats i 

biologiundervisningen i den mening att evolutionsteorin ska ligga till grund för den 

vetenskapliga syn på omvärlden som eleverna förväntas utveckla. Utifrån det centrala 

innehållet för gymnasiekursen Biologi 1 framgår att evolutionen är en stor del av 

undervisningsinnehållet där bland annat evolutionens mekanismer, livets utveckling och 

beteendes betydelse för överlevnad är tyngdpunkten. Även genetik är en stor del av det centrala 

innehållet i kursen och tätt sammanvävd med evolutionsområdet. Inom genetik ska eleverna få 

kunskaper om bland annat nedärvning, mutationer, geners uttryck samt samspelet mellan arv 

och miljö - några koncept som är högst relevanta för förståelse av evolution och dess principer 

(Skolverket, 2011).  
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Det finns således flera aspekter som väger tungt för evolutionens plats i undervisningen och 

flera argument stärker evolutionsteorins plats i klassrummet. Det kan även vara av intresse att 

som lärare utmana eleverna till att reflektera över varför ett visst ämnesinnehåll ingår i 

undervisningen - på detta sätt kan eleverna få mer insyn i sitt eget lärande och varför ett visst 

innehåll är relevant att lära sig om.  

 

 

1.3 Förklarande terminologi 
 

1.3.1 Olika elevresonemang 

Praxis inom biologi är att skilja på två olika typer av orsakssamband: proximala och ultimata. 

Ernst Mayr har skapat två discipliner inom biologi genom att hänvisa till två huvudinriktningar 

för orsakssamband till biologiska fenomen (Ariew, 2003). Den första av dessa två 

huvudinriktningar är “proximate causations” som handlar om funktionell morfologi och som 

ger svaret till “hur”-frågan (Mayr, 1997; Ariew, 2003). För att förtydliga vad som menas skriver 

Mayr att genetiska program och somatiska system kontrollerar och ger orsakssamband till 

fysiologiska samt utvecklings- och beteendemässiga processer. Den andra huvudinriktningen 

är “ultimate causations” som handlar om evolutionsbiologi och besvarar “varför”-frågan. Dessa 

orsakssamband leder till ursprunget av genetiska program, eller modifikationer i redan 

existerande program, som rent historiskt ledde fram till en förändrad genotyp, det vill säga 

evolution. Vanligen är det möjligt att se både proximala och ultimata orsakssamband som 

förklaring till biologiska processer (Mayr, 1997).  

 

Kampourakis och Zogza (2008) använder tre kategorier som visar på hur elever förklarar 

evolutionära problem. Dessa kategorier är evolutionärt, proximala och teleologiska.  

Proximala förklaringar härstammar från proximala orsakssamband och i den här rapporten 

används proximala förklaringar som begrepp till funktionella orsaksförklaringar, det vill säga 

förklaringar som är av biologisk karaktär, men som inte visar på att förklaringen baseras på en 

evolutionär orsak (Kampourakis & Zogza, 2008). Teleologi och teleologiska resonemang är en 

annan typ av orsaksförklaring som används i den här rapporten. Det syftar till idén om att 

evolution sker för att det finns ett ändamål, att det är en inneboende kraft eller ett gudaväsen 

som påverkar olika faktorer i evolutionsprocessen (Nationalencyklopedin7, u.å.). Ett annat 

tankesätt som elever har är antropomorfism som innebär att ge levande organismer mänskliga 

attribut. Till exempel att djur styrs av beteenden och motiv som liknar 

människans.  (Nationalencyklopedin8, u.å.).   

 

 

1.3.2 Tro gentemot acceptans 

Att göra en distinktion mellan tro och acceptans är av vikt i forskning och utbildning som 

handlar om evolution. Att “tro” på evolutionsteorin hänvisar till en ogrundad föreställning att 

anse något trots att fakta och bevis talar emot. Tro är det som ger hoppet bevis för saker som 

inte kan uppfattas och vetenskap har inget med tro att göra i den bemärkelsen. Vetenskapsmän 
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accepterar eller avfärdar en teori, de tror inte. Både lärare och forskare bör därför skilja på tro 

och acceptans (Smith m.fl., 1995). Inom det här forskningsfältet används tro och acceptans om 

vartannat men i den här rapporten särskiljs “tro” från “acceptans”, det vill säga tro hänvisar till 

en religiös åskådning medan acceptans syftar till att evolutionsteorin ger bäst förklaring till de 

bevis som finns idag och är en av rådande vetenskapliga teorier.  

 

 

1.3.3 Konceptuell förändring 

Termen konceptuell förändring har sitt ursprung hos filosofen Thomas Kuhn (1922–1966) 

eftersom hans teori om paradigmskiften kan likställas med konceptuell förändring. När en ny 

teori ersätter en tidigare teori sker ett paradigmskifte och likaså innebär konceptuell förändring 

att en ny modell ersätter gamla föreställningar genom ny kunskap. Även filosofen Jean Piaget 

(1896–1980) och hans idéer spelar en nyckelroll i byggandet av konceptet med konceptuell 

förändring. Hans uttryck “ackommodation” är en liknelse till vad som händer när en elev skapar 

en konceptuell förändring. Det är en process som likt tidigare beskrivet innebär en modifiering 

av existerande kunskap för att kunna integrera den nya informationen. Detta skiljer sig mot 

Piagets begrepp “assimilation” som innebär att addera ny kunskap till gammal kunskap. I 

begreppet ackommodation ligger också en idé om att barn inte är oskrivna blad utan att de bär 

på en mängd erfarenheter och kunskaper (Sinatra m.fl., 2008). För att konceptuell förändring 

och acceptans av vetenskapliga teorier ska ske krävs nya insikter i form av förändringar i 

koncept som leder till ackommodation. Conceptual change model (CCM) beskriver fyra 

förhållanden som behöver uppfyllas för en konceptuell förändring. Först krävs det att individen 

i fråga är missnöjd med sina nuvarande föreställningar. Det krävs också att den nya 

föreställningen är begriplig, det vill säga att individen kan strukturera det nya konceptet så att 

det fungerar ihop med tidigare erfarenheter. Dessutom behöver föreställningen vara rimlig och 

därmed kunna besvara problem på ett tillfredsställande sätt. Slutligen behöver det nya konceptet 

ge möjlighet till nya forskningsområden (Posner m.fl., 1982). 

 

Sinatra m.fl. (2008) beskriver tre barriärer som kommer i konflikt med elevernas tänkande för 

att de ska kunna skapa en konceptuell förändring. Dessa tre barriärer är: 

utvecklingsbegränsningar, tidigare kunskaper samt känslor och motivation. 

Utvecklingsbegränsningar handlar om tre saker: (1) att människan gillar att kategorisera och 

lägga saker i fack, (2) en tro på att det finns en mening till att naturen är som den är till exempel 

“[...] djur har ögon eftersom de behöver se, och fåglar har vingar eftersom de behöver flyga” 

(s.195, översatt) och (3) tron på att händelser inte bara är meningsfulla utan att de är orsakade 

med en intention av något som orsakat dem, ett kreationistiskt synsätt. Tidigare kunskapers roll 

är de erfarenheter som förstärker en människas intuition. Människan skapar sig förklaringar till 

naturen som fungerar i deras vardag baserat på intuitiva idéer. När det kommer till känslor och 

motivation handlar det om utbildningsstudier och hur elever kan bli motiverade av rolig 

undervisning eller känna obehag inför undervisning om evolutionsteori då det kan komma i 

konflikt med deras tro. Lärare kan utnyttja känslor och motivation för att förbättra inlärningen 

av undervisningsinnehållet (Sinatra m.fl., 2008).    
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I flera av studierna som presenterats i den här rapporten talar författarna om konceptuell 

förändring. Evolution är ett komplext område där många begrepp och teorier är tätt 

sammanvävda och för att ta till sig ny kunskap behöver föreställningar därför förändras inom 

flera områden. Därför hjälper det inte att addera ny kunskap till gammal kunskap på grund av 

att den gamla kunskapen ofta innehåller missuppfattningar som skapats sedan barndomen. 

Istället ska utbildningen rikta sig till att utveckla elevernas världsbild genom att presentera helt 

nya sätt att tänka. Det handlar om att utmana elevers föreställningar, speciellt de som står i 

konflikt mot vetenskapen, och ersätta dem med nuvarande korrekta föreställningar (Sinatra 

m.fl., 2008).  

 

 

1.4 Syfte och frågeställning 

Det övergripande syftet med litteraturstudien är att sammanställa en översikt av de 

föreställningar elever har kring evolution och hur dessa kan bemötas med olika 

undervisningsmetoder. Frågeställningarna som litteraturöversikten behandlar är följande.  

 

I. Vilka elevföreställningar är vanligt förekommande inom evolution?  

II. Hur kan undervisningen utformas för att ge elever vetenskapligt korrekta kunskaper 

om evolution?  

 

Den första frågeställningen ska belysa hur elever förklarar olika aspekter inom evolution, vilka 

kända missförstånd som förekommer i elevers förståelse och vilken roll förkunskaper spelar 

kring hur elever förstår evolution. Resultaten ska sedan ge läsaren en inblick i vilka 

föreställningar elever har och de svårigheter evolutionsämnet för med sig. Den andra 

frågeställningen ska belysa de strukturer, verktyg och metoder som förbättrar undervisningen 

och leder till ökad förståelse hos eleverna. Genom att ta del av resultaten från denna 

frågeställning förväntas läsaren få insikt i vilken roll undervisningen spelar kring problematiken 

samt tips på hur undervisningen bäst bör utformas för ett så givande lärande som möjligt. 
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2 Material och metod 

Detta avsnitt kommer beskriva den metod och det material som använts för att utföra 

litteraturstudien. Avsnittet kommer först beskriva valet av metod för att sedan redogöra för 

genomförandet och motivera urvalet samt förtydliga de avgränsningar som gjorts. Med 

anledning av att en översikt skulle framställas var valet av metod enkelt och metoden har 

således begränsats till en litteratursökning via olika sökmotorer. Detta tas upp mer noggrant 

längre ner i beskrivningen. 

 

 

2.1 Genomförande 

Vid sökning och insamling av material har databaserna ERIC (Educational Resource 

Information Center) och Göteborgs Universitetsbibliotekets supersök använts.  Sökord, årtal 

och undervisningsnivåer har bestämts utifrån de avgränsningar som har valts, se 2.2 Urval 

nedan. Här följer exempel på de sökordskombinationer som använts i litteratursökningen. På 

sökmotorn ERIC har följande kombinationer använts: preconceptions AND evolution, 

misconceptions AND evolution AND sweden, “Natural selection” AND didactic, “Problem-

based learning” AND evolution. På sökmotorn Supersök har följande kombinationer använts: 

Anita Wallin AND evolution AND selection, student AND evolution AND explanation, 

“Science education” AND strategies AND secondary, evolution AND active learning. För att 

söka vidare användes nyckelord och referenslistan från litteratur som ansågs relevanta för det 

avgränsade område som skulle undersökas. Tidigt i arbetet hittades avhandlingen 

Evolutionsteorin i klassrummet: på väg mot en ämnesdidaktisk teori för undervisning i 

biologisk evolution av Anita Wallin (2004) som gav en god överblick över ämnesområdet och 

tidigare forskning som gjorts. Avhandlingen användes som grund i navigerandet för att finna 

relevant litteratur och forskning.  

 

Dispositionen av studien har valts med omsorg och arbetats fram under en flerstegsprocess. 

Först lästes vetenskapliga artiklar som kunde tänkas vara relevant för de frågeställningar som 

valts och tidigare forskning inom området togs del av. Därefter sammanställdes 

huvudpunkterna inom aktuell forskning och därpå formulerades rubriker och indelningar efter 

de mest relevanta områdena utifrån frågeställningarna. Resultatet är uppdelat i två delar, där 

den första delen behandlar frågeställning I om elevföreställningar och den andra delen 

behandlar frågeställning II om undervisningsmetoder. Frågeställning I behandlas utifrån 

följande indelningar: evolutionens byggstenar, elevers syn på orsaker till evolution, förvirrande 

terminologi och andra hinder. Den andra frågeställningen har behandlats utifrån följande 

områden: konceptuell förändring, aktivt lärande och problemlösning, undervisningsstrategier 

för religiösa elevgrupper, nyttjande av levande organismer och vetenskaplig undersökning samt 

användningen av tekniska verktyg i undervisningen.  
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2.2 Urval 

Urvalet är avgränsat till publikationer från tidigast år 2000, med undantag för några artiklar. 

Material från år tidigare än år 2000 har använts i den utsträckning att de lägger grund för den 

nyare forskning som presenteras. Dessa har valts utifrån vilka äldre studier som fortfarande är 

relevanta och stödjer den forskning som gjorts under senare år. Relevansen framgick under 

litteratursökningen av de referenser forskare använt sig av för att beskriva sina studier och 

resultat. De publikationer som i huvudsak använts i litteraturstudien är doktorsavhandlingar, 

forskningsartiklar och rapporter inom det didaktiska forskningsfältet. Allt material som tagits 

del av och använts i översikten är peer reviewed, med undantag för Nationalencyklopedin och 

Sadava m.fl. (2017) som inte är peer reviewed men däremot erkända resurser inom 

undervisningsområdet.  

 

Urvalet är avgränsat till forskning som behandlar den västerländska skolan och elever i åldrarna 

11–23 år med fokus på högstadie- och gymnasienivå, men med undantag för några studier som 

genomförts på Sveriges motsvarighet till eftergymnasial nivå.  Detta beror delvis på att denna 

elevgrupp är relevant för författarna eftersom det är denna elevgrupp som framtida 

yrkesutövning riktar sig till. Ytterligare en anledning till att elevgruppen har valts är att 

missuppfattningarna har visat sig vara vanligt förekommande i dessa grupper samt att det är på 

elever i dessa åldrar som flest omfattande studier har gjorts. Därutöver har avgränsningar gjorts 

till att inte behandla läromedel och dess påverkan på elevers förståelse och undervisning. Trots 

att det är känt att läromedel har en stor inverkan på elevernas inlärning valdes det bort tidigt i 

arbetsgången av den anledning att området är omfattande och därför borde behandlas i en 

separat studie av just den anledningen. 
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3 Resultat 
 

DEL I: Elevers föreställningar 

I den här delen av resultatet presenteras elevföreställningar som förekommer inom 

evolutionsämnet och texten syftar till att ge läsaren förståelse för den problematik som dessa 

föreställningar medför. Evolutionsteorin är en stor del av biologiämnet och är starkt kopplat till 

andra områden, till exempel genetik. Därför är en vetenskapligt korrekt uppfattning av 

evolutionsteorin och dess mekanismer ett angeläget mål i biologiundervisningen (Göransson 

m.fl., 2020). Hos elever förekommer flera föreställningar som inte överensstämmer med den 

vetenskapliga synen på biologisk evolution. Ett stort hinder för att få en vetenskapligt korrekt 

förståelse är att förstå två övergripande processer inom evolution; förekomsten av egenskaper 

hos en population och överlevnaden av sådana egenskaper i en population över tid (Wallin, 

Hagman & Olander, 2001).  

 

 

3.1 Evolutionens byggstenar 
 

3.1.1 Variation 

I studier av Landström (1995) och Zetterqvist (1995) studerades elevsvar på frågor om 

variationen i en population strömmingar och prästkragar. Forskarna kunde vid båda tillfällena 

urskilja tre orsaksförklaringar till variation som eleverna använde sig av: (1) Variation som 

resultat av miljöpåverkan, (2) Variation som resultat av arv, (3) Variation som ett samspel 

mellan miljö och arv. Ett anmärkningsvärt resultat var att eleverna resonerade olika beroende 

på om frågan gällde djur eller växt. I frågan om fiskarna resonerade en stor andel kring att 

variationen berodde på miljön och en minoritet, närmare 1% av eleverna, resonerade kring hur 

variationen är ett resultat av både miljö och arv. I frågan om växterna var även här en stor andel 

av eleverna inställda på att variationen är ett resultat av miljöpåverkan men till skillnad från 

frågan om fiskarna resonerade istället betydligt fler, ungefär 8%, av eleverna att variationen 

berodde på ett samspel mellan miljö och arv. Forskarna kunde även urskilja att ungefär lika 

stora andelar av eleverna ansåg att variationen hos både strömming och prästkrage berodde på 

arv och hänvisade i sina svar till hur DNA och gener formar olika egenskaper (Landström, 

1995; Zetterqvist, 1995).  

 

Ovanstående studier tydliggör förekomsten av olika resonemang om variation beroende på 

organism, vilket är resonemang som inte stämmer överens med det vetenskapliga synsättet. Den 

mest frekventa idéen hos elever är att variationens ursprung kan kopplas till miljön, oberoende 

av vilken organism det gäller. Det förekommer dock att elever resonerar att variationens 

ursprung hos djur är ett resultat av miljön och att variationen hos växter kommer från ett 

samspel mellan miljöpåverkan och arv, vilket är ett resultat att ta i beaktning (Landström, 1995; 

Zetterqvist, 1995).  
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Elever med missuppfattningar förstår inte den roll variationen spelar inom en population och 

det är vanligt att elever tror att evolutionen formar en art som en helhet och beaktar inte en 

population som en grupp av enskilda individer (Bishop & Anderson, 1990). I en studie gjord 

av Wallin, Hagman och Olander (2001) undersöks långsiktiga förändringar i elevers förståelse 

med begreppen “variation” och “naturlig selektion” i centrum. Eleverna fick genomgå ett förtest 

följt av undervisning, gruppdiskussioner och intervjuer samt ett eftertest ett år senare. Under 

intervjuerna låg fokuset på en fråga som förekom i båda testerna och som berörde variationens 

ursprung. Frågan hade fyra svarsalternativ: (1) “egenskaper utvecklas efter behov”, (2) 

“mutationer”, (3) “individens strävan att utvecklas”, (4) “stor variation behövs i naturen”. 

Under intervjun fick eleverna rangordna alternativen utifrån om de håller med/delvis håller 

med/inte håller med om att svarsalternativen ger en bra förklaring till variationens ursprung. 

Efter en sammanställning av resultatet kunde forskarna se hur en majoritet av eleverna delvis 

höll med om alternativ ett och att enstaka elever hade förmågan att skilja mellan ursprung och 

överlevnad av nya egenskaper men att det förekom ytterst få elever som inte höll med om att 

egenskaper utvecklas efter behov. Alla elever höll med/delvis höll med om att alternativ två var 

en god förklaring till variationens ursprung. Elevernas resonemang avvek lite mer i alternativ 

tre där hälften av eleverna höll med/delvis höll med medan resterande hälft inte höll med. 

Resonemangen som eleverna uttryckte under denna punkt var antingen antropomorfa eller 

förklaringar om individuell anpassning. I alternativ fyra hade eleverna helt skilda åsikter. 

Ungefär två tredjedelar höll med om att detta alternativ var en god förklaring till variationens 

ursprung, medan en tredjedel inte höll med om detta.  

 

Av studien urskiljs att elevföreställningar kring variationens ursprung mestadels kretsar kring 

att egenskaper utvecklas efter behov och individens strävan efter att utvecklas. Eftersom 

elevernas rangordning kommer från intervjuer som hölls löpande under undervisningens gång 

går det inte att se dessa elevsvar som föreställningar fria från påverkan av undervisningen. Det 

är av den anledning som många svar skiljer sig åt och eleverna framstår som kluvna, antagligen 

ett resultat från tidigare föreställning som nu utmanas av det undervisningen belyser som 

vetenskapligt korrekt (Wallin, Hagman & Olander, 2001). 

 

 

3.1.2 Naturlig selektion 

Forskare har vid flera tillfällen dragit samma slutsats; att undervisa om naturlig selektion är ett 

av de svåraste momenten i evolutionsundervisningen och det är därför vanligt att elevernas 

förståelse även efter undervisning präglas av missuppfattningar (Göransson m.fl., 2020; Wallin, 

Hagman & Olander, 2001; Wallin, 2004). Under de intervjuer som hölls löpande i studien av 

Wallin, Hagman och Olander (2001) låg fokuset på ytterligare en fråga som förekom i båda 

testerna. Den berörde konceptet om naturlig selektion och hade även den fyra svarsalternativ: 

(1) “vissa individer reproducerar sig bättre än andra”, (2) “vissa individer svälter ihjäl medan 

andra överlever genom att flytta till nya platser”, (3) “organ utvecklas efter behov” och (4) 

“individer kan anpassa sig för att överleva”. Eleverna ombads rangordna de fyra 

svarsalternativen utifrån om de håller med/delvis håller med/inte håller med om att alternativen 

är en bra förklaring till populationsförändringar över tid. Av förtestet kunde forskarna se att 
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75% av eleverna ansåg alternativ fyra vara den mest vetenskapligt korrekta förklaringen. Under 

intervjuerna var det fortfarande en övervägande majoritet av eleverna som ansåg att alternativ 

fyra vara en god förklaring av populationsförändringar över tid och eleverna poängterade 

individens egen anpassning och visade ingen förståelse för den evolutionära betydelsen av 

begreppet “anpassning” (Wallin, Hagman & Olander, 2001). Resultatet av studien antyder att 

elevers föreställningar kring naturlig selektion är utformade efter tanken om individens egen 

vilja att anpassa sig och att förändring är en behovsdriven process, vilket har understrukits av 

flera studier inom samma område (Wallin, Hagman & Olander, 2001; Kampourakis & Zogza, 

2007; Andersson m.fl., 2003).  

 

 

3.1.3 Anpassning 

Det har tydligt framgått i flera studier att det finns svårigheter i att förstå den evolutionära 

betydelsen av termen “anpassning” och en del elever kan förstå innebörden av termen men inte 

i relation till evolutionsteorin (Wallin, Hagman & Olander 2011; Bishop & Anderson, 1990; 

Bizzo, 1994). Ordet “anpassa” har flera sammanhangsberoende betydelser och det för med sig 

svårigheter att tolka elevernas användning av termen. Andersson m.fl. (2003) redogör för tre 

innebörder av begreppet som skiljer sig från dess evolutionära betydelse: “Fysiologisk 

omedelbar anpassning” som exempelvis syftar till anpassningen då pupillen reagerar på 

ljusförändringar, “fysiologisk fördröjd anpassning” som exempelvis den anpassning huden 

genomgår då en solbränna utvecklas som skydd mot stark sol samt “medveten anpassning” som 

exempelvis den anpassning en person gör till en ny skola eller stad. Elever tenderar att förstå 

anpassning utifrån någon av dessa tre betydelser eftersom de har en koppling till elevens vardag 

och det är vanligt förekommande att elever använder den vardagliga betydelsen av anpassning 

för att förklara evolutionära processer (Andersson m.fl., 2003; Bishop & Anderson, 1990).  Ett 

exempel är när elever resonerar om isbjörnens päls och menar att den ändras till vit som ett svar 

på rådande miljöfaktorer (Bishop & Anderson, 1990). I studien av Andersson m.fl. (2003) 

presenterades elevsvar som visar på detta, så här resonerade två elever: 

 

Alla varelser utvecklas hela tiden för att anpassa sig till den tid den nu lever i. Förr 

i tiden behövde kanske inte Geparden kunna springa mer än 30 km/h. (Andersson 

m.fl., 2003, s.38)  

 

Jag tror inte att bara för att fåglar lever i vatten att de automatiskt får simhud. Det 

är mer troligt att det av en slump har uppkommit mutationer av änderna. Dels för 

att de ska klara sig bättre och för att deras miljö har ändrats. De har varit tvungna 

att anpassa sig. (Andersson m.fl., 2003, s.38)  

 

När elever använder termen anpassning bör det tas i beaktning att eleven kan syfta på individens 

omedvetna eller medvetna anpassning och en vardaglig definition av begreppet istället för dess 

evolutionära betydelse och detta bör läraren vara uppmärksam på (Andersson m.fl., 2003).  

 

 



 

12 

  

3.2 Elevers syn på orsaker till evolution 

Kampourakis och Zogza (2007) utnyttjade enkäter och intervjuer för att få en uppfattning av 

hur elever förstår och beskriver evolution. I enkäten ombads eleverna förklara förlängningen 

av giraffens hals och uppmanades sedan att tydliggöra sina resonemang på ett djupare plan 

under intervjuerna. Av detta kunde författarna sammanställa att 53% av eleverna ansåg att det 

var individen själv eller en övernaturlig kraft som orsakade förändringar som skulle passa 

individens nya behov och trodde således att förändringen av halslängden var ett resultat av 

giraffens behov att skaffa föda. Eleverna resonerade om att en miljöförändring och en 

överpopulation orsakade en minskning i mattillgången på marken, som i sin tur påverkade 

individens förmåga att få tillräckligt med föda och således även dess överlevnad. Därefter 

resonerar eleverna kring två händelseförlopp som kan ske. Det ena är att individen genomgår 

en målmedveten förändring och får längre hals för att kunna nå föda bland träden. Detta 

underlättar för giraffens överlevnad och individer med långa halsar kan då reproducera sig och 

föra den nya egenskapen vidare, vilket resulterar i ett ökat antal individer med långa halsar 

inom arten. Det andra skeendet är att individen inte genomgår denna förändring och misslyckas 

således med att skaffa föda bland träden och det resulterar i att giraffer med korta halsar dör 

(Kampourakis & Zogza, 2007). Liknande resonemang har även framkommit i flera andra 

studier där elever resonerat att individer utvecklar nya egenskaper eftersom de är nödvändiga 

för överlevnad (Bishop & Anderson 1990; Andersson m.fl., 2003). Här följer några exempel på 

elevsvar som indikerar detta:  

 

Man kan anta att gepardens förfäder har utvecklats och blivit mer och mer lämpade 

för att springa fort. Kanske för att det har behövts för att klara sin överlevnad i den 

miljö de lever i. Sedan har de successivt utvecklats till dagens geparder. 

(Andersson m.fl., 2003, s. 37) 

 

För att kunna leva i vatten måste de ha simhud mellan tårna. Annars skulle de så 

småningom dö ut. De behövde helt enkelt simhuden. (Andersson m.fl., 2003, s. 

37) 

 

Dessa elevsvar tydliggör hur elevers resonemang kan bygga på tanken om “evolution vid 

behov” och detta har visat sig vara ett återkommande tema (Andersson m.fl., 2003). Begreppet 

“behov” och dess betydelse inom evolution är svårt för elever att förstå. Det har tydliggjorts att 

elevernas användning av termen kan feltolkas. Det är vanligt att tolka elevernas användning av 

“behov” som ett tecken på att eleverna förstår evolution som en behovsdriven process. I studien 

gjord av Wallin, Hagman och Olander (2001) framgick däremot att elever kan använda 

begreppet på ett korrekt sätt utan att det framgår tydligt. Det går även att tolka elevernas 

användning av termen som att de förstår variationens ursprung genom mutationer men att 

egenskapers överlevnad är behovsdriven och denna syn är närgången den vetenskapliga.  

 

I tidigare nämnd studie av Kampourakis och Zogza (2007) framstod även att 16% av eleverna 

istället förstod evolution genom vana att använda/inte använda en kroppsstruktur - här kopplat 

till exemplet med giraffens långa hals. Eleverna menar att en förändring i miljön och en 

överpopulation leder till förändringar i mattillgången på marken, som i sin tur påverkar 
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individens förmåga att överleva och skaffa mat. Individen får därför anstränga sig för att nå upp 

till träden och genom att sträcka på halsen upprepade gånger ökar den i längd. Individen får 

tillgång till mat och överlever och kan då föra den nya egenskapen vidare till kommande 

generationer och på så sätt blir det en ökad andel giraffer med långa halsar inom arten. Eleverna 

menar däremot att vissa individer inte klarar av att sträcka på halsen tillräckligt mycket vilket 

resulterar i att giraffer med kort hals kommer dö.  Bishop och Anderson (1990) redogör för 

elever som resonerar på liknande sätt om att förändringar inom arten är ett resultat på 

individernas användning/icke-användning av kroppsorgan. I en enkätfråga som rör 

grottsalamandrars icke-funktionella ögon framgår tydligt föreställningen om evolution genom 

vana att använda när eleverna resonerar om att salamandrarna inte använt sina ögon och att 

ögonen därför utvecklats till icke-funktionella.  

 

 

3.3 Förvirrande terminologi 

Att elever har missuppfattningar kring evolution kan förklaras genom tre faktorer. Den första 

handlar om de svårigheter elever har med att förstå grundläggande begrepp inom 

evolutionsteorin. De begrepp som Ferrari och Chi (1998) lyfter som underliggande är 

“population”, “frekvenser” och “anpassning”. Det har visat sig att elever kan uppleva 

svårigheter i att förstå populationer av individer under flera generationer och se hur förändringar 

i frekvenser hos olika individer leder till evolution (Ferrari & Chi, 1998). Att 

populationsförändring påverkas av framgången i reproduktionen är en svårighet för elever att 

greppa eftersom många elever ser dessa som helt separata (Wallin, Hagman & Olander, 2001). 

Att elever har svårigheter med att förstå begreppet “anpassning” i en evolutionär kontext beror 

på den vardagliga betydelsen som redan är implementerad hos eleverna, något som nämnts 

tidigare (Ferrari & Chi, 1998).  

 

Den andra faktorn som spelar stor roll i elevernas missuppfattningar är förståelsen för den 

slumpmässighet och tidsram som finns (Ferrari & Chi, 1998). Det har visat sig att när eleverna 

kan se evolution som flera processer förbättras möjligheten för acceptans av slumpmässighetens 

roll i evolutionen (Wallin, Hagman & Olander, 2001). Studien av Göransson m.fl. (2020) visade 

att slumpens roll inom evolution bör vara i fokus under undervisningen. Den tredje faktorn som 

spelar in i att elever har missuppfattningar är förmågan att förstå olika organisationsnivåer, från 

mikro- till makroperspektiv (Ferrari & Chi, 1998). Grundläggande kunskaper om DNA och 

celler bör förstärkas i samband med evolutionsundervisningen och betydelsen av 

organisationsnivåer bör betonas i både undervisning och läroböcker (Göransson m.fl., 2020).  

 

När det gäller begrepp som “fitness” tenderar elever att endast beakta eftertraktade egenskaper, 

exempelvis hälsa och styrka, som ett bidrag till fitness och en sådan uppfattning stöds dessutom 

av den felaktiga moderniseringen av “naturligt urval” som “bara de starkaste överlever” (Bishop 

& Anderson, 1990). Elever använder termen i ett vardagligt sammanhang och förstår det inte 

relaterat till reproduktion (Robbins & Roy, 2007). Dessutom läggs ofta en emfas vid överlevnad 

snarare än antalet reproduktiva avkommor som produceras, i både undervisning och 

elevresonemang, vilket medför ytterligare missvisning kring begreppet (Gregory, 2009). Det 
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förekommer även missuppfattningar kopplat till mikroevolution, det vill säga förändringar i 

populationers genetiska struktur. Det handlar framförallt om föreställningar om begreppet 

“dominans” i relation till fitness. Elever kan se dominanta anlag som direkt kopplat till stor 

förekomst av eller hög fitness av en specifik fenotyp. En svårighet som uppmärksammats är 

elevers förmåga att se evolution som förändringar i genstruktur hos en population över tid 

(Soderberg & Price, 2003).  

 

Nehm, Rector och Ha (2010) har genomfört en studie som syftade till att kartlägga hur elever 

använder sig av det som författarna hänvisar till som “force-talk” och vilka konsekvenser det 

medför till förståelsen för evolutionära skeenden. Med force-talk menar författarna hur begrepp 

som tryck och kraft används för att förklara evolutionära mekanismer, vilket tydligt 

förekommer inte bara hos elever utan även i läroböcker, klassrummet och artiklar. Studien 

belyste en frekvent användning av force-talk i elevers förklaringar till evolutionära händelser 

och majoriteten av dessa förklaringar identifierades dessutom som felaktiga och icke-

vetenskapliga. Det framgick av flera resonemang hur elever ser “tryck” som en biologisk term 

för en utomstående kraft som orsakar evolution. Eleverna resonerade på olika nivåer med olika 

faktorer i beaktning. Några exempel: “Pressure as a direct force that causes evolution [...] 

Pressure causes there to be a need to adapt, resulting in evolution [...] Pressure directly causes 

variation/mutation to occur, resulting in evolution.” (s.608). Författarna poängterar lärarens 

roll och hur detta språkliga inslag bör undvikas i undervisningen eftersom det oftast leder till 

missförstånd och felaktiga resonemang hos eleverna.  

 

 

3.4 Andra hinder 
 

3.4.1 Kontext 

Evolution kan vara svårt att förstå och ännu svårare att förklara. Kampourakis och Zogza (2008) 

undersökte hur 14–15-åringar förklarar de evolutionära mekanismer för homologi och 

anpassning genom två uppgifter om gemensam förfader och tre uppgifter om naturlig selektion 

(se Tabell 1). I uppgifterna som eleverna skulle besvara var kontexten olika för varje uppgift 

och graden av detaljnivå i uppgifterna skiljde sig åt. Författarna delade in eleverna i tre 

kategorier baserat på deras resonemang: evolutionära, proximala och teleologiska. Det visade 

sig att ju mindre information som gavs i uppgiften desto större andel elever använde 

teleologiska resonemang (70 av 98 elever). Detta kan bero på att eleverna letar efter ett syfte 

eller en plan när de inte får tillräckligt med information och därför inte vet vad som förväntas 

av dem. Åt andra hållet kunde observeras att ju mer information uppgiften innehöll desto 

vanligare var det med evolutionära och proximala resonemang i elevsvaren. Vanligast var det 

att eleverna svarade med proximalt resonemang om de fick information om början och slutet 

av den evolutionära processen. Utifrån denna undersökning kunde författarna även konstatera 

att eleverna beskrev samma fenomen på olika sätt beroende på vilken kontext det handlade om. 

Detta berodde på graden av information som gavs i uppgifterna som skulle lösas (Kampourakis 

& Zogza, 2008). En liknande studie visar på samma sak; elever använder olika svar till samma 

typ av problem om problemen är formulerade i olika kontexter (Jiménez-Aleixandre, 1992). 
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Totalt sett var det bara fem elever som enbart gav teleologiska förklaringar och två elever som 

enbart gav evolutionära förklaringar på alla uppgifter. Det innebär att majoriteten av eleverna 

använde en blandning av teleologiska, proximala och evolutionära förklaringar när de löste 

uppgifterna (Kampourakis & Zogza, 2008). Det är även konstaterat att kontexten påverkar 

frekvensen av tröskelbegrepp, exempelvis slumpmässighet och tidsskala, som elever använder 

sig av i sina svar (Göransson m.fl., 2020). En annan studie visar däremot att eleverna gärna 

använder samma svar oavsett kontext på uppgiften i fråga. Anita Wallin (2004) visade att det 

inte spelar någon roll om kontexten för en uppgift ändras, eleverna använde ändå ett 

”standardsvar” när de besvarade frågorna. 

 
Tabell 1: Översikt av elevuppgifter 

Fråga nr Naturlig selektion (anpassning) 

 

2 

“The giraffe, as we now know it, is an animal with a remarkably long neck. This feature allows 

the giraffe to browse on the leaves from the trees, when there is no adequate food on the 

ground. Nowadays we know that giraffes did not always possess this feature but used to have a 

shorter neck. Can you explain how the neck of the giraffe was lengthened?” (Kampourakis & 

Zogza, 2008, s.44) 

 

3 

“Many animals exhibit the same color with their environment (e.g. the white polar bear) or look 

alike different species (e.g. leaf-like insects) that distracts their predators or preys. Can you 

explain how these particular animals have developed these features?” (Kampourakis & Zogza, 

2008, s.44) 

 

 

4 

“Beetles may live on trees and feed on their leaves. Several years ago, both green and brown 

beetles could be found in equal proportions a forest. However, birds could spot the green 

beetles more easily than the brown ones on the ground or on the trunks. Nowadays, if we 

attempt to estimate the proportions of green and brown beetles, we will mostly find brown ones. 

Can you explain how the proportion of the beetles living in the forest has changed?” 

(Kampourakis & Zogza, 2008, s.44) 

 Gemensam förfader (homologi) 

1 “We know that the wolves, the dogs and the foxes are different species with their own special 

features. However, these species exhibit many morphological and physiological similarities. 

How could these be explained?” (Kampourakis & Zogza, 2008, s.44) 

 

5 

“So far you have studied bacteria, protists, fungi, plants and animals in the cellular level. 

Despite several differences, you have seen that all organisms exhibit some major features: (a) 

all organisms are built up by cells, and (b) all cells contain DNA, ribosomes and cellular 

membrane. Can you provide an explanation for the origin of these similarities?” (Kampourakis 

& Zogza, 2008, s.44) 

 

 

3.4.2 Acceptans av evolutionsteorin 

Frågan om hur stor roll elevernas religiösa övertygelser har på deras förmåga att acceptera och 

använda evolutionsteorin väcker stort intresse i forskarvärlden. Bishop och Anderson (1990) 

gjorde en undersökning för att se i vilken utsträckning amerikanska collegeelever utan biologi 

som huvudämne accepterar evolutionsteorin. Författarna delade ut en enkät där elevernas 

åsikter om evolutionsteorin efterfrågades. Efter enkäten delades eleverna in i tre grupper: 

accepterar, accepterar inte och osäkra. Resultatet blev att 59% av eleverna accepterar 

evolutionsteorin, 11% accepterar inte och 30% var osäkra. Efter en speciellt utformad 

undervisningssekvens i evolution fick eleverna besvara samma fråga; om de anser att 
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evolutionsteorin är sann. Denna gång visade resultatet inga stora skillnader men forskarna 

kunde se en liten nedgång i andelen elever som accepterar evolutionsteorin och likaså en liten 

ökning i andelen som inte accepterar teorin. Däremot visade det sig att av de elever som gjorde 

både för- och eftertestet gav 67% samma svar vid båda tillfällena.  Det var ingen som gick från 

att acceptera teorin till att inte göra det och tvärtom. Det vill säga att oavsett om eleverna 

förbättrade sin kunskap om evolution förändrades inte deras acceptans av teorin. Detta indikerar 

att undervisning i evolution nödvändigtvis inte får elever att överge egna övertygelser, oavsett 

om de är av religiös karaktär eller inte. Författarna kunde också konstatera att elevernas 

föreställningar om evolution inte hade en koppling till om de accepterar eller inte accepterar 

evolutionsteorin. Elevernas svårigheter med att förstå processerna för naturlig selektion och 

dess roll i evolutionen är alltså oberoende av evolutionärt eller kreationistiskt synsätt (Bishop 

& Anderson, 1990).  

 

I linje med Bishop och Andersons studie har Donnelly (2009) gjort en undersökning kring 

elevers acceptans av evolutionsteorin. Studien visar att elever mellan 14 och 19 år accepterar 

olika delar av evolutionen olika mycket. Eleverna delades in i ”accepterare” och ”avfärdare” av 

evolutionsteorin utifrån deras svar på en enkät som mätte elevernas acceptans för evolution. Av 

33 elever blev 11 kategoriserade som accepterare, 18 kategoriserades som avfärdare, en kunde 

inte kategoriseras på grund av för få svar och tre besvarade inte enkäten alls. Trots att en 

tredjedel blev kategoriserade som accepterare och strax över hälften som avfärdare ansåg ändå 

80 % av eleverna att det var roligt att lära sig om evolution. Det som flest elever gav stöd till 

var forskares acceptans av evolutionsteorin som en vetenskapligt bevisad teori och att bibelns 

syn på livets uppkomst inte strider mot detta. Eleverna visade även att de hade god kunskap om 

det som författaren kallar den geologiska tidsaspekten: att organismer inte alltid sett ut som de 

gör idag och att evolutionsteorin förklarar olika egenskaper och beteenden hos organismer 

(Donnelly, 2009; Rutledge & Warden, 1999). En annan upptäckt som framgick tydligt i studien 

av Donnelly (2009) var att auktoriteter spelade stor roll för elevens acceptans av 

evolutionsteorin. Oftast handlade det om lärare eller föräldrars syn på evolution. I frågan som 

berörde om eleven tycker att evolutionsteorin strider mot bibeln och därför inte är sann var det 

tretton elever som höll med, varav en accepterare och tolv avfärdare. En del av avfärdarna 

erkände däremot till viss del evolutionsteorin, men inte tillräckligt mycket för att acceptera den. 

En av eleverna uttryckte sig såhär:  

 

Well like my family—like we’re really strong Christians and stuff and so my mom 

doesn’t really like it. But I mean I don’t believe I don’t think that he’s completely 

right but some of the stuff I can see how that could happen. And some of the stuff 

I know does happen like how people have to adapt and stuff because I mean you 

can see that everyday. (Donnelly, 2009, s.650–651) 

 

Ovanstående visar att det finns en varierande skala av acceptans för evolutionsteorin. 

Ytterligare upptäckter i studien var att alla accepterare, men bara tre avfärdare, erkände 

mänsklig evolution. I fallet om evolution som en förklaring till moderna organismer svarade 

också här alla accepterare att de erkände det, medan det var fem avfärdare som accepterade 

detta (Donnelly, 2009; Rutledge & Warden 1999). 
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Ytterligare en studie har visat att med rätt undervisning kan elevers acceptans av 

evolutionsteorin existera utan att utgöra ett hot mot eventuell religiös tro. Robbins och Roy 

(2007) studerade elevers föreställningar kring evolution genom att utforma för- och eftertest 

samt en lektionsserie med flertal olika moment. Av förtestet framgick att 59% av eleverna 

accepterade evolutionen medan 9% av eleverna gav en ren kreationistisk förklaring till livets 

mångfald. Resterande elever resonerade kring andra idéer som att evolutionen endast är avsedd 

för djurvärlden, att Gud skapade bara människan samt att evolutionen är ändlig och har stannat 

av. Eftertestet visade sedan att 92% av eleverna accepterade evolutionen och ansåg att 

evolutionsteorin är den förklaring som speglar de bevis som finns idag. Jämfört med förtestet 

är det en ökning på 33% och forskarna kunde dra slutsatsen att om elever tillåts diskutera sina 

föreställningar ökar möjligheten att acceptera evolutionsteorin, vilket har visat sig i flera studier 

(Robbins & Roy, 2007; Scharmann, 1990; Bertka m.fl., 2019). 

 

 

DEL II: Undervisningsmetoder för förbättrad förståelse 

I den här delen av resultatet presenteras förslag på resurser och aktiviteter som främjar elevers 

förståelse av evolution. Nedanstående text riktar sig också till att skapa sammanhang till de 

resultat som framkommit i del I om elevers föreställningar.  

 

 

3.5 Konceptuell förändring 

Här presenteras resultatet och slutsatsen av Kampourakis och Zogza (2009) fleråriga arbete med 

att studera hur elever får bättre kunskaper om evolution. Arbetet har i mångt och mycket utgått 

från en konstruktivistisk syn på undervisning där konceptuell förändring har spelat en stor roll. 

Genom alla studier har Kampourakis och Zogza kommit fram till att preliminära evolutionära 

förklaringar leder till konceptuell förändring och ger bättre sammanhang till 

evolutionsundervisningen. Upptäckten om preliminära evolutionära förklaringar anser 

författarna är det som medför att eleverna kan genomgå en konceptuell förändring från intuitiva 

förklaringar till evolutionära förklaringar. Preliminära evolutionära förklaringar ger ett ramverk 

till eleverna för att skapa nya mönster för att konstruera förklaringar. Författarna hävdar att 

detta är centralt då konceptuell förändring handlar om mer än att byta ut gamla koncept mot 

nya. Preliminära evolutionära förklaringar innebär att eleverna först får lära sig om hur de i det 

här fallet ska använda begreppen naturlig selektion och gemensam förfader för att därefter 

kunna ge rätt förklaringar inom homologi och anpassning.  

 

Studerandet av elevernas föreställningar har även lett till fler insikter om elevers uppfattningar 

om evolution. I rapporten från 2008 framgår det bland annat att de flesta elever tror att 

ursprunget till flera organismers egenskaper beror på ett syfte eller mål vilket tyder på att de 

använder teleologiska förklaringar till ursprunget för biologiska egenskaper. Denna upptäckt 

ledde till författarnas förslag på en modifikation till CCM-modellen som Posner m.fl. skapat. 

Författarna menar att det första en lärare bör göra är att dokumentera elevernas uppfattningar 

genom att analysera deras förklaringar till en given uppgift. Genom detta upptäcks inte endast 
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missuppfattningar och elevresonemang utan det kan även ge en förståelse för hur eleverna 

uppfattar hur olika koncept inom evolution hänger ihop. Det andra som en lärare bör göra är att 

få eleverna att befinna sig i en konceptuell konflikt och utmana sina förklaringsmodeller. När 

eleverna måste ta hänsyn till specifika förklaringar om evolution får de ta ställning till sina 

intuitiva idéer. Det sista kriteriet för att undervisningen ska bli lyckad är att applicera det nya 

förklaringsramverket på nya situationer och visa på dess fördelar. Förhoppningen är att eleverna 

ska inse att den nya förklaringsmodellen fungerar bättre än deras egen föreställning och därmed 

förkasta den gamla förklaringsmodellen (Kampourakis & Zogza, 2009). 

 

Då Wallin, Hagman och Olander (2001) undersökte elevers förståelse för begreppen “variation” 

och “naturlig selektion” studerades även elevernas möjlighet att utveckla den egna förståelsen 

och eventuellt genomgå en konceptuell förändring. Eftertestet som eleverna fick göra innehöll 

samma frågor som förtestet som gjorts innan undervisningen påbörjats. I frågan om variationens 

ursprung valde nu en majoritet på 89% av eleverna alternativ (2) “mutationer”, och eleverna 

hade således ändrat sin uppfattning till den mer vetenskapliga förklaringen till variationens 

ursprung. Ytterligare ett anmärkningsvärt resultat från eftertestet är att ingen elev valde 

alternativ (3) “individens strävan att utvecklas” eller (4) “stor variation behövs i naturen”. Av 

detta framstår att endast 11% av eleverna ansåg att alternativ (1) “egenskaper utvecklas efter 

behov” var en god förklaring till variationens ursprung. Intervjuer anordnades löpande under 

undervisningen och dessa visade att eleverna även ändrat sin uppfattning kring frågan om 

konceptet med naturlig selektion. Resultat från förtestet om naturlig selektion visade att en stor 

majoritet av eleverna valt alternativ (4) “individer kan anpassa sig för att överleva” men vid 

senare tillfällen visade 47% av eleverna att det ändrat sina resonemang till alternativ (1) “vissa 

individer reproducerar sig bättre än andra” och 26% till alternativ (2) “vissa individer svälter 

ihjäl medan andra överlever genom att flytta till andra platser”. Resultat från eftertestet visade 

senare att totalt 36% av eleverna valt alternativ ett som en god förklaring till konceptet med 

naturlig selektion. Detta har framförallt kunnat ses som ett resultat på att undervisningen varit 

inriktad på kopplingen mellan reproduktion och naturlig selektion. Ytterligare en slutsats som 

är värd att poängtera är att genom att presentera evolutionsteorin som flera processer kan 

föreställningar om evolution som en enhet undvikas från början (Wallin, Hagman & Olander, 

2001).  

 

Förbättringen i elevernas förståelse kan grundas i undervisningens struktur av genomgångar, 

gruppdiskussioner och problemlösning. De svårigheter som eleverna hade innan påbörjad 

undervisning användes som underlag till diskussioner i elevgrupper och undervisningsmetoder 

som sedan använts har kopplingar till CCM-modellen, en modell som författarna 

rekommenderar för utformning av undervisning. Resultatet från eftertestet visar att 

undervisningen skapat en långsiktig förståelse och ihållande av kunskap hos eleverna, vilket 

var önskvärt från början. De elever som ändrat uppfattning mellan för- och eftertestet studerades 

ytterligare för att eventuellt upptäcka en konceptuell förändring hos dessa elever. Det framgick, 

framförallt under intervjuerna, att trots att eleverna valde ett vetenskapligt svarsalternativ var 

de inte alltid säkra på varför det ena alternativet var mer korrekt än något annat. Många elever 

visade att de lyckats ordna om och strukturera sin förståelse men i och med att studien baserades 
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på flervalsfrågor är slutsatser om konceptuell förändring svåra att dra (Wallin, Hagman & 

Olander, 2001). 

 

 

3.6 Aktivt lärande 

Ett problem som uppdagats med dagens undervisningsmetoder är den passiva eleven. Många 

gånger är det vanligt att läraren står framme vid tavlan och undervisar medan eleven lyssnar 

passivt. Läraren blir sändare av kunskap och eleven blir mottagare. Detta problem har Frasier 

och Roderick (2011) tacklat genom att utföra en studie på universitetet där de istället använde 

ett problembaserat, aktivt lärande. Det innebär att fokuset förflyttas från läraren och 

katederundervisning till att låta eleverna lösa problem och uppgifter. Lektionsupplägget 

ändrades från att hela lektionen bestod av föreläsning till att endast början av lektionen innehöll 

det momentet. Sedan fick eleverna jobba i mindre grupper med problem utifrån de koncept som 

föreläsningen handlade om. Det fanns två syften med detta arbetssätt: det första var att aktivera 

eleverna till att bli ledande i sitt eget lärande och det andra syftet var att skapa en miljö där 

eleverna fick öva på att använda evolutionärt tänkande i samband med problemlösning. 

 

En annan förändring som skapade ett mer aktivt lärande skedde i samband med laborationer. 

Istället för att eleverna laborerade utefter givna instruktioner fick de själva konstruera 

experimenten som skulle genomföras, ett mer vetenskapligt arbetssätt med andra ord. Det 

skapade initialt en stor osäkerhet hos eleverna då de inte jobbat på det här sättet tidigare, men i 

slutändan ansåg majoriteten att det nya arbetssättet var att föredra. Att arbeta på detta sätt 

medförde också att eleverna blev mer aktiva och författarna hävdar att arbetssättet även 

främjade elevernas kritiska tänkande (Frasier & Roderick, 2011). 

 

Innan hela undervisningssekvensen i Frasier och Rodericks (2011) studie startade användes en 

enkät med sex påståenden som innehöll vanliga missuppfattningar, till exempel “An individual 

can evolve within its lifetime.” (301) och “Evolution is called a “theory” because there is still 

debate about it in the scientific community.” (s.301). Utifrån påståendena visade det sig att 

innan undervisningen var det i genomsnitt endast 47% av eleverna som svarade rätt och efter 

förändringarna i undervisningen hade det skett en ökning till ett genomsnitt på 77% som svarade 

rätt. Författarna kunde också se att elevernas förmåga att lösa problem genom evolutionärt och 

kritiskt tänkande ökade markant. Trots detta visade det sig att vissa missuppfattningar 

kvarhölls. Till exempel var det två tredjedelar som hade kvar uppfattningen av att evolution 

bara handlar om slumpmässighet och strax över hälften av eleverna som fortfarande hade en 

felaktig föreställning om att evolution inte kallas en teori på grund av att forskare är oeniga 

kring om den är sann, vilket inte stämmer (Frasier & Roderick, 2011). 

 

En annan studie visade också på fördelar med aktivt lärande. Armbruster (2009) utförde en 

studie utifrån hypotesen att eleverna lär sig mer om de upplever lektionen rolig och 

engagerande. Studien utfördes på USA:s motsvarighet till eftergymnasial nivå och innefattade 

undervisningsmoment som berörde genetik, fotosyntes, evolution och ekologi. Resultatet i 

studien visade att eleverna upplevde att lektionerna blev mer engagerande med ett elevcentrerat 
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perspektiv och aktivt lärande med problemlösning. Eleverna uppskattade omedelbar feedback 

i klassrummet och de olika undervisningsmetoderna: problemlösning, grupparbete, quiz med 

flera. Framförallt upplevde eleverna att undervisningen förbättrades. Utöver elevernas positiva 

reaktioner på undervisningsupplägget visade det sig att prestationer på examinationer blev 

bättre och eleverna blev skickligare problemlösare, jämfört med traditionella 

undervisningsmetoder.  

 

Tobias (2000) presenterar en fallstudie som är designad för problembaserat lärande inom 

evolutionsundervisningen. Det problem som ska undersökas och lösas är evolutionen av en 

okänd planet, här kallad P-L5, och huruvida planeten kan koloniseras av människor. 

Grundtanken är att eleverna introduceras med grundläggande information, exempelvis att en 

kambriumexplosion har ägt rum, och ska sedan samarbeta i mindre grupper där varje enskild 

elev får en egen roll: forskare, investerare, biolog, geolog, kemist, civil med flera. Eleverna får 

teori- och diskussionsfrågor att arbeta utefter och besvara, några exempel på dessa är:  

 

What was the Late Pre-Cambrian environment like on Earth? [...] How did the 

environment and organisms change and adapt during the “Cambrian Explosion?” 

[...] Could any of those Earth conditions have been mimicked on P-L5? How? [...] 

How were the Ediacaran organisms adapted for their environment? [...] Assuming 

that this planet was undergoing an “Alien Explosion” similar to the “Cambrian 

Explosion” on Earth, what would you expect to evolve next? (Tobias, 2000, s.382–

384)  

 

Därefter sker en återsamling i helklass där elevgrupperna får argumentera för huruvida de anser 

att planeten ska koloniseras eller inte - baserat på den kunskap de skaffat sig under arbetet. 

Detta är ett av många exempel på hur problembaserat lärande kan praktiskt tillämpas i 

evolutionsklassrummet.  

 

 

3.7 Undervisningsstrategier för religiösa elevgrupper 

I samband med evolutionsundervisningen, framförallt i USA och andra länder där religion har 

en stor betydelse för samhället, förekommer kulturella och religiösa krockar. Som tidigare 

belyst kan religiösa åsikter och alternativa idéer utgöra ett hinder för elevers förståelse och 

acceptans av evolutionsteorin (Robbins & Roy, 2007; Bishop & Anderson, 1990; Donnelly, 

2009; Bertka m.fl., 2019). CRS-resursen (Cultural and Religious Sensitivity) är utvecklad för 

att handskas med detta hinder. Resursen bygger på två aktiviteter, med fyra respektive två 

övningar, som är avsedda för elevgrupper med olika känslig inställning till evolutionsämnet. 

Aktivitet I är anpassad till elevgrupper där negativa och felaktiga inställningar till 

evolutionsteorin är högt förekommande och aktiviteten syftar till att hjälpa eleverna inse att 

religion och evolution inte behöver stå i konflikt med varandra. Aktivitet II är däremot inriktad 

på elevgrupper där sådana problem inte förekommer eller är representerade av en minoritet. 

Syftet med aktiviteten är inte att erkänna elevernas eventuella oro kring evolutionsämnet utan 

att bredda förståelsen för kulturella tvister i samband med evolution. Bertka m.fl. (2019) 

genomförde en studie på elevgrupper som fick genomgå undervisning utifrån CRS-resursen 
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och fann hur det för många elever gav positiv inverkan på förståelsen och acceptansen av 

evolutionsteorin om religiös oro kopplat till evolutionsämnet erkändes innan undervisningen. 

Forskarna poängterade även hur detta erkännande ihop med tydliggörandet av relationen mellan 

evolution och religion utgjorde ett effektivt pedagogiskt verktyg för evolutionsundervisningen 

som dessutom möjliggjorde en ökad förståelse hos eleverna.  

 

Av resultaten i studien av Bertka m.fl. (2019) framgick att lärandemiljön blev mindre hotfull 

och istället mer respektfull av aktivitet I. Eleverna tilläts reflektera över både egna och andras 

åsikter samtidigt som idén om en icke-konflikt mellan evolution och religion blev allt mer 

tilltalande. Så här resonerade några elever i samband med utvärdering av aktiviteten: “It made 

like a good learning environment with no one fighting and everyone like ‘oh yeah, I hadn’t 

thought of that!’.” (s.13), “I think it’s kind of what you said, a mix between religion and 

science...I think it’s interesting that you can believe what you believe in and still believe in the 

science, it’s not one or the other.” (s.15). Det var dessutom flera elever i studien som noterade 

skillnaden på att tro på religion och att acceptera evolutionsteorin. Lärarna som deltog i studien 

medgav att CRS-resursen var användbar och bör övervägas i klassrum där religion och kultur 

har stor plats i elevernas vardag. Flera lärare belyste även problematiken med att hålla i 

klassrumsdiskussioner och våga möta elevernas åsikter och föreställningar. Av denna anledning 

är resursen utformad på ett sätt för att förse lärare med bakgrundsinformation och material för 

att möta dessa problem - något som lärarna i studien ansåg mycket hjälpfullt (Bertka m.fl., 

2019).  

 

Resultaten av aktivitet II visade hur eleverna uppskattade aktiviteten och fick förståelse för det 

kulturella och historiska åsikter kopplat till evolution. En elev resonerade såhär “I thought it 

was exciting because I’m more of an interactive learner, I like [both] visuals and doing stuff, 

and that’s what it was like.” (Bertka m.fl., 2019, s.19) och majoriteten av eleverna höll med och 

visade på ett stort intresse för undervisning på detta sätt, vilket påverkade inställningen till 

evolutionsundervisningen och gjorde eleverna mer engagerade. Aktiviteten uppmärksammade 

även eleverna på hur övningarna kunde anses besvärlig eller oroväckande för vissa elever. Det 

var ett flertal elever som fick insikt i den oro som kunde finnas hos elever som resonerade 

utifrån samma kulturella/historiska åsikter som diskuterades i övningarna, vilket bidrog till att 

eleverna blev mer noggranna med att skapa en respektfull och trygg klassrumsmiljö (Bertka 

m.fl., 2019).  

 

Sammanfattningsvis har studien visat lovande resultat av användning av CRS-resursen i 

evolutionsundervisningen. En av de större fördelarna med resursen är hur oro mellan religion 

och evolution kan överkommas i undervisningen med enkla, pedagogiska tillvägagångssätt och 

spänningen som är kopplad till evolutionsämnet kan därmed minska avsevärt (Bertka m.fl., 

2019).  
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3.8 Nyttjande av levande organismer och vetenskaplig undersökning 

Att använda levande organismer och tillämpa ett vetenskapligt arbetssätt i 

evolutionsundervisningen har visat att elever får en ökad acceptans och förståelse för evolution 

(Broder m.fl., 2018). Flera forskare har kommit fram till att genom att nyttja levande organismer 

i undervisningen väcks engagemang och intresse hos elever, vilket kan spela en avgörande roll 

i meningar av förståelse och acceptans (Broder m.fl., 2018; Allen, 2004; Nelson, 2008). Broder 

m.fl. (2018) har beskrivit och genomfört en undervisningssekvens som innehåller både levande 

organismer och vetenskapliga undersökningar. För- och eftertest som genomfördes i samband 

med studien visade hur elevernas förståelse för evolutionära mekanismer förbättrades och hur 

en acceptans för evolutionsteorin tillkom. Undervisningsmetoden bör därför beaktas som 

givande.  

 

Undervisningen har formats för att elever i första hand ska få förståelse för fyra huvudbegrepp 

(variation, arv, urval, tid) för att sedan förstå utveckling genom naturlig selektion. Först får 

eleverna observera växt- eller djurpopulationer och upptäcka avvikelser inom och mellan dessa. 

Här bör populationer med tydliga fenotypiska skillnader kopplat till naturlig selektion väljas. 

Eleverna ska därefter utforma och genomföra en vetenskaplig undersökning för att testa deras 

hypoteser om orsaken till avvikelserna som de noterat. Eleverna får sedan studera den 

insamlade datan utifrån de fyra huvudbegreppen. För att undersöka variation kan diagram över 

den insamlade datan studeras och eleverna får tillämpa tidigare kunskaper om genetik för att 

förstå kopplingen mellan arv och variation. För att eleverna ska få syn på urval diskuteras hur 

egenskaper påverkar chansen till överlevnad och reproduktion. Diskussioner kring tid hålls 

sedan för att eleverna ska få förståelse för den aspektens betydelse och datasimuleringar kan 

användas för ett ytterligare förtydligande av tidsaspektens innebörd. När eleverna genomgått 

denna del av undervisningssekvensen börjar evolutionsteorin som utveckling genom naturlig 

selektion att introduceras för eleverna. Det har nämligen visat sig att om elever tillåts engagera 

sig och genomföra egna undersökningar för att sedan dra egna slutsatser innan läraren 

undervisar om evolutionsteorin är det större chans att eleverna förkastar tidigare föreställningar 

och ersätter dem med vetenskapliga idéer (Broder m.fl., 2018).  

 

 

3.9 Användning av tekniska verktyg I evolutionsundervisningen 
 

3.9.1 Interaktiva databasverktyg 

Wallin och Andersson (2005) har studerat hur ett databasdrivet internetverktyg kan användas i 

evolutionsundervisningen och vilken påverkan det har på elevers förståelse. Detta interaktiva 

verktyg bygger på problemlösning och ger eleverna möjlighet att själva konfrontera sina 

föreställningar. Det problem som presenterades för eleverna i denna studie handlade om hur 

benlängden hos renar i en population har utvecklats under lång tid och problemet bestod av sju 

ingående delar. Problemet presenterades för eleven tillsammans med en förklaring av 

variationen. Eleven får sedan en fråga om att ge en förklaring till problemet och svaret lagras i 

databasen. I nästa del presenteras ny information och möjligheten att ändra sitt tidigare 
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resonemang presenteras för eleven som då får välja att behålla eller förkasta tidigare svar. Om 

eleven ändrar sig efterfrågas en ny förklaring. Detta upprepas ett flertal gånger fram till sista 

delen då alla elevens tidigare svar presenteras på skärmen och eleven tillåts reflektera och 

kommentera svaren samt varför och hur resonemanget ändrat sig under tidens gång. Därefter 

presenteras den vetenskapliga förklaringen av problemet och eleven får jämföra sitt eget 

resonemang med detta (Wallin & Andersson, 2005). Elevsvaren bedömdes därefter utifrån de 

fem evolutionära komponenter som presenteras i Ferrari och Chi (1998): variation, överlevnad, 

reproduktion, ärftlighet och ackumulation. Här nedan följer två exempel på elevsvar från första 

delen av problemet.  

 

Elev I: It will altogether depend on how the environment has changed. If the 

environment supports long-legged reindeer, these will have the best possibilities 

of surviving, and their offspring will have genes for long legs, which will bring 

about longer legs in the reindeer population. But it is equally possible that the 

environment supports short legs and then they will be the best survivors and get 

offspring with short legs. (Wallin & Andersson, 2005, s. 4) 

 

Elev II: The percentage will remain if the environment is the same. (Wallin & 

Andersson, 2005, s.5) 

 

Genom att studera elevsvaren framgick det att elev I använde fyra av fem evolutionära 

komponenter i sin förklaring: variation, överlevnad, ärftlighet och ackumulation. I kontrast till 

detta saknades komponenter i resonemanget från elev II. Det var således stor skillnad i hur 

eleverna resonerade i början när problemet presenterades men elevsvaren visade också att 

samtliga elever resonerade på ett vetenskapligt korrekt sätt efter del tre. Resultaten från studien 

konstaterade den givna hypotesen; “Students will more easily answer evolutionary problems 

scientifically correct if the existing variation in the population is explicitly shown.” (Wallin & 

Andersson, 2005, s.3). Författarna hävdar att uppgiftens natur har förespråkat och givit väg för 

evolutionära resonemang och menar att kännedom om intraspecifik variation fungerar som en 

förutsättning för sådana resonemang. Fördelen med detta internetbaserade verktyg är att det kan 

användas för både formativ och summativ bedömning samtidigt som eleverna ges möjlighet till 

att lära sig. Dessutom kan databasen användas av läraren för att se enskilda elevers resonemang 

eller hela klassers resultat. Även elever har möjlighet att använda databasen, främst då till att 

följa upp på den egna inlärningen och se sina egna resonemang och lärandets utveckling (Wallin 

& Andersson, 2005).  

 

 

3.9.2 Spel som undervisningsverktyg 

Att använda sig av spel som undervisningsverktyg har visat sig både vara intresseväckande och 

bidra till en ökad förståelse, något som testas i evolutionssammanhang av Miralles m.fl. (2013). 

Spelet som testats går under namnet “DNA Re-EvolutioN” och använder genetiska och 

evolutionära koncept för att ge elever en förståelse för hur organismers evolution påverkas av 

förändringar i den genetiska koden. Författarna använde för- och eftertest där termer som 

fitness, tyst mutation och nukleotid skulle förklaras och av testerna framgick att alla elever som 

ingick i studien förbättrade sina förklaringar mellan för- och eftertestet. Spelet och testerna 
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genomfördes på både elever som studerade biologi som huvudämne och elever som inte gjorde 

det. Författarna lyfter fram hur biologiinriktade elever uppnådde bättre poängresultat på 

testerna men att övriga elever hade en större förbättring i förståelse mellan för- och eftertestet, 

något de menar visar på att verktyget är anpassningsbart till olika utbildningsnivåer och 

inriktningar. Under spelets gång får eleverna kännedom om flera begrepp inom molekylär 

genetik: DNA, mRNA, tRNA, transkription och translation. Inom evolution lär sig eleverna om 

hur mutationer är grunden till evolution och hur dessa leder till genetiska förändringar som kan 

vara passande eller opassande. Även påverkan från miljön är representerat i spelet i form av 

olika antal tRNA-kopior som ska indikera näringsbrist som selektionsfaktor. Spelet ger 

dessutom en tydlig koppling mellan evolution och genetik (Miralles m.fl., 2013).  

 

Som flera studier visat är det viktigt för inlärning att elever känner engagemang och intresse 

(Allen, S., 2004; Armbruster, 2009; Broder m.fl., 2018;), något som också visat sig i studien av 

Miralles m.fl. (2013). Eleverna gavs möjlighet att utvärdera spelet och undervisningsmetoden 

utifrån betygsskalan 0–10 och egna kommentarer. Enligt författarna fann eleverna spelet 

intressant och lärorikt och det genomsnittliga omdömet blev 8,9, vilket av författarna anses vara 

ett bra omdöme. Författarna råder däremot lärare, som ska tillämpa spelet som ett verktyg i 

undervisningen, att komplettera med efterföljande teorilektioner för att ge mer djupgående 

förklaringar till de evolutionära koncepten (Miralles m.fl., 2013).  

 

 

3.9.3 Datasimulering 

Soderberg och Price (2003) beskriver hur användningen av datasimuleringsprogrammet 

EVOLVE i evolutionsundervisningen kan komma väl till hands i arbetet med att överkomma 

elevers missuppfattningar, framförallt när det rör sig om mikroevolution och föreställningar om 

“dominans” (se avsnitt 3.3 Förvirrande terminologi). Simuleringen låter eleverna få kunskaper 

om populationsgenetik och effekter över tid genom att manipulera urval, genetisk drift och 

genflöde för hypotetiska populationer och eleverna låts således skapa mentala kopplingar 

mellan genetik och evolution. Författarna redovisar ett lektionsupplägg som är utformat utifrån 

problemlösning i små grupper och helklassdiskussioner där eleverna dessutom regelbundet 

uppmanas att ställa sig själv frågan “vad händer om...?” och forma egna hypoteser om vad som 

kommer hända populationen när olika parametrar manipuleras. Författarna uppmärksammar att 

lärare som använder EVOLVE i undervisningen bör poängtera för eleverna hur mutation är den 

enda evolutionära kraft som inte går att simulera med programmet och hur endast en variabel 

bör manipuleras åt gången. För att datasimulering ska vara ett användbart verktyg bör eleverna 

besitta grundläggande kunskaper om genetik, förstå begreppet naturlig selektion och se fitness 

som både överlevnad och reproduktiv framgång. Av den anledningen bör föreställningar om 

populationsgenetik bemötas först i ett senare stadie av undervisningen.  
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4 Diskussion och slutsats 
 

4.1 Elevers föreställningar 

Hos elever förekommer en mångfald av föreställningar och missförstånd kring evolutionära 

mekanismer, något som forskningen har studerat och presenterat i stor omfattning. Variation, 

naturlig selektion och anpassning är tre stora byggstenar inom evolutionsteorin och även de tre 

områden som elevföreställningar förekommer mest frekvent inom. När det gäller variation har 

Landström (1995) och Zetterqvist (1995) kunnat fastställa att elevers resonemang varierar 

beroende på organism, framförallt om det rör sig om växter eller djur. Varför tänker elever olika 

om växter och djur? Detta är en fråga denna rapport inte har kunnat besvara men eventuellt en 

fråga för framtida forskning att ta tag i och undersöka. Det har nämligen visat sig att elever i 

högsta grad anser variationen vara ett resultat av miljöpåverkningar och när det faktiskt 

förekommer elever som ser variationen som ett samspel mellan miljö och arv är det oftast bara 

kopplat till växter. Att evolution sker efter behov och individens egen vilja att utvecklas är en 

föreställning som förekommer i stor utsträckning hos elever, framförallt kopplat till konceptet 

om naturlig selektion (Wallin, Hagman & Olander, 2001; Kampourakis & Zogza, 2007; 

Andersson m.fl., 2003). Att förändringar är en behovsdriven process genomsyrar de flesta 

elevsvar när elever ombeds förklara denna mekanism. Resultatet i denna rapport har även 

uppmärksammat hur betydelsen av begreppet anpassning är sammanhangsberoende och hur 

elever tenderar att använda den vardagliga betydelsen som hänvisar till individens egna 

omedvetna/medvetna anpassning, något som är skilt från den evolutionära betydelsen (Wallin, 

Hagman & Olander, 2001; Bishop & Anderson, 1990; Bizzo, 1994; Andersson m.fl., 2003). 

Evolution genom behov är ett genomsyrande tema i elevers synsätt när det kommer till de stora 

byggstenarna inom evolutionsteorin och det förekommer missuppfattningar i alla genomgående 

områden som kan anses orsakas av varandra eftersom mekanismerna är tätt sammanvävda.  

 

Det är mycket vanligt att elever har en föreställning om att evolution sker utifrån behov och ett 

syfte. Det har visat sig att “evolution vid behov” är en föreställning som finns med i de flesta 

forskningsrapporter som behandlats i den här rapporten. Elever tror att en organism behöver 

evolvera för att överleva och därför är “evolution vid behov” en missuppfattning som orsakar 

stora problem för många elever. Delar av den här rapporten pekar på att något som kan hjälpa 

mot missuppfattningar är att utmana elevers föreställningar innan evolution lärs ut. På så sätt 

blir de mer medvetna om sina föreställningar och kan lära sig på nytt genom att förkasta sina 

idéer om att evolution sker utefter en individs behov, men mer forskning inom området krävs 

för att med säkerhet kunna fastställa strategier för att minska den här typen av problem för 

eleverna. En svårighet som istället ligger hos lärarna är att tolka vad eleverna menar med 

“behov” då eleverna inte alltid syftar på en behovsdriven process. Likaså är termen anpassning 

ett ord som har en vardaglig betydelse för många elever och i många fall kan användas slarvigt 

av både lärare och elever i evolutionära sammanhang. Åt andra hållet kan eleverna använda ett 

begrepp på korrekt sätt utan att det framgår och även här blir det upp till läraren att tolka 

elevernas svar. Generellt kan det vara svårt att tolka elevers skriftliga svar, vilket kan vara ett 

problem då ett vanligt tillvägagångssätt för lärarna att skapa betygsunderlag är genom skriftliga 

prov.  
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Elever resonerar inte alltid om evolution vid behov utan det förekommer resonemang som tyder 

på att evolution sker genom vana att använda/inte använda olika kroppsstrukturer.  Elever kan 

ha uppfattningen om att olika kroppsstrukturer och organ på en organism kan tillbakautvecklas 

genom evolution om de inte används. Likaså om en förändring i miljön kräver användning av 

en kroppsstruktur kommer den utvecklas, till exempel föreställning om giraffens hals som blir 

längre när de använder den för att nå blad i höga träd. Av resultatet framgår att evolution genom 

behov och evolution genom att använda/inte använda är två vanliga elevresonemang kring 

orsaken till evolution. Däremot är föreställningen om en behovsdriven evolution mer frekvent 

förekommande hos elever, utifrån de studier som tagits del av.  

 

Vad gäller den terminologi som förekommer i evolutionära sammanhang kan många begrepp 

och koncept vara förvirrande för eleverna (Bishop & Anderson, 1990; Robbins & Roy, 2007; 

Ferrari & Chi, 1998; Andersson m.fl., 2003; Göransson m.fl., 2020; Gregory, 2009; Soderberg 

& Price, 2003). Det har visat sig att det existerar tre faktorer som ligger till grund för de 

missuppfattningar som elever har kring evolution: svårigheter med grundläggande begrepp, 

förståelse för slumpmässighet och tidsaspekt i relation till evolution samt förmågan att förstå 

olika organisationsnivåer på både makro- och mikronivå. Flera begrepp, framförallt anpassning 

och fitness, tolkas och används av elever ur ett vardagligt perspektiv och blir således 

missvisande eftersom den vardagliga betydelsen skiljer sig avsevärt från den evolutionära 

betydelsen. Det är särskilt vanligt med feltolkning och felanvändning av begreppet fitness. 

Elever tenderar att se fitness som ett mått på fysisk styrka och god hälsa - en föreställning som 

förstärks av frasen “survival of the fittest” eftersom det är ett missvisande uttryck som lätt 

feltolkas av någon som inte är insatt i dess evolutionära betydelse och principerna med naturlig 

selektion. Ytterligare något som bidrar till förvirring är så kallat “force-talk” som innefattar 

termer som tryck och kraft. Studien av Nehm, Rector och Ha (2010) har visat att ord som 

indikerar på någon sorts kraft bör undvikas i evolutionsundervisningen eftersom det förstärker 

missförstånden om att evolutionära mekanismer orsakas av yttre krafter. Det är därför viktigt 

att lärare beaktar den terminologi som används i undervisningen. Lärare bör tydliggöra den 

evolutionära betydelsen av ingående begrepp samt tänka på den egna formuleringen och 

användningen av termer i undervisningen.  

 

 

4.2 Hinder för kunskap om evolution 

Sammanhang och kontextbundenhet har visat sig vara en påverkande faktor i elevers förståelse 

(Kampourakis & Zogza, 2008; Göransson m.fl., 2020; Jiménez-Aleixandre, 1992). När elever 

besvarar uppgifter svarar de olika beroende på kontext och detaljrikedom i uppgiften. 

Kontexten påverkar med andra ord svårighetsgraden för eleverna att kunna lösa en uppgift. 

Detta implicerar att vad som efterfrågas och hur det efterfrågas påverkar vilka svar eleverna ger 

vilket kan medföra konsekvenser i provsituationer. Kontexten påverkar också användningen av 

nyckel- och tröskelbegrepp hos eleverna. Med andra ord ger olika uppgiftsformuleringar 

eleverna olika stora möjligheter att använda de ämnesmässiga begrepp som är relaterade till 

evolutionsområdet. Som lärare blir det därmed viktigt att beakta alla aspekter om kontext när 
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examinerande uppgifter konstrueras för att ge eleverna bästa möjlighet att visa sina kunskaper. 

Hur frågor ställs på bästa sätt med avseende på kontext och detaljrikedom är ett område som 

faller utanför ramen för denna litteraturstudie men som är viktigt att fördjupa egna kunskaper 

inom.  

 

Som ovan nämnt är det vanligt att eleverna använder olika svar på samma typ av problem om 

kontexten är olika. Däremot finns studien av Wallin (2004) som visar på motsatsen, att eleverna 

använder ett standardsvar oavsett kontext. Vi menar att denna motsägande studie inte väger lika 

tungt då det var en bredare studie med flera fokusområden till skillnad från de andra två 

studierna av Kampourakis och Zogza (2008) respektive Jiménez-Aleixandre (1992) vars 

fokusområden varit just kontextbundenhet och elevförståelse.    

 

Ett flertal gånger har problematiken med religiösa elevgrupper och de krockar mellan religion 

och evolution som uppstår i klassrummet uppmärksammats (Bishop & Anderson, 1990; 

Donnelly, 2009; Robbins & Roy, 2007; Scharmann, 1990; Bertka m.fl., 2019). Två av 

undersökningarna från USA, av Bishop och Anderson (1990) och Donnelly (2009), visade att 

strax över hälften av eleverna accepterar evolutionsteorin. I många fall berättade eleverna att 

de blivit påverkade av andra auktoriteter, lärare och föräldrar, när det gällde deras acceptans för 

teorin. En upptäckt av speciellt intresse var att undervisningen nödvändigtvis inte påverkar 

acceptansen för evolution och att förstå evolution inte är beroende av egna övertygelser 

eftersom det går att acceptera evolutionsteorin och skilja mellan den och religion. De flesta 

studier som undersökt religionens inverkan på evolutionsundervisning är utförda i USA där 

samhället är hårt influerat av religiös tro. Det är däremot studier som bör tas i beaktning även i 

Sverige. Enligt siffror från Statistiska centralbyrån (u.å.) har invandringen till Sverige ökat 

under 2000-talet och den hittills största siffran uppkom under år 2016 då ungefär 163 000 

människor invandrade. Detta har medfört att den kulturella mångfalden i svenska skolan är 

större nu än för bara fyra år sedan. I skolan möter lärare elever med olika livsåskådningar och 

en mångfald av idéer blir representerade i klassrummet. Det är därför viktigt att som lärare ha 

kunskap om hur elevers religiösa åskådningar påverkar evolutionsundervisningen. Lärare kan 

då ställa sig frågan: Hur kan undervisningen planeras och genomföras på bästa sätt i ett 

klassrum med religiösa elevgrupper? I studien av Bertka m.fl. (2019) framgår att den så kallade 

CRS-resursen är hjälpfull i en sådan undervisningsmiljö. Den vänder sig både till elevgrupper 

där religiös tro är hårt implementerat och till grupper där alternativa idéer inte är ett stort 

problem. CRS-resursen hjälper elever inse att religion och evolution inte behöver stå i konflikt 

till varandra och tillåter eleverna bredda sin förståelse för kulturella tvister som är kopplat till 

evolution. Det visade sig att användning av CRS-resursen gav positiva resultat för acceptans av 

och förståelse för evolution, framförallt genom att religiös oro och alternativa idéer erkändes 

innan undervisning om evolutionsteorin. En effekt av resursen är även att den uppmuntrar till 

och skapar en respektfull lärandemiljö, vilket är ytterst viktigt när det kommer till att få elever 

att inse hur religion och evolution inte behöver stå i konflikt till varandra.  
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4.3 Undervisningsmetoder 

Den så kallade CCM-modellen har visat sig ge positiva resultat på elevernas förståelse för 

evolution. Förbättringen har berott på ändringar i föreläsningsmetoden, problemlösning och 

användning av gruppdiskussioner som utformats efter att elevernas missförstånd identifierats 

(Kampourakis & Zogza, 2009; Wallin, Hagman & Olander, 2001). Precis som tidigare visat i 

den här rapporten är det främjande för elevernas förståelse att innan användning av CCM-

modellen, konfrontera elevernas föreställningar. Det gör eleverna medvetna om både korrekta 

och felaktiga uppfattningar kring evolution som de har. När eleverna blivit uppmärksammade 

och missnöjda med sin inkorrekta föreställning kan de påbörja processen att förändra den, det 

vill säga processen för en konceptuell förändring. Då väver eleverna ihop den nya 

föreställningen med de vetenskapligt korrekta föreställningarna de har med sig sedan tidigare 

skolgång. Ytterligare två aspekter i utformningen av undervisningen som förbättrar förståelsen 

för evolution är att presentera evolutionsteorin och dess processer genomgående i en kurs och 

koppla till alla områden inom biologi och inte endast behandla evolutionsteorin som en enhet. 

Dessutom kan det även främja elevernas förståelse att förtydliga kopplingen mellan 

reproduktion och naturlig selektion då detta är en nyckelfaktor för att förstå evolution.  

 

Med ett problembaserat, aktivt lärande förbättrades elevernas förståelse och således också 

prestationerna på examinationer. Undervisningens förändring i utformning med mer 

grupparbeten, konstruktion av egna experiment och problemlösning gav aktiva, engagerade 

elever som lärde sig mer när läraren övergick till ett mer elevcentrerat perspektiv (Frasier & 

Roderick, 2011; Armbruster, 2009). Eleverna fick öva på evolutionärt tänkande samt vara 

aktiva i den egna lärprocess och utveckla det kritiska tänkandet. Värt att notera är däremot att 

forskarna utgick från hypotesen att engagerade elever lär sig mer, vilket innebär att de kan vara 

färgade av den egna hypotesen och detta bör tas i beaktning innan en alltför säker slutsats dras 

kring den aspekten. Elevernas respons på undervisningen var att de uppskattade det varierande 

upplägget med grupparbeten, quiz och problemlösning samt de tillfällen som de fick omedelbar 

feedback. När eleverna får feedback lär de sig mer om sitt eget lärande vilket innebär att denna 

typ av respons kan vara relevant inom fler undervisningsområden. 

 

Genom att använda levande organismer och en vetenskaplig undersökning kan ett intresse och 

engagemang väckas hos eleverna. Om eleverna tillåts engagera sig, genomföra egna 

undersökningar och forma egna hypoteser samt dra slutsatser innan undervisningen är det större 

chans att eleverna överkommer felaktiga föreställningar och lättare accepterar de korrekta. I 

studien av Broder m.fl. (2018) utgjordes stora delar av undervisningsmomenten av 

gruppdiskussioner, något som visade sig vara effektivt i evolutionsundervisningen. En viktig 

slutsats från denna studie som är värd att lyfta ytterligare är att vetskapen om intraspecifik 

variation är nödvändig för att förstå evolutionära resonemang på ett vetenskapligt korrekt sätt.  

 

Även tekniska verktyg har en positiv inverkan på elevernas lärande av evolutionära 

mekanismer. Framförallt väcker det ett intresse och engagemang hos eleverna och bidrar 

dessutom till att eleverna får möjlighet att reflektera över egna kunskaper och resonemang 

(Wallin & Andersson, 2005; Miralles m.fl., 2013; Soderberg & Price, 2003). Det interaktiva 
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databasverktyget som presenterats av Wallin och Andersson (2005) bygger på problemlösning 

där elever tillåts ta ställning till egna föreställningar och resonemang. Genom att använda ett 

sådant verktyg blir det enklare för eleven att se hur det egna resonemanget utvecklas och även 

följa upp det egna lärandet. Materialet kan dessutom användas för formativ och summativ 

bedömning. Att använda spel som undervisningsverktyg är både intresseväckande och 

engagerande för eleverna och dessa två faktorer kan ge bättre inlärning och förståelse. I spelet 

som presenteras av Miralles m.fl. 2013 är grundidén att få kännedom om och inblick i de 

centrala begrepp som behandlas i evolutionsundervisningen, något som visade sig vara en 

effektiv metod. När evolutionsundervisningen kommit såpass långt att eleverna har korrekt 

uppfattning kring naturlig selektion kan simuleringsprogram, som exempelvis EVOLVE, 

användas. Det förser eleverna med möjligheten att se kopplingar mellan genetik och evolution, 

en viktig byggsten för att förstå evolutionens alla mekanismer. I studien som presenterade 

EVOLVE arbetade eleverna med problemlösning och utifrån frasen “Vad händer om…?”. På 

så sätt tillåts eleverna forma egna hypoteser innan några parametrar manipulerades och 

simuleringen kördes. Arbetssättet visade sig vara effektivt och när eleverna tilläts först tänka 

efter själva och sedan upptäcka att de hade rätt eller blev motbevisade ökade möjligheten till 

inlärning. Studien var specifik till programmet EVOLVE men resultaten som studien visar går 

att tillämpa på idén om att använda simuleringsprogram som verktyg i 

evolutionsundervisningen.  

 

 

4.4 Slutsats 

Utifrån litteraturstudien och de resultat som presenterats kan flera slutsatser dras. Det har 

tydliggjorts att det förekommer en mängd olika föreställningar och hinder hos elever som kan 

krångla till förståelsen för evolutionsteorin. En slutsats som kan dras är att en av de vanligaste 

föreställningarna som genomgående finns med i elevers resonemang är idéen om evolution som 

en behovsdriven process. Av anledningen att det är en så pass frekvent föreställning bör fler 

studier undersöka hur lärare kan tackla detta specifika problem. Denna litteraturstudie har 

framlyft flera undervisningsmetoder som kan användas i evolutionsundervisningen för att ge 

elever en god förståelse för evolution och utmana de föreställningar elever kan tänkas ha. Det 

har framförallt tydliggjorts att problemlösning och gruppdiskussioner främjar förståelsen för 

evolution och av detta går det att dra slutsatsen att elever accepterar och förstår evolution som 

bäst när undervisningen tar utgångspunkt i elevernas egna föreställningar samt när de tillåts lära 

sig i en aktiv arbetsform. 
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